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Správa o kontrolnej činnosti 
Spisová značka: HKŠ-2019/027.001 
v zmysle § 61 ods. 1, písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“), postupom podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

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

 
Povinná osoba:    Slovenský zväz bobistov o. z. 
           Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava 

IČO:      36067580 
 
Kontrolované obdobie:   1.1.2016 – 31.12.2018 

 

Dátum začatia kontroly:   24.7.2019 

Dátum ukončenia kontroly:   25.11.2020 

 

 

Vypracovali:     Ing. Alica Fisterová – hlavný kontrolór športu 

 

 

Ing. Jozef Kučera, MSc –oddelenie hlavného 

kontrolóra športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

(poverenie č. 2019/13768:1-A9060 zo dňa 24.7.2019) 
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I. ÚVOD  
 

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 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o športe a § 61 ods. 6 Zákona o športe.  

 

II. PÔVOD PODNETU 
 

Pôvod podnetu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

v zmysle § 14 ods. 1, písm. e) zákona o športe 

     

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KONTROLOVANOM SUBJEKTE 
 
Slovenský zväz bobistov (ďalej aj „SZB“ alebo „povinná osoba“) je národným športovým zväzom 

v uznanom športe boby a skeleton, vykonávajúcim športovú činnosť v individuálnych/kolektívnych 

športoch na území Slovenskej republiky.  

 

SZB vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR osvedčenie o uznaní za národný športový 

zväz podľa § 59 ods. 1 zákona o športe číslo: 2016-12947/39320:148-30AA dňa 22.9.2016. 

 

SZB plní úlohy v zmysle § 16 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v zmysle neskorších predpisov, je občianskym združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov.  

 

SZB je členom Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie (International Bobsleigh and Skeleton 

Federation – ďalej len „IBSF“). 

 

Štatutárnym orgánom v kontrolovanom období od 1.1.2016 do 31.12.2018 po dátum ukončenia 

kontrolnej činnosti boli: 

 

Milan Jagnešák – predseda SZB 
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IV. PREDMET  A ROZSAH KONTROLY 
 

Predmetom kontroly sú finančné prostriedky poskytnuté na základe: 

1. Zmluvy č. 0036/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

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

(ďalej len „Zmluva 2016“), 

2. Zmluvy č. 0048/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

pre oblasť športu v roku 2017 (ďalej len „Zmluva 2017“), 

3. Zmluvy č. 0068/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018 (ďalej len 

„Zmluva 2018“). 

 

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

finančných prostriedkov, určených na účely:  

 

1. Zmluva 2016: 

1.1 Zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a príprava športových talentov, rozvoj športových 

odvetví - v sume 84 000,00 EUR. 

Predmetná dotácia v roku 2016, v celkovej výške 84 000,00 EUR bola poskytnutá z Národného programu 

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

  
BEŽNÉ VÝDAVKY - BEŽNÉ TRANSFERY: 84 000,00 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 0,00 EUR 

 

- z podprogramov: 
   
026 01 Šport na školách a rekreačný šport  
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:    84 000,00 EUR 
026 03 Športovo talentovaná mládež  
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu  
026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo 

riadených organizácií 
 

 

2. Zmluva 2017: 
   
2.1. Šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu 

aktívnych  
športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev 
do 23 rokov v kolektívnych športoch (bežné transfery) minimálne v sume 

 
 
 
 

14 554,00 EUR 
2.2. Rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery) minimálne v sume 19 405,00 EUR 
2.3. Športová reprezentácia (bežné transfery) minimálne v sume 24 256,00 EUR 
2.4. Výdavky na správu a prevádzku (bežné transfery) maximálne v sume 14 554,00 EUR 
2.5. Osobný automobil na prepravu športovcov (kapitálové transfery) v sume 32 840,00 EUR 
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Príspevok uznanému športu v roku 2017, v celkovej výške 97 027,00 EUR bol poskytnutý z Národného 

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

 

  
BEŽNÉ VÝDAVKY - BEŽNÉ TRANSFERY: 64 187,00 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 32 840,00 EUR 

 

- z podprogramov: 
   
026 01 Šport na školách a rekreačný šport  
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:    97 027,00 EUR 
026 03 Športovo talentovaná mládež  
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu  
026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo 

riadených organizácií 
 

 

3. Zmluva 2018: 
   
3.1. Šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu 

aktívnych  
športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev 
do 23 rokov v kolektívnych športoch (bežné transfery) minimálne v sume 

 
 
 
 

16 116,00 EUR 
3.2. Rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery) minimálne v sume 21 489,00 EUR 
3.3. Športová reprezentácia (bežné transfery) minimálne v sume 26 861,00 EUR 
3.4. Výdavky na správu a prevádzku (bežné transfery) maximálne v sume 16 116,00 EUR 
3.5. Osobný automobil na prepravu športovcov (kapitálové transfery) v sume 7 000,00 EUR 

 

Príspevok uznanému športu v roku 2018, v celkovej výške 107 446,00 EUR bol poskytnutý z Národného 

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

 

  
BEŽNÉ VÝDAVKY - BEŽNÉ TRANSFERY: 100 446,00 EUR 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 7 000,00 EUR 

 

- z podprogramov: 
   
026 01 Šport na školách a rekreačný šport  
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví:     

107 446,00 EUR 
026 03 Športovo talentovaná mládež  
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu  
026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo 

riadených organizácií 
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Pri kontrole boli okrem vyššie uvedených zmlúv overené a inak použité aj tieto doklady 

a písomnosti: 

- platné znenia Stanov SZZ, v kontrolovanom období rokov 2016 - 2018, 

- Vyúčtovania použitia poskytnutých prostriedkov SZB zo štátneho rozpočtu za rok 2016 - 2018, 

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

- SZB predložená dokumentácia k vyúčtovaniu dotácie so štátnym rozpočtom SR za roky 2016 - 

2018 (účtovné doklady, dodávateľské faktúry, výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a 

ďalšie písomnosti preukazujúce účelnosť čerpania verejných zdrojov), popis prevzatých šanónov: 

I. „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 1 2016“ 

II. „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 2 2016“ 

III.  „SZB/Účtovníctvo/Cestovné príkazy 2016“ 

IV. „SZB/Korešpondencia/Vyúčtovanie príspevku ŠBK OLYMPIS 2016-2018“  

V. „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 1 2017“ 

VI. „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 2 2017“ 

VII.  „SZB/Účtovníctvo/Cestovné príkazy 2017“ 

VIII.  „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 1 2018“ 

IX. „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 2 2018“ 

X.      „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 3 2018“ 

XI. „SZB/Účtovníctvo/Šanón č. 4 2018“ 

XII. USB kľúč obsahujúci účtovníctvo SZB 2016 - 2018 

- Ekonomické usmernenie SZB k poskytovaniu náhrad platné v kontrolovanom období 

- Smernica SZB Štatút reprezentanta SR platná v kontrolovanom období 

- Zápis vybraných športových odborníkov do informačného systému športu podľa § 6 ods. 2 písm. 

e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zoznamy športových reprezentantov a ich realizačných tímov za rok 2016 – 2018 

- Zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí organizovaných SZB v roku 2017 

alebo pridelených podujatí na roky 2018 a 2019 

- Smernica – Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodika práce s talentovanou 

mládežou pre monoboby a boby 

- Podklady zaslané povinnou osobou poskytovateľovi verejných prostriedkov, slúžiace pre určenie 
dotácie uznanému športu v roku 2016 

- Podklady zaslané povinnou osobou poskytovateľovi verejných prostriedkov, slúžiace pre určenie 
príspevku uznanému športu v roku 2017 

- Podklady zaslané povinnou osobou poskytovateľovi verejných prostriedkov, slúžiace pre určenie 

príspevku uznanému športu v roku 2018 

 

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 

2. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) 
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4. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cestovných náhradách“) 

5. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o dobrovoľníctve“) 

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

7. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14.novembra 2017 č. MF/24342/2007-74, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, 

ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„Postupy účtovania NZ“) 

8. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky .z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 

účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre 

účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

účely podnikania v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie UZ“) 

9. Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o dani z motorových vozidiel“) 

 

V. PRIEBEH KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 

DÁTUM TEXT 
24.7.2019    V zmysle § 14 ods. 1, písm. e) zákona o športe bola začatá hlavným kontrolórom športu 

kontrola zameraná na hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitia finančných 
prostriedkov. Oznámenie o výkone finančnej kontroly bolo zaslané listom 2019/13768:2-
A9060 zo dňa 24.7.2019 
 

19.8.2019   Predloženie dokumentácie ku kontrolnej činnosti povinnou osobou v sídle Hlavného 
kontrolóra športu, Stromová 9, 813 30 Bratislava. Povinnej osobe bolo dňa 19.8.201 vydané 
potvrdenie oprávnenou osobou o prevzatí dokumentácie č. 2019/13768:3-A9060 

20.8.2019    Žiadosť o zaslanie dokumentácie ku kontrolnej činnosti na sekciu športu Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (list. č. 2019/13768:4-A9060 zo dňa 20.8.2019) 

30.8.2019 Predloženie vyžiadanej dokumentácie sekciou športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (list. č. 2019/7134:6-E1320 zo dňa 30.8.2019) 

5.9.2019 Doloženie dokumentácie ku kontrolnej činnosti povinnou osobou dňa 5.9.2019 v sídle 
Hlavného kontrolóra športu 

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

29.1.2020 Žiadosť o doloženie dokumentácie a vysvetlení, zaslaná povinnej osobe dňa 29.1.2020 
listom č. 2020/8575:1-A9060, ktorý povinná osoba prevzala dňa 5.2.2020 

13.8.2020 Vypracovanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti (Povinná osoba nedoručila do termínu 
vypracovania Návrhu správy požadovanú dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré jej boli zaslané 
listom č. 2020/8575:1-A9060 

13.8.2020 Vrátenie prevzatej dokumentácie ku kontrolnej činnosti (list. 2020/8575:4-A9060) 
a prevzatie Návrhu správy o kontrolnej činnosti povinnou osobou 

25.8.2020 Prerokovanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti  
31.8.2020 Doručené doloženie ďalšej dokumentácie ku kontrolnej činnosti povinnou osobou 

a vyjadrenie povinnej osoby spolu s jej námietkami k zisteniam z Návrhu správy 
23.9.2020 Pracovné stretnutie hlavného kontrolóra športu s povinnou osobou k dokumentácií 

a námietkam zaslaných povinnou osobou zo dňa 31.8.2020 
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13.10.2020 
 

Zaslanie stanovisko kontrolnej skupiny k podaným námietkam a doplnenej dokumentácií, sp. 
zn. 2020/8575:8-A9060, dátum odoslania 13.10.2020 

25.11.2020 Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2019/027.001 
 

 

VI. ZISTENIA 

 

I. KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2016 - 31.12.2016 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) poskytlo v 

roku 2016 na základe Zmluvy č. 0036/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na účet č. 

