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Správa o kontrolnej činnosti 
 

Spisová značka: HKŠ 2022/31 

 
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 § 9 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“)  

 

Kontrolovaný subjekt: Slovenská asociácia Crossmintonu 

(povinná osoba) občianske združenie  

      Viestova 1390/17, 974 01 Banská Bystrica 

 

IČO:      42161045 

 

Kontrolované obdobie   1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

Dátum začatia kontroly:   20. 6. 2022 

Dátum vyhotovenia návrhu správy:    22. 7. 2022 

Dátum doručenia návrhu správy:    10. 8. 2022 

Dátum vyjadrenia k zisteným nedostatkom  kontrolovaný subjekt sa nevyjadril v termíne 

Dátum ukončenia kontroly a vyhotovenia správy:  26. 8. 2022 

 

 

Oprávnená osoba :    Hlavný kontrolór športu 

      Stromová 1 

      813 30  Bratislava 

 

Členovia kontrolnej skupiny:   Ing. Mariana Dvorščíková – hlavný kontrolór športu 

 

 

Ing. Jozef Kučera, MSc –oddelenie hlavného kontrolóra 

športu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(poverenie č. 2022/16333:3-A9060 zo dňa 20. 6. 2022) 
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PÔVOD PODNETU 

 

Podnet podal: v zmysle § 14 ods. 1, písm. e) zákona o športe – z podnetu Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR 

     

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KONTROLOVANOM SUBJEKTE 

 
Slovenská asociácia Crossmintonu (ďalej aj „SAC“ alebo „povinná osoba“) je športovou organizáciou, prijí-

mateľom verejných prostriedkov. 

 

SAC plní úlohy v zmysle § 8 a nasl. 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.  

 

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

Bc. Jozef Gibala– prezident SAC 

 

Webové sídlo povinnej osoby:   https://crossmintonslovakia.sk/ 

 

CIEĽ, PREDMET  A ROZSAH FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE  

 

Cieľom finančnej kontroly na mieste je kontrola dodržiavania hospodárneho efektívneho, účelného, účinného 

nakladania s verejnými prostriedkami a dodržania podmienok na poskytnutie a použitie verejných prostried-

kov. Predmetom finančnej kontroly je:  

 

1. Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021 na základe: 

1.1 Zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2021 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

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

 

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

ných prostriedkov, určených na účely:  

1. Zmluva 2021 účel rozvoja športu crossminton na zabezpečenie športovej činnosti. 

Podpora národného športového projektu sa podľa § 75 od. 2 písm b) Zákona o športe poskytuje, 

 v sume:                                  13.905 EUR  

2. Prijímateľ je pri čerpaní Príspevku povinný postupovať tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú 

prekročiť 20 % z Príspevku Prijímateľa. 

     

Pri kontrole neboli zo strany CAS predložené žiadne doklady. 
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LEGISLATÍVNY RÁMEC 

1. Zákon č. 440/2015 Z. o športe  

2. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

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

nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) 

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

 

 

PRIEBEH KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

➢ 3. 6. 2022 -   Doručený podnet hlavnému kontrolórovi športu (ďalej aj „HKŠ) na vykonanie 

finančnej kontroly na mieste od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(list. Sp. zn. 2022/16261:1-A1320). 

 

➢ 20. 6. 2022 -  Začiatok výkonu kontrolnej činnosti oprávnenou osobou 

 

➢ 20. 6. 2022 -  HKŠ – Ing. Mariana Dvorščíková telefonicky s prezidentom SAC Bc. J. Gibalom      

dohodla termín začatia a odovzdania dokladov k FkNM. Bc. J. Gibala osobne navr-

hol miesto odovzdania v sídle HKŠ. 

 

➢ 21. 6. 2022 -   Oznámenie o výkone finančnej kontroly  spolu s poverením člena kontrolnej skupiny  

bolo zaslané listom 2022/16333:1-A9060 zo dňa 20. 6.2022, list bol doručený emai-

lom 21. 6. 2022 o 9,54 h a zároveň odoslaný prostredníctvom UPVS www.sloven-

sko.sk elektronicky 21.6.2022 o 9,24. List z elektronickej schránky UPVS nebol pre-

vzatý povinnou osobou.   