SK64 0200 0000 0017 8575 3954 dotáciu na účely vo výške 84 000,00 EUR na účely „Zabezpečenie 

športovej reprezentácie, výber a príprava športových talentov, rozvoj športových odvetví“,  

 

Nedostatok č. 1: porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. a) 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 v rozpore s určeným 

účelom. 

 

1. Interné účtovné doklady – kandidatúra predsedu SZB zo prezidenta 

Slovenského olympijského a športového výboru 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady: 
Interné číslo 
účtovného 

dokladu 

Číslo externého  
účtovného 

dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
 

Dodávateľ 
plnenia 

Skutočne 
uhradená 

suma 
z verejných 
prostriedko

v (eur) 

IDzCP-16-10-01 IDzCP-16-10-01 10.10.2016 SC Verona - športová 
diplomacia - meeting s 
Pluščenkom ohľadom podpory 
kandidatúry predsedu SZB 
Milana Jagnešáka na post 
prezidenta SOV  vrámci 
kampane "Vráťme športu tvár" 
- diety predsedu 

Jagnešák Milan 45,00 

IDzCP-16-10-01 IDzCP-16-10-01 10.10.2016 SC Verona - športová 
diplomacia - meeting s 
Pluščenkom ohľadom podpory 
kandidatúry predsedu SZB 

Lednar Peter 45,00 
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Milana Jagnešáka na post 
prezidenta SOV  vrámci 
kampane "Vráťme športu tvár" 
- diety pre sponzora 

IDzCP-16-10-02 001970 10.10.2016 SC Verona - športová 
diplomacia - meeting s 
Pluščenkom ohľadom podpory 
kandidatúry predsedu SZB 
Milana Jagnešáka na post 
prezidenta SOV  vrámci 
kampane "Vráťme športu tvár" 
- ubytovanie 2 os./1 noc s raň. 

Hotel Harmonija 97,20 

IDzCP-16-10-03 5540739 10.10.2016 SC Verona - športová 
diplomacia - meeting s 
Pluščenkom ohľadom podpory 
kandidatúry predsedu SZB 
Milana Jagnešáka na post 
prezidenta SOV  vrámci 
kampane "Vráťme športu tvár" 
- PHM Mercedes Viano, ŠPZ 
BA765XF,  90,74 l, (1,099 
EUR/l), celkom 99,72 EUR, 986 
km 

OMV Lukovica 99,72 

IDzCP-16-10-04 21 10.10.2016 SC Verona - športová 
diplomacia - meeting s 
Pluščenkom ohľadom podpory 
kandidatúry predsedu SZB 
Milana Jagnešáka na post 
prezidenta SOV  vrámci 
kampane "Vráťme športu tvár" 
- parkovné 

Arena 15,00 

VEUR-177 VEUR-177 25.10.2016 Vyhotovenie fotografií Karol Hrebicek 21,00 

50-16-089 20160002 14.12.2016 
Výroba motivačného videa pre 
nábor mládeže 

Ing.Mariana 
Neumanová 

Teleport 
5156,14 

 

V prípade vyššie uvedených interných účtovných dokladov v úhrnnej výške 5 479,06 EUR sa jednalo 

o súkromnú aktivitu predsedu SZB v súvislosti s jeho kandidatúrou na post prezidenta Slovenského 

olympijského a športového výboru v roku 2016. Konkrétne sa jednalo o výdavky na zahraničnú služobnú 

cestu predsedu SZB do Verony v súvislosti s jeho podporou kandidatúry, vyhotovenie fotografií pre účely 

kandidatúry a propagačné video jeho osoby v súvislosti s kandidatúrou. Tieto výdavky boli vo vyúčtovaní 

priradené k účelu „športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. 

 

V zmysle čl. 4, ods. 1 Zmluvy 2016 sa prijímateľ zaväzuje použiť poskytnuté prostriedky hospodárne, 

efektívne a výlučne na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkam stanovenými v zmluve. Podľa čl. 5, 

ods. 2 Zmluvy 2016 porušenie zmluvných povinností podľa čl. 4, ods. 1 znamená, že predmetný výdavok 

je považovaný za neoprávnený. Výdavky v súvislosti s kandidatúrou predsedu SZB na prezidenta 

Slovenského olympijského a športového výboru nemožno považovať za výdavky na zabezpečenie účelu 
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„športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 2 

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 5 479,06 EUR  
Penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia 
finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných 
prostriedkov vrátane, najviac do výšky tejto sumy 

 
 
 

5 479,06 EUR 
 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 1, bod 1 a 8). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podaných námietok k oprávnenosti výdavkov. Jednalo sa 

o aktivitu predsedu SZB výhradne súkromnej povahy v súvislosti s jeho kandidatúrou na post prezidenta 

Slovenského olympijského a športového výboru v roku 2016, pričom heslom tejto kampane bolo „Vráťme 

športu tvár“. Hypotetické prínosy pre šport na Slovensku ako taký a možné zvýhodnenie SZB v prípade 

úspešnej kandidatúry predsedu SZB na post prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru 

nie je možné považovať za argument preukazujúci použitie poskytnutých verejných prostriedkov v súlade 

s určeným účelom. V zmysle čl. 4, ods. 1 zmluvy 2016 sa prijímateľ zaväzuje použiť poskytnuté prostriedky 

hospodárne, efektívne a výlučne na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkam ustanovenými 

v zmluve. Podľa čl. 5, ods. 2 Zmluvy 2016 porušenie zmluvných povinností podľa čl. 4, ods. 1 znamená, 

že predmetný výdavok je považovaný za neoprávnený. Výdavky v súvislosti s kandidatúrou predsedu SZB 

na prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru nemožno považovať za výdavky na 

zabezpečenie účelu „športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“ v rámci bobového športu, 

ktorý je v Slovenskej republike zastrešovaný SZB.  
 

2. Interné účtovné doklady – spracovanie účtovníctva a miezd Športového 

bobového klubu OLYMPIS 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady: 

Interné číslo 
účtovného 

dokladu 

Číslo externého  
účtovného 

dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
 

Dodávateľ plnenia 

Skutočne 
uhradená 

suma 
z verejných 

prostriedkov 
(eur) 

50-16-002 10-16-005 15.04.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 1/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 
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50-16-003 10-16-012 15.04.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 2/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-004 10-16-016 15.04.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 3/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-005 10-16-020 04.05.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 4/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-006 10-16-024 09.06.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 5/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-007 10-16-027 24.07.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 6/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-008 10-16-030 06.08.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 7/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-009 10-16-033 22.09.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 8/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-011 10-16-036 14.10.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 9/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-015 10-16-040 19.11.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 10/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

50-16-016 10-16-043 15.12.2016 
Spracovanie účtovníctva a 

miezd za 11/2016 
OLYMPIS, s.r.o. 240,00 

 

V prípade vyššie uvedených interných účtovných dokladov v úhrnnej výške 2 640,00 EUR sa jednalo 

o náklady na vedenie účtovníctva miezd za obdobie 1-11/2016, ktoré boli fakturované spoločnosťou 

OLYMPIS s.r.o., IČO: 35 863 536, športovému bobovému klubu OLYMPIS. Uvedené interné účtovné 

doklady zahrnula povinná osoba do vyúčtovania použitia verejných prostriedkov pod účelom „športová 

reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. Všetky 3 strany (povinná osoba, Športový bobový klub 

OLYMPIS a aj dodávateľ účtovnícky služieb OLYMPIS s.r.o.) sú zastúpené tou istou osobou – Milanom 

Jagnešákom, ktorý je zároveň predsedom SZB, Športového bobového klubu OLYMPIS 

a konateľom/jediným spoločníkom firmy OLYMPIS s.r.o.. V zmysle § 20, ods. 1, písm. b) Zákona o športe 

má národný športový zväz upraviť konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu 
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funkcie v štatutárnom orgáne alebo výkonnom orgáne národného športového zväzu s výkonom funkcie 

v štatutárnom alebo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb.  

 

V zmysle čl. 4, ods. 1 zmluvy 2016 sa prijímateľ zaväzuje použiť poskytnuté prostriedky hospodárne, 

efektívne a výlučne na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. Podľa čl. 

5,ods. 2 Zmluvy 2016 porušenie zmluvných povinností podľa čl. 4, ods. 1 znamená, že predmetný 

výdavok je považovaný za neoprávnený. Výdavky priameho realizátora podľa čl. 7, ods. 2, písm. a) 

zmluvy 2016 je možné považovať za oprávnené pokiaľ sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne 

potrebné na zabezpečenie daného účelu – spracovanie účtovníctva a miezd Športového bobového klubu 

OLYMPIS však nesúvisí so zabezpečením športovej reprezentácie a rozvojom športových odvetví.  

 

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 2 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 2 640,00 EUR 
Penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia 
finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných 
prostriedkov vrátane, najviac do výšky tejto sumy 

 
 
 

2 640,00 EUR 
 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 2, bod 2). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby 
Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov. V prípade 

vyššie uvedených interných účtovných dokladov v úhrnnej výške 2 640,00 EUR sa jednalo o náklady na 

vedenie účtovníctva miezd za obdobie 1-11/2016, ktoré boli fakturované spoločnosťou OLYMPIS s.r.o., 

IČO: 35 863 536, športovému bobovému klubu OLYMPIS. Uvedené interné účtovné doklady zahrnula 

povinná osoba do vyúčtovania použitia verejných prostriedkov pod účelom „športová reprezentácia SR a 

rozvoj športových odvetví“. Všetky 3 strany (povinná osoba, Športový bobový klub OLYMPIS a aj 

dodávateľ účtovníckych služieb OLYMPIS s.r.o.) sú zastúpené tou istou osobou – Milanom Jagnešákom, 

ktorý je zároveň predsedom SZB, Športového bobového klubu OLYMPIS a konateľom/jediným 

spoločníkom firmy OLYMPIS s.r.o.. V zmysle § 20, ods. 1, písm. b) Zákona o športe má národný športový 

zväz upraviť konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v štatutárnom 

orgáne alebo výkonnom orgáne národného športového zväzu s výkonom funkcie v štatutárnom alebo 

výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb - poskytovanie účtovníckych a administratívnych služieb 

je možné zo strany SZB zabezpečiť aj iným podnikateľským subjektom ako OLYMPIS s.r.o., nakoľko 

poskytovanie predmetných služieb je podľa kontrolnej skupiny dostatočne zastúpené na Slovensku aj 

inými podnikateľskými subjektami. Podľa vyjadrenia SZB boli predmetom fakturácie OLYMPIS s.r.o. 

účtovnícke služby pre Športový bobový klub OLYMPIS. Pre SZB zabezpečuje vedenie účtovníctva (podľa 

predloženej pracovnej zmluvy z 1.8.2014)  L. Zvarová. Kontrolná skupina nemá za preukázané, že služby 
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fakturované OLYMPIS s.r.o. pre Športový bobový klub OLYMPIS by boli priamo naviazané na SZB. 

V zmysle čl. 4, ods. 1 zmluvy 2016 sa prijímateľ zaväzuje použiť poskytnuté prostriedky hospodárne, 

efektívne a výlučne na zabezpečenie Účelu a v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. Podľa čl. 

5,ods. 2 Zmluvy 2016 porušenie zmluvných povinností podľa čl. 4, ods. 1 znamená, že predmetný výdavok 

je považovaný za neoprávnený. Výdavky priameho realizátora podľa čl. 7, ods. 2, písm. a) zmluvy 2016 je 

možné považovať za oprávnené pokiaľ sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na 

zabezpečenie daného účelu – spracovanie účtovníctva a miezd Športového bobového klubu OLYMPIS 

však nesúvisí s zabezpečením športovej reprezentácie a rozvojom športových odvetví. 

       

Nedostatok č. 2: 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. 

 

3. Interné účtovné doklady – doplnky výživy a kozmetické prípravky 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady: 

Interné číslo 
účtovného 

dokladu 

Číslo externého  
účtovného 

dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
 

Dodávateľ plnenia 

Skutočne 
uhradená 

suma 
z verejných 

prostriedkov 
(eur) 

VEUR-013 VEUR-013 27.01.2016 Lieky Dr MAX 14,60 

VEUR-015 VEUR-015 27.01.2016 Lieky 
Lekaren Danubia 

s.r.o. 
20,55 

VEUR-019 VEUR-019 10.02.2016 Lieky 
Lekaren Danubia 

s.r.o. 
15,85 

VEUR-110 VEUR-110 29.07.2016 Lieky Dr MAX 24,40 

VEUR-151 VEUR-151 29.09.2016 Lieky Dr MAX 8,65 
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V rámci dokladu VEUR-013 micelárna voda v hodnote 14,60 EUR. V rámci interných dokladov VEUR-015, 

VEUR-019, VEUR-110, VEUR-151 boli zakúpené zubné kefky Curaprox v celkovej hodnote 8,05 EUR, 

zubné pasty Elmex v hodnote 10,40 EUR, ústna voda Listerine v hodnote 2.95 EUR. Predmetné účtovné 

doklady boli vo vyúčtovaní použitia verejných prostriedkov priradené k účelu „športová reprezentácia SR 

a rozvoj športových odvetví“ 

 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy 2016 o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky 

považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie 

športovej reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Kontrolná skupina nepovažuje micelárnu vodu, 

zubné kefky Curaprox, zubné pasty Elmex a ústnu vodu Listerine za výdavky preukázateľne viazané 

a zároveň nevyhnutne potrebné pre plnenie účelu „športová reprezentácia SR a rozvoj športových 

odvetví“.  

 

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny  36,00 EUR 
 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 6, bod 6). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby 
Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov. V zmysle čl. 

7, ods. 2, písm. a) Zmluvy 2016 o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky považujú 

výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej 

reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Kontrolná skupina naďalej nepovažuje micelárnu vodu, zubné 

kefky Curaprox, zubné pasty Elmex a ústnu vodu Listerine za výdavky preukázateľne viazané a zároveň 

nevyhnutne potrebné pre plnenie účelu „športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. 

 

4. Interné účtovné doklady – oprava a servis motorových vozidiel 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovné účtovné doklady: 

Interné číslo 
účtovného 

dokladu 

Číslo externého  
účtovného 

dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
 

Dodávateľ plnenia 

Skutočne 
uhradená 

suma 
z verejných 

prostriedkov 
(eur) 

50-16-021 2016001 02.05.2016 
Servisná oprava Mercedes 

Sprinter + Viano 
MB Servis Plus 

s.r.o. 
3406,80 
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50-16-007 160201 03.02.2016 
Nahradne diely Mercedes 

Sprinter, ŠPZ BA765TI 
TNT GROUP s.r.o. 2651,00 

50-16-070 SK1116019614 13.10.2016 
Pneumatiky zimné Mercedes 

Viano, ŠPZ BA765XF 

Inter Cars 
Slovenská 

republika s.r.o. 
450,67 

50-16-077 1116020726 27.10.2016 
Pneumatiky zimné Mercedes 

Sprinter, ŠPZ BA765TI 

Inter Cars 
Slovenská 

republika s.r.o. 
1411,44 

 

Vyššie uvedené interné účtovné doklady zahrnula povinná osoba do vyúčtovania použitia verejných 

prostriedkov pod účelom „športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. Faktúry od dodávateľa 

servisných prác a autodielov MB Servis Plus s.r.o., Inter Cars Slovenská republika s.r.o. a TNT GROUP 

s.r.o. boli priradené k vozidlám Mercedes-Benz Sprinter a Mercedes-Benz Viamo, ktoré sú používané SZB 

pre služobné účely. V prípade interného účtovného dokladu 50-16-077 vo výške 1411,44 EUR sa išlo 

o kúpu 4 ks pneumatík o rozmere 295/40 R21, ktoré sú používané na autách odlišnej kategórie ako sú 

autá dodávkového typu povinnej osoby – navyše v zmysle technických preukazov k týmto vozidlám nie je 

ani technicky možné používať pneumatiky o rozmere 295/40 R21 na tieto autá. V prípade účtovného 

dokladu 50-16-070 išlo o kúpu 4 ks pneumatík a rozmere 215/70 R16 a 4ks zapaľovacích sviečok 

v celkovej cene 450,67 EUR. Zapaľovacie sviečky sú používané v benzínových vozidlách pričom vozidlá 

používané povinnou osobou – Mercedes-Benz Viamo a Sprinter sú v zmysle technických preukazov 

dieslové motorové vozidlá a teda zakúpené zapaľovacie sviečky nie je možné na takéto autá použiť.  

 

V prípade účtovných dokladov 50-16-007 a 50-16-021 boli v obidvoch prípadoch kupované názvovo 

totožné náhradné diely - konkrétne brzdové strmene a remene. Nakoľko absentoval konkrétny údaj 

označujúci výrobcu, model týchto autodielov, nebolo možné priradiť predmetné autodiely ku konkrétnemu 

vozidlu SZB. Rovnako tak v rámci účtovných dokladov 50-16-070 a 50-16-077 chýbal údaj o výrobcovi 

a modeli náhradných dielov.  

 

Vzhľadom k skutočnosti, že niektoré náhradné diely nebolo technicky možné použiť na vozidlách povinnej 

osoby a absencií údajov umožňujúcich identifikáciu použitých náhradných dielov a jednotlivých servisných 

úkonov, hlavný kontrolór športu listom č. 2020/8575:1-A9060 (prevzatý povinnou osobou 5.2.2020) si 

vyžiadal doplnenie informácií a dokumentácie, konkrétne výkazu servisných prác - pokiaľ sa jednalo o 

opravu/výmenu diela a uvedenie konkrétnych typov náhradných dielov (názov výrobcu, typový rad/kód 

výrobku). Povinná osoba do dňa vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti tieto dokumenty 

nepredložila oprávnenej osobe.  

 

V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za oprávnené výdavky 

považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie 

športovej reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Kontrolná skupina vyššie uvedené výdavky 

nepovažuje za preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie účelu „športová 
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reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 

523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je 

prijímateľ povinný odviesť: 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny  7 919,91 EUR 
 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 7, bod 7). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby 
Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov. V rámci 

interných účtovných dokladov 50-16-021 a 50-16-007 sa jednalo o servisné opravy vrátane náhradných 

dielov na 2 motorové vozidlá vo vlastníctve SZB – podľa vyjadrenie SZB nebolo možné k predmetným 

dokladom doložiť dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť týchto výdavkov.. SZB v rámci interného 

účtovného dokladu 50-16-070 uznal jeho neoprávnenosť a v rámci 50-16-077 doložil nájomnú zmluvu na 

motorové vozidla Mercedes-Benz GL uzatvorenej medzi SZB a OLYMPIS s.r.o. zo dňa 15.4.2014.. Podľa 

čl. VI má prenajímateľ – teda OLYMPIS s.r.o. povinnosť na vlastné náklady prenajaté vozidlo poistiť 

a vykonávať na ňom opravy a pravidelné servisné prehliadky. Nájomcovi – SZB teda nevznikla žiadna 

povinnosť zaobstarať pre dané vozidlo novú sadu pneumatík, navyše podľa technického preukazu 

k automobilu, ktorá bola súčasťou nájomnej zmluvy, nie je možné na dané vozidlo inštalovať pneumatiky 

a disky o rozmere 295/40 R21. Vzhľadom k skutočnosti, že niektoré náhradné diely nebolo technicky 

možné použiť na vozidlách povinnej osoby a absencií údajov umožňujúcich identifikáciu ďalších použitých 

náhradných dielov a jednotlivých servisných úkonov, nie je možné takéto výdavky považovať za 

oprávnené. Povinná osoba je v zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 

povinná preukázať, že výdavky boli preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na 

zabezpečenie športovej reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Kontrolná skupina vyššie uvedené 

výdavky nepovažuje za preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na zabezpečenie účelu 

„športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. 

 

5. Interné účtovné doklady – daň z motorových vozidiel 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov nasledovný účtovný doklad: 

Interné číslo 
účtovného 

dokladu 

Číslo externého  
účtovného 

dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
 

Dodávateľ plnenia 

Skutočne 
uhradená 

suma 
z verejných 

prostriedkov 
(eur) 

IDB-16-027 IDB-16-027 31.12.2016 

Daň z motorových vozidiel za r. 
2016 (Mercedes Sprinter ŠPZ 
765TI a Mercedes Viano ŠPZ 

BA765XF) 

Finančná správa 
SR 

333,20 
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SZB zahrnul do vyúčtovania verejných prostriedkov položku pod vyššie uvedeným interným označením 

IDB-16-027, ktorá sa týka úhrady dane z motorových vozidiel Mercedes Sprinter ŠPZ 765TI a Mercedes 

Viano ŠPZ BA765XF za rok 2016. Podľa samotného daňového priznania a potvrdenia Finančnej správy 

o podaní, bolo predmetné daňové priznanie podané dňa 18.1.2017, v rámci predložených bankových 

výpisov za rok 2016 nebola identifikovaná úhrada predmetnej dane, k úhrade došlo 25.1.2017.  

 

V zmysle § 2, ods. 1, písm. a) zákona. o dani z motorových vozidiel podlieha dani motorové vozidla 

skutočne používané na podnikateľskú činnosť. Vyššie uvedený interný účtovný doklad zahrnula povinná 

osoba do vyúčtovania použitia verejných prostriedkov pod účelom „športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví“. V zmysle čl. 7, ods. 2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2016 sa za 

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

zabezpečenie športovej reprezentácie a rozvoja športových odvetví. Zároveň v zmysle čl. 3, ods. 2 Zmluvy 

2016 sa za oprávnené čerpanie považuje výdavok, ktorý je uhradený v období použitia dotácie – teda od 

1.1.2016 do 31.12.2016..  