 

➢ 7. 7. 2022 - Oznam UPVS: Fikcia doručenia Oznámenia o začatí finančnej kontroly na mieste.  

 

➢ 20. . 2022   - Povinná osoba NEPREDLOŽILA žiadne doklady ku kontrolnej činnosti a svoju  

neúčasť na predložení dokumentácie neospravedlnila. 

 

➢ 22. 7. 2022 - Vypracovanie Návrhu správy o kontrolnej činnosti sp. zn.  HKŠ 2022/31 

 

➢ 10. 8. 2022 - Návrh správy o kontrolnej činnosti sp. zn.  HKŠ 2022/31 prevzatý povinnou osobou 

 

➢ 25. 8. 2022 - Ukončenie kontrolnej činnosti, vypracovanie a zaslanie Správy o kontrolnej činnosti 

sp. zn. HKŠ 2022/31 povinnej osobe 
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ZISTENIA 

 

KONTROLOVANÉ OBDOBIE 1.1.2021 - 31.12.2021 

 

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

SAC v roku 2021 na základe Zmluvy finančné prostriedky v celkovej výške 13.905,00 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“)  

 

Zistenie č. 1.1: Interné účtovné doklady – nepredloženie dokladov ku kontrole. 

 

Povinná osoba: 

• nepredložila na vopred dohodnutý termín na ňou samotnou miesto doručenia žiadne doklady ku fi-

nančnej kontrole na mieste, 

• nezaslala zoznam dokladov o úhrade oprávnených nákladov za plnenia do 15.4.2022 a ani do dňa 

písania návrhu správy tak neurobila, 

• nepreukázala oprávnené čerpanie alebo použitie Príspevku. 

 

Na základe vyššie uvedeného povinná osoba nepreukázala použitie verejných prostriedkov na určený účel (hos-

podárne, efektívne, účelné a účinné využite finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu). 

 

Povinná osoba porušila ustanovenia Zmluvy o podpore národného športového projektu :  

Čl. 6 

6) Prijímateľ  sa zaväzuje  do  15. apríla 2022  zaslať  na a dresu  elektronickej  pošty Poskytovateľa    „zia-

dosti.sport@minedu.sk“ a v písomnej podobe na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy zoznam 

dokladov o úhrade oprávnených nákladov za plnenia (napr. tovarov, služieb, miezd, vykonaných prác), dodané 

Prijímateľovi alebo Priamemu realizátorovi, pri ktorých sa aspoň sčasti čerpali finančné prostriedky z poskyt-

nutého Príspevku v členení podľa jednotlivých Účelov (ďalej len „Vyúčtovanie“). Prijímateľ dbá pri vypĺňaní 

zoznamu dokladov podľa prvej vety na to, aby suma výdavkov podľa vyplnených dokladov bola rovná súčtu 

finančných transakcií použitých z Príspevku a aby zoznam dokladov obsahoval údaje v nasledovnom rozsahu 

 

7) Prijímateľ sa zaväzuje doručiť Poskytovateľovi Vyúčtovanie včas na formulároch/tlačivách a vo formáte, 

ktoré Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle. Tlačivá budú obsahovať aj a) čestné vyhlásenie, že 

všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, boli zaslané včas, spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a boli podpísané 

osobami, ktoré boli oprávnené vykonať príslušný právny úkon v mene Prijímateľa, b) súhlas Prijímateľa so 

zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. 8) Poskytovateľ zverejňuje Vyúčto-

vanie na svojom webovom sídle alebo na športovom portáli.9 

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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10) Prijímateľ je povinný viesť o poskytnutom Príspevku účtovnú evidenciu v súlade s osobitným predpisom10 

na analytických účtoch podľa bodu 6 písm. a) tohto Článku. Prijímateľ, ktorý nie je osobou povinnou v zmysle 

osobitného predpisu, musí počas desiatich rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy uchovávať všetky účtovné 

doklady, súvisiace s realizáciou Účelu podľa tejto Zmluvy.  

 

Čl. 8 

4) Poskytovateľ je povinný na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa alebo na žiadosť orgánu oprávneného 

na výkon kontroly podľa osobitného predpisu 15) predložiť mu bez zbytočného odkladu originál zmluvy, ob-

jednávky, faktúry alebo iného účtovného dokladu súvisiaceho s použitím príspevku pre účely kontroly.  

 

Ďalej bolo identifikované porušenie zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov  

§ 21 

(3) Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo au-

ditu je povinná 

a) predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných 

inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou 

na mieste alebo auditom, 

b) predložiť v lehote a rozsahu určených oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo 

úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 

techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou 

finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať jej na vyžiadanie písomné potvr-

denie o ich úplnosti a umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov, 

c) poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe, 

 

Taktiež bolo identifikované aj porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších pred-

pisov:  

§ 8   

(6) Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná 

jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy podľa § 31 až 36. 

§ 5 

(1) Účtovná jednotka môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. 

(2) Poverením podľa odseku 1 sa účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostave-

nie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva v rozsahu podľa tohto zákona. 

§ 35  Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie 

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu 

alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, 

nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zá-

sahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením 

 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny vo výške 100 %:   13.905,- EUR 

mailto:e–mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk
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(suma je bez penále za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31, ods. 1, písm. a) a v zmysle § 31, ods. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlách) 

 

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

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“)  

 

Zistenie č. 2.1.:  Nezverejnenie spôsobu použitia príspevku, nepredloženie vyúčtovania. 

 

Povinná osoba: 

• nezverejnila údaje o prijatí a spôsobe použitia príspevku ani na svojom webe a ani v Informačnom 

systéme športu, 

• nezaslala zoznam dokladov o úhrade oprávnených nákladov za plnenia do 15.4.2022 a ani do dňa 

písania návrhu správy tak neurobila, 

• nedoručila vyúčtovanie poskytovateľovi, 

• nepreukázala oprávnené čerpanie alebo použitie Príspevku. 

 

Povinná osoba na základe vyššie uvedeného porušila pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostredný 

poskytnuté.  

 

Boli porušené tieto ustanovenia Zmluvy o podpore národného športového projektu:  

Čl. 6 

2) Prijímateľ je povinný počas celej doby používania Príspevku mať vysporiadané záväzky voči Poskytovate-

ľovi. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia, Poskytovateľ nevykoná platbu splátky až do času, kým 

Prijímateľ nepreukáže opak. 

 

4) Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi adresu webového sídla (s presným odkazom na prepojenie), 

na ktorom priebežne zverejňuje údaje o prijatí a spôsobe použitia Príspevku, najneskôr do 15 dní po nadobud-

nutí účinnosti tejto Zmluvy, kým nie sú tieto údaje zverejňované v Informačnom systéme športu. 

 

 5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia Príspevku najneskôr do 

25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky prijaté alebo 

použité, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.8  

 

6) Prijímateľ sa zaväzuje do 15. apríla 2022 zaslať na adresu elektronickej pošty Poskytovateľa „zia-

dosti.sport@minedu.sk“ a v písomnej podobe na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy zoznam 

dokladov o úhrade oprávnených nákladov za plnenia (napr. tovarov, služieb, miezd, vykonaných prác), dodané 