 

Kontrolná skupina nepovažuje tento výdavok za nevyhnutne potrebný pre plnenie účelu „športová 

reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“ (v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia č. 361/2014 Z. z. 

o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepodliehajú vozidlá dani 

z motorových vozidiel) a rovnako tak za oprávnený v zmysle doby použitia dotácie. Na základe uvedeného 

a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 333,20 EUR 
 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 9, bod 13). 
 

SZB súhlasí s predmetným zistením v bode 13 listu zo dňa 31.8.2020. 

 

Výsledný odvod za rok 2016 na základe 
identifikovaných porušení finančnej 
disciplíny: 

16 408,17 EUR 

Výsledný odvod za rok 2016 vrátane 
penále:  

     24 527,23 EUR 
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II. KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2017 – 31.12.2017 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) poskytlo 

v roku 2017 na základe Zmluvy č. 0048/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017 (ďalej len „Zmluva 2017“) 1 príspevok podľa § 68 

zákona o športe v sume 97 027 Eur z podprogramu 026 02. 

 

Nedostatok č. 1: porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. a) 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 v rozpore s určeným 

účelom. 

 

1.  INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA Z ÚČELU 

„ŠPORT MLÁDEŽE S PRÍSLUŠNOSŤOU“ 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov doklady uvedené v nasledovnej tabuľke, 

v úhrnnej výške 2.880,00 Eur.  

Interné 
číslo 

účtovného 
dokladu 

Číslo externého 
(originálneho) 

 účtovného dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady  subjekt 
Dodávateľ 

plnenia 

Skutočne 
uhradená 
suma(eur) 

AK 

50-17-001 
1017002 (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

09.01.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 12/2016 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-002 
1017005 (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

10.02.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 1/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-003 
1017008  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

08.03.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 2/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-004 
1017011  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

06.04.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 3/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-006 
1017014  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

10.05.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 4/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
         

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-007 
1017017  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

09.06.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 5/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

 
1 Zverejnenie https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2796076&l=sk 
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50-17-008 
1017020  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

03.07.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 6/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-009 
1017023  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

07.08.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 7/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-010 
1017026  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

08.09.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 8/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-011 1017029 09.10.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 9/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-012 
1017032  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

08.11.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 10/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

50-17-013 
1017035  (doklad 
Športový bobový klub 
Olympis) 

08.12.2017 
ŠBK - Spracovanie 
účtovníctva a miezd 
za 11/2017 

Športový bobový 
klub Olympis 

OLYMPIS, s.r.o. 
                   

240,00  
1 - 

kluby 

 

 

Uvedené výdavky sa týkali nákladov za spracovanie účtovníctva a miezd za obdobie december 2016 

a január až november 2017 od spoločnosti OLYMPIS s.r.o., IČO: 35863536 pre Športový bobový klub 

OLYMPIS. Povinná osoba vyúčtovala uvedené účtovné doklady z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ 

podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) Zmluvy 2017.  

 

Podľa čl. 4 ods. 1 Zmluvy 2017 je „prijímateľ povinný použiť Príspevok uznanému športu na účel 

plnenia“.  

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017 „Za oprávnené náklady sa považujú výdavky špecifikované vo 

všeobecnom právnom predpise Poskytovateľa vydanom 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. a) zákona o športe, sa za oprávnené výdavky považujú výdavky špecifikované 

v prílohe č. 1 k tejto zmluve.“ 

 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2017 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne a výlučne 

na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluvy.“ 

 

Podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu „Oprávnené náklady použitia 

Príspevku“ oprávnenými výdavkami použitia Príspevku sú výdavky Prijímateľa alebo Priameho 

realizátora, preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie Účelu. Náklady na 

športovú činnosť sú definované v časti B. Prílohy č. 1, kde nie je definovaný ako oprávnený náklad použitia 

Príspevku spracovanie účtovníctva a miezd.  

 

Podľa čl. 7 ods. 2 Zmluvy 2017 „V prípade, ak zo strany Prijímateľa dôjde k porušeniu povinností podľa 

čl 4 bod 2 ... považuje sa to za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov rozpore s určeným 
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účelom a tým za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

Podľa čl 7 ods. 3 Zmluvy 2017 „Ak Prijímateľ poruší povinnosť stanovenú v bode 2 tohto článku 

a neoprávnene čerpané prostriedky z Príspevku nevráti najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa 

vyzvania Poskytovateľom, Poskytovateľ bude postupovať podľa § 31 ods. 3 Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.“ 

 

K uvedeným výdavkom povinná osoba do dňa vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti tieto 

dokumenty nepredložila a informácie neposkytla oprávnenej osobe.  

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 9 bod. 1). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby 
 

Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov. Povinná 

osoba vyúčtovala z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ výdavky na spracovanie účtovníctva  

Športového bobového klubu OLYMPIS, pričom tieto výdavky nie sú špecifikované pre daný účel v časti B. 

Prílohy č. 1 Zmluvy 2017.  

 

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 2 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 2.880,00 Eur 
Penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia 
finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných 
prostriedkov vrátane, najviac do výšky tejto sumy 

 
 
 

   2880,00 Eur 
 

2. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – BANKOVÉ POPLATKY A SPRÁVNE 

POPLATKY Z ÚČELU „ŠPORT MLÁDEŽE S PRÍSLUŠNOSŤOU“ 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov doklady uvedené v nasledovnej tabuľke, 

v úhrnnej výške 215,57 Eur.  

Interné 
číslo 

účtovného 
dokladu 

Číslo externého 
(originálneho) 

 účtovného dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady subjekt 
Dodávateľ 

plnenia 

Skutočne 
uhradená 
suma(eur) 

AK 

PBEUR2-
01-01 

PBEUR2-01-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,5 
1 - 

kluby 
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PBEUR2-
01-02 

PBEUR2-01-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3,32 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
01-04 

PBEUR2-01-04 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

17.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,25 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
01-06 

PBEUR2-01-06 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

25.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,2 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
01-07 

PBEUR2-01-07 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
01-08 

PBEUR2-01-08 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
01-09 

PBEUR2-01-09 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,02 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
02-01 

PBEUR2-02-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,5 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
02-02 

PBEUR2-02-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3,32 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
02-03 

PBEUR2-02-03 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
02-04 

PBEUR2-02-04 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
02-05 

PBEUR2-02-05 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,08 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
03-02 

PBEUR2-03-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

04.03.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,25 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
03-03 

PBEUR2-03-03 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.03.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
03-04 

PBEUR2-03-04 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.03.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
03-05 

PBEUR2-03-05 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.03.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,02 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
04-01 

PBEUR2-04-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.04.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
04-02 

PBEUR2-04-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.04.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
05-01 

PBEUR2-05-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.05.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
05-02 

PBEUR2-05-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.05.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
06-01 

PBEUR2-06-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.06.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
06-02 

PBEUR2-06-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.06.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 
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PBEUR2-
07-02 

PBEUR2-07-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

04.07.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,25 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
07-03 

PBEUR2-07-03 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.07.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
07-04 

PBEUR2-07-04 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.07.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
07-05 

PBEUR2-07-05 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.07.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,01 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
08-01 

PBEUR2-08-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.08.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
08-02 

PBEUR2-08-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.08.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
09-01 

PBEUR2-09-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.09.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
09-02 

PBEUR2-09-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.09.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
10-01 

PBEUR2-10-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
10-02 

PBEUR2-10-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
11-01 

PBEUR2-11-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.11.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
11-02 

PBEUR2-11-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.11.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
12-01 

PBEUR2-12-01 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,5 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
12-02 

PBEUR2-12-02 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3,32 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
12-04 

PBEUR2-12-04 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

17.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,25 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
12-05 

PBEUR2-12-05 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
12-06 

PBEUR2-12-06 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBEUR2-
12-07 

PBEUR2-12-07 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,02 
1 - 

kluby 

PBSKK-01-
002 

PBSKK-01-002 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

17.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,2 
1 - 

kluby 

PBSKK-01-
004 

PBSKK-01-004 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

25.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,2 
1 - 

kluby 

PBSKK-01-
006 

PBSKK-01-006 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

25.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,2 
1 - 

kluby 
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PBSKK-01-
007 

PBSKK-01-007 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

25.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,35 
1 - 

kluby 

PBSKK-01-
008 

PBSKK-01-008 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

25.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3 
1 - 

kluby 

PBSKK-01-
009 

PBSKK-01-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

25.01.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-02-
001 

PBSKK-02-001 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-02-
002 

PBSKK-02-002 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

10.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

3,32 
1 - 

kluby 

PBSKK-02-
014 

PBSKK-02-014 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

28.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-02-
015 

PBSKK-02-015 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

28.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-02-
016 

PBSKK-02-016 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

28.02.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

0,06 
1 - 

kluby 

PBSKK-03-
014 

PBSKK-03-014 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.03.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-03-
015 

PBSKK-03-015 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.03.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-04-
002 

PBSKK-04-002 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

03.04.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

7 
1 - 

kluby 

PBSKK-04-
008 

PBSKK-04-008 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.04.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-04-
009 

PBSKK-04-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.04.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-05-
007 

PBSKK-05-007 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.05.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-05-
008 

PBSKK-05-008 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.05.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-06-
007 

PBSKK-06-007 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.06.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

15,6 
1 - 

kluby 

PBSKK-06-
008 

PBSKK-06-008 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.06.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-06-
009 

PBSKK-06-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.06.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-07-
008 

PBSKK-07-008 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.07.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-07-
009 

PBSKK-07-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.07.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-08-
021 

PBSKK-08-021 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.08.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 
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PBSKK-08-
022 

PBSKK-08-022 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.08.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-09-
009 

PBSKK-09-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

05.09.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-09-
017 

PBSKK-09-017 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.09.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-09-
018 

PBSKK-09-018 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.09.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-10-
026 

PBSKK-10-026 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

18.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-10-
030 

PBSKK-10-030 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

24.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-10-
034 

PBSKK-10-034 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-10-
036 

PBSKK-10-036 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-10-
039 

PBSKK-10-039 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-10-
040 

PBSKK-10-040 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.10.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-11-
012 

PBSKK-11-012 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.11.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-11-
013 

PBSKK-11-013 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

30.11.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

2,5 
1 - 

kluby 

PBSKK-12-
008 

PBSKK-12-008 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

6 
1 - 

kluby 

PBSKK-12-
009 

PBSKK-12-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu OLYMPIS) 

31.12.2017 ŠBK - Bankové poplatky 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Poštová 
banka 

1,63 
1 - 

kluby 

V2-17-009 
V2-17-009 (doklad 
Športového bobového 
klubu Olympis) 

22.06.2017 
ŠBK - Spravny poplatok - 
podanie stanov na MVSR 

Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Slovenská 
pošta, a.s. 