Prijímateľovi alebo Priamemu realizátorovi, pri ktorých sa aspoň sčasti čerpali finančné prostriedky z poskyt-

nutého Príspevku v členení podľa jednotlivých Účelov (ďalej len „Vyúčtovanie“). Prijímateľ dbá pri vypĺňaní 

zoznamu dokladov podľa prvej vety na to, aby suma výdavkov podľa vyplnených dokladov bola rovná súčtu 

finančných transakcií použitých z Príspevku a aby zoznam dokladov obsahoval údaje v nasledovnom rozsahu 
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7) Prijímateľ sa zaväzuje doručiť Poskytovateľovi Vyúčtovanie včas na formulároch/tlačivách a vo formáte, 

ktoré Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle. Tlačivá budú obsahovať aj a) čestné vyhlásenie, že 

všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, boli zaslané včas, spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a boli podpísané 

osobami, ktoré boli oprávnené vykonať príslušný právny úkon v mene Prijímateľa, b) súhlas Prijímateľa so 

zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. 8) Poskytovateľ zverejňuje Vyúčto-

vanie na svojom webovom sídle alebo na športovom portáli.9 

 

8) Poskytovateľ zverejňuje Vyúčtovanie na svojom webovom sídle alebo na športovom portáli.9  

 

9) Ak Poskytovateľ kontrolou zistí nedostatky v predloženom Vyúčtovaní, zašle Prijímateľovi pokyn na jeho 

opravu s poučením o zistených nedostatkoch. Prijímateľ sa zaväzuje zaslať najneskôr do 10 kalendárnych dní 

odo dňa jeho doručenia opravené Vyúčtovanie Poskytovateľovi podľa jeho pokynu.  

 

10) Prijímateľ je povinný viesť o poskytnutom Príspevku účtovnú evidenciu v súlade s osobitným predpisom10 

na analytických účtoch podľa bodu 6 písm. a) tohto Článku. Prijímateľ, ktorý nie je osobou povinnou v zmysle 

osobitného predpisu, musí počas desiatich rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy uchovávať všetky účtovné 

doklady, súvisiace s realizáciou Účelu podľa tejto Zmluvy.  

 

11) Prijímateľ je povinný vrátiť nepoužité alebo nepotrebné finančné prostriedky ihneď po zistení tejto skutoč-

nosti a bez vyzvania na účet č. SK80 8180 0000 0070 0006 5236, VS 31, ŠS IČO Prijímateľa. Ak Prijímateľ 

nemôže vrátiť nepoužité prostriedky v termíne do 30. novembra 2021, vráti ich až v termíne od 1. januára 2022 

do 15. apríla 2022 na účet SK68 8180 0000 0070 0006 3900, VS 31, ŠS IČO Prijímateľa. Ak sa kontrolou 

vyúčtovania Príspevku Poskytovateľom preukáže neoprávnené použitie alebo nečerpanie časti Prí-

spevku, Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky v zodpovedajúcej výške na účet, ktorý mu 

oznámi Poskytovateľ. Prijímateľ je povinný spolu s vrátením nepoužitých alebo nepotrebných prostried-

kov zároveň zaslať Poskytovateľovi Avízo o vrátení prostriedkov s uvedením ich sumy a dôvodu vrátenia 

a podprogramu, z ktorého sa vracajú, na tlačive, ktoré Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle.  

 

 

Ďalej bolo identifikované porušenie zákona  č. 440/2015 Z.z.  o športe  

§65 /6/ 

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe pou-

žitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostried-

kov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte. 

 

Taktiež bolo identifikované porušenie Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

§ 8a  

(7) 

Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo 

financií; pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich 
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suma nepresiahne 5 eur. Poskytovateľ dotácie je povinný určiť termín na odvod výnosov z prostriedkov štát-

neho rozpočtu, a to najneskôr k termínu povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom. Platiteľovi dane z prida-

nej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie po-

skytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty. 

 

Odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny vo výške:    bez odvodu 

 

 

 

Celkový odvod za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31, ods. 1, písm. a) a n) zákona o rozpočtových 

pravidlách:         13.905,00 EUR 

(suma je bez penále za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31, ods. 1, písm. a) a v zmysle § 31, ods. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlách) 

 

 

ODPORÚČANIA NA ODSTRÁNENIE IDENTIFIKOVANÝCH 

NEDOSTATKOV 
 

OPIS 

NEDOSTATKU 

CHARAKTER 

NEDOSTATKU 
NAVRHNUTÉ 

ODPORÚČANIE  

ZDÔVODNENIE 

ODPORÚČANIA 
Nedostatok č. 1: 

Zistenie 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatok č. 2: 

Zistenie 2.1.  