16,5 
1 - 

kluby 

V2-17-001 
V2-17-001 (doklad 
Športového bobového 
klubu Olympis) 

11.01.2017 ŠBK - Spravny poplatok 
Športový bobový 
klub OLYMPIS 

Slovenská 
pošta, a.s. 

4,5 
1 - 

kluby 

 

Uvedené náklady sa týkali bankových poplatkov a správnych poplatkov  Športového bobového klubu 

OLYMPIS. Povinná osoba vyúčtovala uvedené účtovné doklady z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ 

podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) Zmluvy 2017.  

 

Podľa čl. 4 ods. 1 Zmluvy 2017 je „prijímateľ povinný použiť Príspevok uznanému športu na účel 

plnenia“.  

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017 „Za oprávnené náklady sa považujú výdavky špecifikované vo 

všeobecnom právnom predpise Poskytovateľa vydanom v súlade s 100 ods. 1 písm. a) zákona o športe. 
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Do času nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom 

podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona o športe, sa za oprávnené výdavky považujú výdavky špecifikované 

v prílohe č. 1 k tejto zmluve.“ 

 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2017 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne a výlučne 

na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluvy.“ 

 

Podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu „Oprávnené náklady použitia 

Príspevku“ oprávnenými výdavkami použitia Príspevku sú výdavky Prijímateľa alebo Priameho 

realizátora, preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie Účelu. Náklady na 

športovú činnosť sú definované v časti B. Prílohy č. 1, kde nie sú definované ako oprávnený náklad použitia 

Príspevku bankové poplatky a správne poplatky.  

 

Podľa čl. 7 ods. 2 Zmluvy 2017 „V prípade, ak zo strany Prijímateľa dôjde k porušeniu povinností podľa 

čl 4 bod 2 ... považuje sa to za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov rozpore s určeným 

účelom a tým za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

Podľa čl. 7 ods. 3 Zmluvy 2017 „Ak Prijímateľ poruší povinnosť stanovenú v bode 2 tohto článku 

a neoprávnene čerpané prostriedky z Príspevku nevráti najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa 

vyzvania Poskytovateľom, Poskytovateľ bude postupovať podľa § 31 ods. 3 Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.“ 

 

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 10 bod. 2). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby 
 

Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov. Povinná 

osoba vyúčtovala z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ výdavky na bankové poplatky  Športového 

bobového klubu OLYMPIS, pričom tieto výdavky nie sú špecifikované pre daný účel v časti B. Prílohy č. 1 

Zmluvy 2017.  

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 215,57 Eur 
Penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej 
disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov vrátane, 
najviac do výšky tejto sumy 

 
 
 

 215,57 Eur 
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Nedostatok č. 2: 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“)  

 

3. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY –  holiaci strojček, mzdové náklady 

na administratívne práce 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ 

nasledovné doklady, v úhrnnej výške 1 864,92 Eur  

(i) Interný účtovný doklad 50-17-005 od spoločnosti ANDREA SHOP s.r.o. za obstaranie 

holiaceho strojčeka v čiastke 84,89 Eur. Holiaci strojček nie je považovaný za oprávnený 

výdavok na účel „športu mládeže s príslušnosťou“ podľa prílohy č. 1 časť B Zmluvy 2017; 

(ii) Interné účtovné doklady IDV-17-001,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 vo výške 1.780,03 Eur, 

predmetom ktorých boli mzdové výdavky Športového klubu OLYMPIS na administratívne 

práce zamestnanca Z.J. Refundácia mzdových nákladov na administratívne práce považovaný 

za oprávnený výdavok na účel „športu mládeže s príslušnosťou“ podľa prílohy č. 1 časť B 

Zmluvy 2017 

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017 „Za oprávnené náklady sa považujú výdavky špecifikované v všeobecnom 

záväznom predpise Poskytovateľa vydanom v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zákona o športe. Do času 

nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom podľa § 100 

ods. 1 písm. e) zákona o športe, sa za oprávnené výdavky považujú výdavky špecifikované v prílohe č. 1 

k tejto zmluve.“ 

 

Podľa Prílohy č. 1 k Zmluve 2017 „Oprávnenými výdavkami použitia Príspevku sú výdavky Prijímateľa 

alebo Priameho realizátora preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie 

Účelu.“. 

 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2017 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne a výlučne 

na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.“ 

 

Podľa čl. 7 ods. 2 Zmluvy 2017 „V prípade, ak zo strany Prijímateľa dôjde k porušeniu povinnosti podľa 

čl. 4 bod 2 .... považuje sa to za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným 

účelom a tým za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

Hlavný kontrolór športu listom č. 2020/8575:1-A9060 (prevzatý povinnou osobou 5.2.2020) si vyžiadal 

doplnenie chýbajúcej dokumentácie k uvedeným výdavkom, povinná osoba do dňa vypracovania Návrhu 

správy o kontrolnej činnosti tieto dokumenty nepredložila oprávnenej osobe. Predmetná dokumentácia 
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bola predložená vo vyjadrení k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-

A9060. 

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 11 bod. 4). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina čiastočne akceptovala námietky povinnej osoby. 

 

Kontrolná skupina trvá na svojich zisteniach v prípade nasledovných položiek vyúčtovania použitia 

verejných prostriedkov z účelu „športu mládeže s príslušnosťou“: 

(iii) Interný účtovný doklad 50-17-005 od spoločnosti ANDREA SHOP s.r.o. za obstaranie 

holiaceho strojčeka v čiastke 84,89 Eur. Holiaci strojček nie je považovaný za oprávnený 

výdavok na účel „športu mládeže s príslušnosťou“ podľa prílohy č. 1 časť B Zmluvy 2017; 

(iv) Interné účtovné doklady IDV-17-001,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 vo výške 1.780,03 Eur, 

predmetom ktorých boli mzdové výdavky Športového klubu OLYMPIS na administratívne 

práce zamestnanca Z.J. Refundácia mzdových nákladov na administratívne práce považovaný 

za oprávnený výdavok na účel „športu mládeže s príslušnosťou“ podľa prílohy č. 1 časť B 

Zmluvy 2017. 

 

Oprávnené náklady použitia Príspevku na účel „športu mládeže s príslušnosťou“ sú definované v časti 

B. Náklady na športovú činnosť Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu. 

Výdavky na hygienické potreby a administratívne práce zamestnanca klubu nie sú uvedené v časti 

tejto prílohy a z tohto dôvodu ich nie je možné považovať za oprávnené výdavky použitia Príspevku na 

účel „športu mládeže s príslušnosťou“. 

 

Na základe vyššie uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 1 864,92 EUR 
 

4. INTERNÉ ÚČTOVNÉ DOKLADY – ÚROKY 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných zdrojov interný účtovný doklad č. TB-002-023 

z 28.2.2017 z účelu „výdavky na správu a prevádzku“, predmetom ktorého boli úroky vo výške 0,01 Eur.  

 

Podľa čl. 4 ods. 3 písm. c) Zmluvy 2017 „Príspevok nie je možné čerpať na náklady na splácanie úverov, 

pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek“.  
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Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 13 bod. 10). 
 

Táto položka bola do vyúčtovania zaradená pravdepodobne omylom. Súhlasíme so  zistením kontrolóra, 

že do zúčtovania nepatrí. 

 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina akceptuje vyjadrenie povinnej osoby.  

 

Na základe uvedeného boli predmetné výdavky použité v rozpore so Zmluvou 2017 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 0,01 EUR 
 

5. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD 50-17-010 – OPRAVA A ÚDRŽBA HARDWARU 

A SOFTWARU 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania účtovný doklad č. 50-17-010, číslo externého dokladu 1703018, 

od spoločnosti Akruks, spol. s r.o., IČO: 35739096 servisné práce a dodávku tovaru z účelu „športová 

reprezentácia“ vo výške 1.650,00 Eur. Na základe priloženého dokladu o vykonaní prác – servisný zásah 

bola uskutočnená zmena prístupových údajov, odblokovanie účtu bobb.sk, zabezpečenie šifrovania 

pripojenia, nastavenie e-mailových kont a MS Outlook, súčasťou bol aj odovzdaný spotrebný materiál 

Edimax EW-7811, WiFi USB 56 Hz, samsung mSATA SX300 XPG 256 GB, ADATA Premier SP 550 480 

GB, SSD, Roline sata 22 pin, LS prepoj, Adata ddr3 86GB (2x4) 1333 MHz, CL9, Arctic RC-RAM Cooling.  

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2017 „Za oprávnené náklady sa považujú výdavky špecifikované v všeobecnom 

záväznom predpise Poskytovateľa vydanom v súlade s § 100 o ds. 1 písm. e) zákona o športe. Do času 

nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom podľa § 100 

ods. 1 písm. e) zákona o športe, sa za oprávnené výdavky považujú výdavky špecifikované v prílohe č. 1 

k tejto zmluve.“ 

 

Podľa Prílohy č. 1 k Zmluve 2017 „Oprávnenými výdavkami použitia Príspevku sú výdavky Prijímateľa 

alebo Priameho realizátora preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na uskutočnenie 

Účelu. “.Podľa charakteru výdavku mal byť výdavok uplatnený z účelu výdavky na správu a prevádzku 

a nie sú zaradené do oprávnených výdavkov z účelu „športová reprezentácia“. 

 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2017 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne a výlučne 

na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.“ 
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Podľa čl. 7 ods. 2 Zmluvy 2017 „V prípade, ak zo strany Prijímateľa dôjde k porušeniu povinnosti podľa 

čl. 4 bod 2 .... považuje sa to za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným 

účelom a tým za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str.13 bod 12). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina neakceptuje námietky povinnej osoby a trvá na svojich zisteniach. 

 

Oprávnené náklady použitia Príspevku na účel „športová reprezentácia“ sú definované v časti B. Náklady 

na športovú činnosť Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu. Výdavky na servisné 

práce počítačov a dodávku súčastí počítača nie sú uvedené v časti tejto prílohy a z tohto dôvodu ich nie 

je možné považovať za oprávnené výdavky použitia Príspevku na účel „športová reprezentácia“. 

 

Z dôvodov uvedených vyššie nie je možné považovať predmetné výdavky za preukázateľne viazané 

a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plnenia uvedeného účelu. Na základe uvedeného a v zmysle § 

31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 1 650,00 EUR 
 

6. INTERNÉ DOKLADY  - ÚČEL „ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE“ 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania výdavkov obstaranie bicykla vo výške 1 858,98 Eur od spoločnosti 

CANYON BICYCLES GmbH, číslo faktúry 50217883 zo dňa 18.3.2017.  