Finančne vyčíslený, 

závažnosť: vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančne nevyčís-

lený, závažnosť: vy-

soká 

 

 

Prijať opatrenia, ktorými sa 

zabezpečí: 

1. Dodržiavanie platných ustano-

vení zákona o účtovníctve ako 

aj zmluvy o podpore národ-

ného športového projektu. 

2. Vypracovať smernicu o obehu 

účtovných dokladov/ účtovníc-

tve. 

 

3. Dodržiavania ustanovení 

Zmluvy o podpore národného 

športového projektu. 

4. Dodržiavanie ustanovení zá-

kona o športe s dôrazom na po-

vinné zúčtovanie so štátnym 

rozpočtom 

 

 

Navrhnutým 

odporúčaním č. 1 a 2 sa 

zabezpečí dodržiavanie 

zákona o účtovníctve 

a preukaznosť použitia 

poskytnutých dotácií 

z verejných prostriedkov. 

 

 

 

Navrhnutým 

odporúčaním č. 3 a 4 sa 

zabezpečí dodržiavanie 

ustanovení zmluvy 

o podpore národného 

športového projektu ako 

aj zákona o športe. 

 

 

Výsledný odvod na základe identifikovaných porušení finančnej disciplíny:        13.905,00 EUR 
(suma je bez penále za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31, ods. 1, písm. a) a v zmysle § 31, ods. 3 

zákona o rozpočtových pravidlách) 
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ĎALŠÍ POSTUP A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE - LEHOTY 

 

Povinná osoba nepodala písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v  ná-

vrhu správy v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy,  

 

Nakoľko povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písom-

ného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu správy nepred-

ložila námietky v lehote podľa § 20 ods. 4 písm. b), považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, 

lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení za akcep-

tované. 

 

V zmysle § 22 ods. 3 písm. h) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite: 

Lehota na podanie písomných námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 

na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení  uply-

nula dňa 24.8.2022. Povinná osoba nepredložila do predmetného dátumu žiadne námietky, ani nekon-

taktovala hlavného kontrolóra športu.   

 

V zmysle § 22 ods. 3 písm. i) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite: 

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení bola do 22. 8. 2022. Povinná osoba nepredlo-

žila písomný zoznam prijatých opatrení, ani nekontaktovala hlavného kontrolóra športu.   

 

V zmysle § 22 ods. 3 písm. j) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite: 

Lehota na splnenie prijatých opatrení je do 22. 9. 2022. 

 

Adresa pre zaslanie požadovanej dokumentácie: 

 

 

Hlavný kontrolór športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 

 

PREROKOVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI S OSOBOU, KTOREJ 

ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLY 
 

 

Kontrolovaný subjekt v lehote do 5 pracovných dní od doručenia Návrhu správy o kontrolnej činnosti nepo-

žiadal hlavného kontrolóra športu o osobné stretnutie k zaslanému návrhu správy a prerokovanie jeho obsahu.  
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Počet výtlačkov: 4 

Počet listov: 10 

 

ROZDEĽOVNÍK: 

 

Výtlačok č. 1:  Slovenská asociácia crossmintonu (bez príloh) 

Výtlačok č. 2:  odd. hlavného kontrolóra športu (s prílohami) 

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

Výtlačok č. 4:  Úrad vládneho auditu 

 

 

PRÍLOHY (fotokópie): 

1. Doklad  o otvorení osobitného bankového účtu na príjem verejných prostriedkov 

2. Informácia UPVS o prijatí správy na UPVS 

3. Informácia UPVS o márnom uplynutí lehoty – fikcie doručenia 

4. Návrh správy o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ 2022/31 a ďalšia sprievodná dokumentácia ku kon-

trolnej činnosti 

5. Doručenka k zaslanému Návrhu správy o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ 2022/31 
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