 

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

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

čl. 3, ods. 1 a čl. 4, ods. 1 Zmluvy 2017 a zároveň k porušeniu § 31, ods. 1, písm.  b) zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko 

v rámci predmetnej zmluvy povinná osoba zahrnula predmetný výdavok do vyúčtovania bežných 

výdavkov.  

 

Podľa čl. 3 Zmluvy 2017 „Príspevok podľa § 68 Zákona o športe v sume 97 027 Eur z podprogramu 026 

02 sa poskytuje v členení bežné transfery v sume 64 187 Eur.  
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Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2017 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne a výlučne 

na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.“ 

 

Podľa čl. 7 ods. 2 Zmluvy 2017 „V prípade, ak zo strany Prijímateľa dôjde k porušeniu povinnosti podľa 

čl. 4 bod 2 .... považuje sa to za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným 

účelom a tým za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

 Podľa Metodického usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, 
uplatňovaného do 31.12.2017, kapitálové výdavky predstavujú výdavky na obstaranie hmotného a 
nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z 
príjmov.  
 
Táto kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku, napr.: 
  

 samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-
technické funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, 
zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky.  

 

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 11 bod. 4). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Námietky povinnej osoby boli čiastočne akceptované. Kontrolná skupina neakceptovala výdavok 

na obstaranie bicykla nakoľko išlo o kapitálový výdavok a výdavok bol zúčtovaný s poskytnutým 

príspevkov na bežné výdavky. 

 

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 1 858,98 EUR 
 

Nedostatok č. 3 porušenie § 69 ods. 4 písm. b) Zákona o športe 

 

7. Interné účtovné doklady – účel talentovanej mládeže 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov z účelu talentovanej mládeže účtovné 

doklady vo výške 19 805,06 Eur.  
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Podľa čl. 5 ods. 1 Zmluvy 2018 „Príspevok je Prijímateľ povinný použiť na športovú činnosť 7 (odkaz na § 68 ods. 

1 a § 3 písm. a) Zákona o športe) a na plnenie verejného záujmu v športe definovaného v § 2 Zákona o športe.“ 

 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2018 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne, účinne 

a účelne v súlade s podmienkami upravenými v tejto zmluve a v Zákone o športe“. 

 

Podľa čl. III Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018: 

„Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa považujú výdavky 

vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe“ 

Podľa § 4 ods. 5 zákona o športe „Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil 

vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností a je zaradený do zoznamu 

talentovaných športovcov.“ 

Podľa § 16 ods. 2 písm. c) a d) zákona o športe „Národný športový zväz tiež  

c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií 
určených predpisom národného športového zväzu;  
d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje 
v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q); 
e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov. 

 

Podľa § 69 ods. 4 písm. b) Zákona o športe „Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 20% 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, 

účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu“ 

Podľa čl. 7 ods. 6 Zmluvy 2016 „Ak Prijímateľ použije Príspevok na výdavok, ktorý nespĺňa podmienky 

oprávnenosti podľa Článku 4 a 5 a tieto výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly podľa 

osobitných predpisov20 ako neoprávnený, Prijímateľ je povinný vrátiť neoprávnene použitú výšku 

Príspevku.“ 

 

Hlavný kontrolór športu listom č. 2020/8575:1-A9060 (prevzatý povinnou osobou 5.2.2020) si vyžiadal  

- predložiť dokument schválený najvyšším orgánom národného športového zväzu ku kritériám, 

účelu a rozdeleniu finančných prostriedkov na účel talentovaných športovcov účinný a platný na 

rok 2017 a 2018 podľa § 69 ods. 2 Zákona o športe 

- zoznam talentovaných športovcov v roku 2016, 2017 a 2018 podľa § 16 ods. 2 písm. d) Zákona 

o športe. 

 

Povinná osoba do dňa vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti tieto dokumenty nepredložila 

oprávnenej osobe.  
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Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 14 bod. 13). 
 

Vyjadrenie uvedené v bode 13 kontrolovaného obdobia 2017. Spolu so zaslaním námietok preukázal 

schválenie rozpočtu povinnej osoby najvyšším orgánom a zoznam talentovaných športovcov na rok 2017. 

 

Schválením dokumentu „Kritéria na identifikáciu športových talentov a metodika práce s talentovanou 

mládežou“, ktorý bol schválený na zasadnutí výkonného výboru t.j. najvyšším výkonným orgánom dňa 

20.7.2017 postupovala povinná osoba v rozpore s ustanovením § 69 ods. 4 písm. b) zákona o športe.  

 

Výsledný odvod za rok 2017 na základe 
identifikovaných porušení finančnej 
disciplíny: 

8 469,48 EUR 

Výsledný odvod za rok 2017 vrátane 
penále:  

 11 565,05 EUR 

 

III. KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2018 – 31.12.2018 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) poskytlo 

v roku 2018 na základe Zmluvy č. 0068/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 

2018 (ďalej len „Zmluva 2018“) 2 príspevok uznanému športu boby a skeleton podľa § 68 Zákona o športe 

verejné prostriedky vo výške 107 446 Eur. 

 

Nedostatok č. 1: porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. a) 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 v rozpore s určeným 

účelom. 

 

1. INTERNÉ DOKLADY – POUŽITIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV Z INÉHO ÚČELU 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady vo výške 2 055,51 Eur 

uvedené v nasledovnej tabuľke : 

 

 
2 Zverejnenie https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3305502&l=sk 
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Interné 
číslo 

účtovného 
dokladu 

Číslo externého 
(originálneho) 

 účtovného 
dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
IČO  

 dodávateľa 
 plnenia 

Dodávateľ 
plnenia 

 Skutočne 
uhradená 
suma(eur)  

AK 

50-18-003 

1018005  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 07.02.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
1/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-004 

1018008  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 02.03.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
2/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-005 

1018012  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 10.04.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
3/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-006 

1018015  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 02.05.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
4/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

    
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-007 

5018018  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 08.06.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
5/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-008 

1018021  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 06.07.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
6/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-009 

1018024  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 06.08.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
7/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

50-18-010 

1018027  (doklad 
Športového 

bobového klubu 
Olymis) 10.09.2018 

ŠBK Olympis - Spracovanie 
účtovníctva a miezd za 
8/2018 35863536 OLYMPIS, s.r.o. 

        
240,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
01-01 PBEUR2-01-01 10.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,50  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
01-02 PBEUR2-01-02 10.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,32  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
01-04 PBEUR2-01-04 22.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,25  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
01-05 PBEUR2-01-05 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
01-06 PBEUR2-01-06 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
01-07 PBEUR2-01-07 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,07  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
02-01 PBEUR2-02-01 28.02.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
02-02 PBEUR2-02-02 28.02.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
03-01 PBEUR2-03-01 31.03.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
03-02 PBEUR2-03-02 31.03.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
04-01 PBEUR2-04-01 30.04.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 
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PBEUR2-
04-02 PBEUR2-04-02 30.04.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
05-02 PBEUR2-05-02 02.05.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,25  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
05-03 PBEUR2-05-03 31.05.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
05-04 PBEUR2-05-04 31.05.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
06-01 PBEUR2-06-01 30.06.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
06-02 PBEUR2-06-02 30.06.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
07-01 PBEUR2-07-01 31.07.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
07-02 PBEUR2-07-02 31.07.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

  
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
08-01 PBEUR2-08-01 31.08.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
08-02 PBEUR2-08-02 31.08.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

          
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
09-01 PBEUR2-09-01 30.09.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,35  

1 - 
kluby 

PBEUR2-
09-02 PBEUR2-09-02 30.09.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
01-001 PBSKK-01-001 10.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
01-002 PBSKK-01-002 10.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
3,32  

1 - 
kluby 

PBSKK-
01-014 PBSKK-01-014 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
01-015 PBSKK-01-015 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
01-016 PBSKK-01-016 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
01-017 PBSKK-01-017 31.01.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
0,05  

1 - 
kluby 

PBSKK-
02-007 PBSKK-02-007 28.02.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
02-008 PBSKK-02-008 28.02.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
03-005 PBSKK-03-005 31.03.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
03-006 PBSKK-03-006 31.03.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
04-007 PBSKK-04-007 30.04.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
04-008 PBSKK-04-008 30.04.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
05-013 PBSKK-05-013 31.05.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
05-014 PBSKK-05-014 31.05.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
06-021 PBSKK-06-021 30.06.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

          
15,60  

1 - 
kluby 
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PBSKK-
06-022 PBSKK-06-022 30.06.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
06-023 PBSKK-06-023 30.06.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
07-009 PBSKK-07-009 31.07.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
07-010 PBSKK-07-010 31.07.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
08-019 PBSKK-08-019 20.08.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
08-020 PBSKK-08-020 31.08.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
08-021 PBSKK-08-021 31.08.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

PBSKK-
09-027 PBSKK-09-027 30.09.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
6,00  

1 - 
kluby 

PBSKK-
09-028 PBSKK-09-028 30.09.2018 

ŠBK Olympis - Bankové 
poplatky   

Poštová banka 
Bratislava 

            
2,50  

1 - 
kluby 

 

Podľa čl. 5 bod 2 písm. b) a c) Zmluvy 2018 „Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú b) výdavky 

preukázateľne viazané na príslušný Účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, a c) 

výdavky hospodárne vynaložené na príslušný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za 

najlepšiu cenu.“. 

 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania Účelu športu mládeže s príslušnosťou účtovné doklady vo 

výške 2.055,51 Eur, ktoré predstavovali bankové poplatky Športového bobového klubu OLYMPIS vo výške 

135,51 Eur a Výdavky vo výške 1.920,00 Eur sa týkala nákladov za spracovanie účtovníctva a miezd za 

obdobie január až august 2018 od spoločnosti OLYMPIS s.r.o., IČO: 35863536 pre Športový bobový klub 

OLYMPIS. Povinná osoba vyúčtovala uvedené účtovné doklady z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ 

podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) Zmluvy 2017 

 

Na základe vyššie uvedených dôvodov nie je možné považovať predmetné výdavky za preukázateľne 

viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plnenia uvedeného účelu.  

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 16 bod. 1). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina akceptovala čiastočne pripomienky povinnej osoby.  

 

Kontrolná skupina neakceptuje opodstatnenosť podanej námietky k oprávnenosti výdavkov. Povinná 

osoba vyúčtovala z účelu „šport mládeže s príslušnosťou“ výdavky na spracovanie účtovníctva  

Športového bobového klubu OLYMPIS a výdavky na bankové poplatky, pričom tieto výdavky nie sú 

špecifikované pre daný účel v časti B. Prílohy č. 1 Zmluvy 2017.  
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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 0,00 EUR 
Penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej 
disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov vrátane, 
najviac do výšky tejto sumy 

 
 

2 055,51 EUR 
(k danému dátumu) 

 

Povinná osoba vrátila dňa 20.11.2020 poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške identifikovaného 

odvodu, teda 2055,51 EUR bez penále. 

 

Nedostatok č. 2: 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“)  

 

2. INTERNÉ DOKLADY – ADMINISTRATÍVNE PRÁCE 
 

Povinná osoba zahrnula do oprávnených výdavkov z účelu výdavkov na správu a prevádzku nasledovné 

účtovné za administratívne práce vo výške 7.680,00 Eur: 

 
Interné číslo 

účtovného dokladu 
Číslo externého 

UD 
Dátum skutočnej 

úhrady UD 
Popis úhrady IČO  dodávateľa 

 plnenia 
Dodávateľ plnenia Skutočne 

uhradená 
suma(eur) 

AK 

50-18-002 1018004 07.02.2018 Administratívne 
práce za 1/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 540,00 4  

50-18-005 1018007 02.03.2018 Administratívne 
práce za 2/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 540,00 4  

50-18-013 1018011 10.04.2018 Administratívne 
práce za 3/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 1800,00 4  

50-18-018 1018014 02.05.2018 Administratívne 
práce za 4/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 960,00 4  

50-18-025 1018017 08.06.2018 Administratívne 
práce za 5/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 960,00 4  

50-18-029 1018020 06.07.2018 Administratívne 
práce za 6/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 960,00 4  

50-18-033 1018023 09.08.2018 Administratívne 
práce za 7/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 960,00 4  

50-18-037 1018026 10.09.2018 Administratívne 
práce za 8/2018 

35863536 OLYMPIS, s.r.o. 960,00 4  

 

Zahrnutím vyššie uvedených interných dokladov do vyúčtovania povinná osoba postupovala v rozpore s 

§ 20 ods. 1 písm. b) zákona o športe, podľa ktorého „Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov 

tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v štatutárnom orgáne alebo výkonnom orgáne 

národného športového zväzu alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo 

výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.“ 
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Konflikt záujmov nastal v pozícii konateľa Milana Jagnešáka v spoločnosti OLYMPIS s.r.o., sídlom Líščie 

údolie 134, 841 04 Bratislava, IČO: 35 863 536 a výkonu funkcie štatutárneho zástupcu a zároveň člena 

výkonného výboru tej istej osoby.  

 

Podľa č. 5 ods. 6 Zmluvy 2018 „Za oprávnené použitie Príspevku sa nepovažuje prevod finančných 

prostriedkov zo Samostatného bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet 

dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo člen výkonného orgánu je 

členom štatutárneho orgánu alebo výkonného orgánu Prijímateľa alebo jeho člena;  

 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2018 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne, účinne 

a účelne v súlade s podmienkami upravenými v tejto zmluve a v Zákone o športe.“ 

 

Podľa čl. 7 ods. 6 Zmluvy 2018 „Ak prijímateľ použije Príspevok na výdavok, ktorý nespĺňa podmienky 

oprávnenosti podľa článku 4 a 5 a tieto výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly podľa 

osobitných predpisov ako neoprávnený, Prijímateľ je povinné vrátiť neoprávnene použitú výšku 

Príspevku.“ 

 

Podľa bodu 3 čl XV. platných Stanov SZB (účinných od 2.6.2017) „V podmienkach SZB platí princíp 

nezlučiteľnosti výkonu funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SZB alebo člena SZB 

s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre 

SZB alebo jeho člena.  

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 16 bod. 1). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina neakceptuje námietky povinnej osoby a trvá na svojich zisteniach. 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 0,00 EUR 
 

Povinná osoba vrátila dňa 20.11.2020 poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške identifikovaného 

odvodu, teda 7 680,00 EUR. 

 

3. INTERNÉ DOKLADY – MZDOVÉ NÁKLADY Z ÚČELU ŠPORTU MLÁDEŽE S JEHO 

PRÍSLUŠNOSŤOU 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady vo výške 1.461,85 EUR 

uvedené v nasledovnej tabuľke: 
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Interné 
číslo 

účtovného 
dokladu 

Číslo 
externého 

(originálneho) 
 účtovného 

dokladu 

Dátum 
skutočnej 

úhrady 
účtovného 

dokladu 

Popis úhrady 
 (vyberte z 

rozbaľovacieho 
zoznamu, alebo 

zadajte voľný 
text) 

predmet 
Dodávateľ 

plnenia 

 Skutočne 
uhradená 
suma(eur)  

AK 

IDV-18-001 
IDV-18-001 31.01.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 1/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-001 
IDV-18-001 31.01.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

IDV-18-001 
IDV-18-001 31.01.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-002 
IDV-18-002 28.02.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 2/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-002 
IDV-18-002 28.02.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

IDV-18-002 
IDV-18-002 28.02.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-003 
IDV-18-003 31.03.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 3/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-003 
IDV-18-003 31.03.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

IDV-18-003 
IDV-18-003 31.03.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-004 
IDV-18-004 30.04.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 4/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-004 
IDV-18-004 30.04.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

IDV-18-004 
IDV-18-004 30.04.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-005 
IDV-18-005 31.05.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 5/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-005 
IDV-18-005 31.05.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

IDV-18-005 
IDV-18-005 31.05.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-006 
IDV-18-006 30.06.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 6/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-006 
IDV-18-006 30.06.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

IDV-18-006 
IDV-18-006 30.06.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-007 
IDV-18-007 31.07.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 7/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        121,28  1 - kluby 

IDV-18-007 
IDV-18-007 31.07.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,53  1 - kluby 

IDV-18-007 
IDV-18-007 31.07.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,12  1 - kluby 

IDV-18-008 
IDV-18-008 31.08.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 8/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-008 
IDV-18-008 31.08.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-008 
IDV-18-008 31.08.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 
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IDV-18-009 
IDV-18-009 30.09.2018 

ŠBK Olympis - 
Hrubá mzda 9/2018 

ŠBK Olympis Jagnešáková 
Zdenka        120,00  1 - kluby 

IDV-18-009 
IDV-18-009 30.09.2018 

ŠBK Olympis - SP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis Sociálna 
poisťovňa          30,24  1 - kluby 

IDV-18-009 
IDV-18-009 30.09.2018 

ŠBK Olympis - ZP- 
zamestnavatel 

ŠBK Olympis 
Dôvera ZP          12,00  1 - kluby 

 

Účtovné doklady sa týkali mzdových nákladov a prislúchajúcich odvodov za zamestnávateľa do Sociálnej 

poisťovne a zdravotnej poisťovne zúčtovanú z účelu športu mládeže s jeho príslušnosťou zamestnankyne 

Športového bobového klubu OLYMPIS Z.J.  

 

Hlavný kontrolór športu listom č. 2020/8575:1-A9060 (prevzatý povinnou osobou 5.2.2020) si vyžiadal 

predložiť pracovnú zmluvu (originálne vyhotovenie) Zdenky J. zamestnanej v Športovom bobovom klube 

OLYMPIS a Slovenskom zväze bobistov za obdobie rokov 2016-2018 a súvisiace výkazy do zdravotnej 

poisťovne, sociálnej poisťovne a daňový úrad..  

 

Povinná osoba do dňa vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti tieto dokumenty nepredložila 

oprávnenej osobe. Z dôvodu absencie vyššie uvedenej dokumentácie a informácií nie je možné považovať 

predmetné výdavky za preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plnenia 

uvedeného účelu.  

 

Podľa čl. 5 bod 2 písm. b) a c) Zmluvy 2018 „Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú b) výdavky 

preukázateľne viazané na príslušný Účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, a c) 

výdavky hospodárne vynaložené na príslušný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za 

najlepšiu cenu.“. 

 

Z dôvodu absencie vyššie uvedenej dokumentácie a informácií nie je možné považovať predmetné 

výdavky za preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plnenia uvedeného účelu. Na 

základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijímateľ povinný odviesť: 

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 20 bod. 8). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina neakceptuje námietky povinnej osoby a trvá na svojich zisteniach. 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 1 461,85 EUR 
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4. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD VEUR-206 
 

Povinná osoba zahrnula do oprávnených nákladov interný doklad č. VEUR-206 výdavky na kancelárske 

potreby z účelu výdavkov na správu a prevádzku od spoločnosti ŠEVT a.s. (IČO: 31331131) vo výške 

15,38 Eur. Doklad bol vystavený na inú ako povinnú osobu a nie je účtovným dokladom kontrolovaného 

subjektu ani priameho realizátora podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy 2018. 

 

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 15,38 EUR 
 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 21 bod. 13). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina neakceptuje námietky povinnej osoby a trvá na svojich zisteniach. 

 

5. INTERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD 50-18-040 
 

Povinná osoba zahrnula do oprávnených výdavkov interný doklad 50-18-040 z účelu „športová 

reprezentácia“ na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre športovca Kozienku od spoločnosti clinica 

orthopedica s.r.o. (IČO: 35873272) vo výške 590 Eur. 

 

Podľa čl. 5 bod 2 písm. a) Zmluvy 2018 „Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú výdavky 

špecifikované vo všeobecne záväznom právnom predpise Poskytovateľa vydanom v súlade s § 100 ods. 

1 písm. e) Zákona o športe, ktoré boli uhradené počas obdobia použitia Príspevku. Do času nadobudnutia 

účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom podľa § 100 ods. 1 písm. 

e) Zákona o športe, sa za úhradu oprávnených nákladov považujú úhrady oprávnených nákladov 

špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve,.“. 

 

Oprávnené výdavky na účel športovej reprezentácie sú definované v čl. IV Prílohy č. 1 Zmluvy 2018, 

operácia kolena nie je zahrnutá medzi oprávnené nálady na účel športovej reprezentácie.  

 

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 

 



 

 

 
 

40 

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 22 bod. 14). 
 

Vyjadrenie kontrolnej skupiny k námietkam povinnej osoby: 
 

Kontrolná skupina neakceptuje námietky povinnej osoby a trvá na svojich zisteniach. 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 590,00 EUR 
 

Nedostatok č. 3 porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 31, ods. 1, písm. n) zákona 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) 

 

6. Interné doklady z účelu „rozvoj talentovanej mládeže“ 
 

Povinná osoba zahrnula do vyúčtovania verejných prostriedkov účtovné doklady vo výške 19 805,06 Eur. 

 

Podľa čl. 5 ods. 1 Zmluvy 2018 „Príspevok je Prijímateľ povinný použiť na športovú činnosť 7 (odkaz na 

§ 68 ods. 1 a § 3 písm. a) Zákona o športe) a na plnenie verejného záujmu v športe definovaného v § 2 

Zákona o športe.“ 

 

Podľa čl. 5 ods. 2 Zmluvy 2018 „Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú 

a) výdavky špecifikované vo všeobecne záväznom právnom predpise Poskytovateľa vydanom v súlade s 

§ 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe, ktoré boli uhradené počas obdobia použitia Príspevku. Do času 

nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Poskytovateľom podľa § 100 

ods. 1 písm. e) Zákona o športe, sa za úhradu oprávnených nákladov považujú úhrady oprávnených 

nákladov špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve, 

b) výdavky preukázateľne viazané na príslušný Účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, 

a 

c) výdavky hospodárne vynaložené na príslušný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite 

za najlepšiu cenu.“ 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zmluvy 2018 „Prijímateľ sa zaväzuje použiť Príspevok hospodárne, efektívne, účinne 

a účelne v súlade s podmienkami upravenými v tejto zmluve a v Zákone o športe“. 

 

Podľa čl. III Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018: 
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„Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa považujú výdavky 

vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe“ 

Podľa § 4 ods. 5 zákona o športe „Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil 

vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností a je zaradený do zoznamu 

talentovaných športovcov.“ 

Podľa § 16 ods. 2 písm. c) a d) zákona o športe „Národný športový zväz tiež  

c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených 

predpisom národného športového zväzu;  

d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa 

§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q); 

e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov. 

 

Podľa § 69 ods. 4 písm. b) Zákona o športe „Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 20% 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, 

účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu“ 

Podľa čl. 7 ods. 6 Zmluvy 2016 „Ak Prijímateľ použije Príspevok na výdavok, ktorý nespĺňa podmienky 

oprávnenosti podľa Článku 4 a 5 a tieto výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly podľa 

osobitných predpisov20 ako neoprávnený, Prijímateľ je povinný vrátiť neoprávnene použitú výšku 

Príspevku.“ 

 

Hlavný kontrolór športu listom č. 2020/8575:1-A9060 (prevzatý povinnou osobou 5.2.2020) si vyžiadal  

- predložiť dokument schválený najvyšším orgánom národného športového zväzu ku kritériám, 

účelu a rozdeleniu finančných prostriedkov na účel talentovaných športovcov účinný a platný na 

rok 2017 a 2018 podľa § 69 ods. 2 Zákona o športe 

- zoznam talentovaných športovcov v roku 2016, 2017 a 2018 podľa § 16 ods. 2 písm. d) Zákona 

o športe. 

 

Povinná osoba do dňa vypracovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti tieto dokumenty nepredložila 

oprávnenej osobe. Z dôvodu absencie vyššie uvedenej dokumentácie a informácií nie je možné považovať 

predmetné výdavky za preukázateľne viazané a nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plnenia 

uvedeného účelu.  

 

Povinná osoba doručila dňa 31.8.2020 sp. zn. 2020/8575:7-A9060 vyjadrenie 

k návrhu správy o kontrolnej činnosti (str. 23 bod. 16). 
 

Vyjadrenie uvedené v bode 13 kontrolovaného obdobia 2017. Spolu so zaslaním námietok preukázal 

schválenie rozpočtu povinnej osoby najvyšším orgánom a zoznam talentovaných športovcov na rok 2018. 
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Schválením dokumentu „Kritéria na identifikáciu športových talentov a metodika práce s talentovanou 

mládežou“, ktorý bol schválený na zasadnutí výkonného výboru t.j. najvyšším výkonným orgánom dňa 

20.7.2017 a dokumentu „Metodika pre rozvoj a zabezpečenie starostlivosti o talentovanú mládež“ 

schválený na zasadnutí výkonného výboru t.j. najvyšším výkonným orgánom 28.9.2018 postupovala 

povinná osoba v rozpore s ustanovením § 69 ods. 4 písm. b) zákona o športe a čl. 6 bod 1 Zmluvy 2018.  

Na základe uvedeného a v zmysle § 31, ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetné porušenie finančnej disciplíny bez 

finančného odvodu 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny 0 EUR 
 

Výsledný odvod za rok 2018 na základe 
identifikovaných porušení finančnej disciplíny: 

 
2 067,23 EUR 

Výsledný odvod za rok 2018 vrátane penále:  4 122,74 EUR 
 

Výsledný odvod na základe 
identifikovaných porušení finančnej 
disciplíny v kontrolnom období 2016-
2018 

26 944,88 Eur 

Výsledný odvod na základe 
identifikovaných porušení finančnej 
disciplíny vrátane penále v kontorlnom 
období 2016-2018 

40 215,02 Eur 

 

 

VII. INÉ PORUŠENIA 
I. Porušenie § 57 ods. 7 písm. c) ustanovení Postupov účtovania NZ, podľa ktorého „na ťarchu 

účtu 547-Osobitné náklady sa účtujú najmä náklady športovej organizácie na výchovné, 

náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu, náklady dopingovej 

kontroly, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných 

poplatkov a štartovného, nákladov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných 

oprávnených osôb a náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených 

s prípravou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia a náhrada za stratu času dobrovoľníka 

zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu.“  

 

II. Kontrolovaný subjekt nezostavil účtovnú závierku za účtovné obdobie 2016, 2017 a 2018 

v súlade s § 2 ods. 2 Opatrenia UZ tým, že v súvahe a výkaze ziskov a strát boli uvedené sumy 

zaokrúhlené na cele eurá. Podľa § 2 ods. 2 Opatrenia UZ „Súvaha a výkaz ziskov a strát sa 

vyplňuje v eurách na dve desatinné miesta.“ 
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III. Kontrolou bolo zistené, že pri vyúčtovaní tuzemských a zahraničných pracovných ciest 

u športovcov, členov realizačného tímu a administratívnych pracovníkov dochádza 

k porušeniu zákona o cestovných náhradách v nasledovných oblastiach: 

(i) Vyslanie oprávnených osôb na pracovnú cestu podľa platných ustanovení § 3 - § 5 / 

§ 10 / § 13 - § 15 zákona o cestovných náhradách 

(ii) Kontrolovaný subjekt nevystavuje cestovné príkazy podľa vyššie uvedených 

ustanovení zákona o cestovných náhradách  

(iii) Absentujú písomné dohody o používaní vlastného motorového vozidla podľa § 7 

zákona o cestovných náhradách 

VIII. ODPORÚČANIA NA ODSTRÁNENIE IDENTIFIKOVANÝCH 

NEDOSTATKOV 

 
OPIS NEDOSTATKU CHARAKTER NEDOSTATKU ODPORÚČANIE/NAVRHNUTÉ OPATRENIE 

Nedostatok č. 1:  
porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 
31, ods. 1, písm. a) 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 vrátane 
penále 

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 
dotácie/použitia príspevku uznanému športu, 
ktoré nesúvisia alebo sú v priamom rozpore 
s účelom, na ktorý boli verejné prostriedky 
poskytnuté. 

Nedostatok č. 2:  
porušenie finančnej disciplíny, v zmysle § 
31, ods. 1, písm. b) zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a porušenie § 20 ods. 1 písm. b) 
zákona o športe 
 
 

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

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

o účtovníctve, zákona o cestovných 

náhradách a zákona o športe. 

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

Nedostatok č. 3 
Porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 
31, ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 

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

zákona o športe 

 

 
Výsledný odvod na základe identifikovaných 
porušení finančnej disciplíny 

26 944,88 Eur 

Výsledný odvod na základe identifikovaných 
porušení finančnej disciplíny  
vrátane penále 

40 215,02 Eur 
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IX. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU 

NEDOSTATKOV  
 

Do 30 kalendárnych dní od doručenia Správy o kontrolnej činnosti (podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov):  

 Zaslanie informácie o opatreniach prijatých na nápravu identifikovaných nedostatkov. 

 

Adresa pre zaslanie požadovanej dokumentácie: 

 

Hlavný kontrolór športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 

X. PRÍLOHY 
Číslo  text 

TABUĽKY TABUĽKY OBSAHUJÚCE JEDNTOLIVÉ DOKLADY 
2016_T-1 Interné účtovné doklady – mzdy, odvody a tvorba sociálneho fondu v rámci 

Športového bobového klubu OLYMPIS 
2016-T-2 Interné účtovné doklady – zahraničné služobné cesty 
2016_T-3 Interné účtovné doklady – pohonné hmoty 
2017_T-1 Interné účtovné doklady – spracovanie účtovníctva z účelu „šport mládeže 

s príslušnosťou“ 
2017_T-2 Interné účtovné doklady – bankové poplatky a správne poplatky z účelu „šport 

mládeže s príslušnosťou“ 
2017_T-3 Interné účtovné doklady – nepredložené doklady 
2017_T-4 Interné účtovné doklady – pohonné hmoty 
2017_T-5 Interné účtovné doklady – nepreukázaná úhrada 
2017_T-6 Interné účtovné doklady – použitie verejných zdrojov zo zlého účelu 
2017_T-7 Interné účtovné doklady – mzdy 
2017_T-8 Interné účtovné doklady – služobné cesty  
2017_T-9 Interné účtovné doklady  - účel „rozvoj talentovanej mládeže“ 
2018_T-1 Interné účtovné doklady – mzdové náklady z účelu „výdavkov na správu 

a prevádzku“ 
2018_T-2 Interné účtovné doklady – pohonné hmoty 
2018_T-3 Interné účtovné doklady – nepredložené doklady 
2018_T-4 Interné účtovné doklady – použitie verejných prostriedkov z iného účelu 
2018_T-5 Interné účtovné doklady – nepreukázaná úhrada 
2018_T-6 Interné účtovné doklady – mzdové náklady z účelu športu mládeže s jeho 

príslušnosťou 
2018_T-7 Interné účtovné doklady – letenky 
2018_T-8 Interné účtovné doklady z účelu „rozvoj talentovanej mládeže“ 
2018_T-9 Interné účtovné doklady z účelu reprezentácia 

INÉ PRÍLOHY ĎALŠIE PRÍLOHY K SPRÁVE O KONTORLNEJ ČINNOSTI 
1. Záznam z prerokovania Návrhu správy o kontrolnej činnosti  HKŠ-2018/027.001 
2. Vyjadrenie povinnej osoby spolu s jej námietkami k zisteniam z Návrhu správy 
3. Stanovisko kontrolnej skupiny k podaným námietkam 
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4. Avíza o poukázaní/vrátení finančných prostriedkov 
5. Bankové výpisy povinnej osoby 
6. Zmluva č. 0036/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre oblasť športu ( 

7. Zmluvy č. 0048/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017  

8. Zmluvy č. 0068/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018  
 
Počet výtlačkov: 4 
Počet listov návrhu: 45 
Počet príloh: 29 

 

ROZDEĽOVNÍK: 
Výtlačok č. 1: Slovenský zväz bobistov, o.z. (bez príloh) 
Výtlačok č. 2: 
Výtlačok č. 3: 
Výtlačok č. 4: 

oddelenie hlavného kontrolóra športu (s prílohami) 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (bez príloh) 
Úrad vládneho auditu SR (s prílohami) 

  
 


