
Správa kontrolóra SZTŠ  
za obdobie roku 6/2019 a do 6/2020 

 
 
Kontrolór SZTŠ (ďalej len „Kontrolór“) v uvedenom období od 29.12. 2017: Miroslav Balún. 
 
Vážení kolegovia a členovia SZTŠ , 
 
predkladám Vám správu o činnosti kontrolóra športu za obdobie od 17.6.2019 do 08.6.2020. 
 
1/  V hore uvedenom období som neobdržal mailovou a ani inou formou žiaden podnet, žiadosť na riešenie 
porušenia predpisov, pravidiel, alebo nezrovnalosti iného charakteru, súvisiaceho s činnosťou SZTŠ. 
 
2/ Priebežne som sledoval potrebné komunikačné toky /mailové, webové/ zo zasadnutí jednotlivých sekcií a rady 
SZTŠ, nevstupoval som do nich priamo , len som v prípade potreby vyjadril svoj názor. Mojou snahou vždy bolo, 
aby pri rôznorodosti názorov bolo prijaté všeobecne prospešné stanovisko. 
 
3/ Ku dňu 15.03.2020 som spracoval a podľa výzvy MŠVVŠ – menovite  Hlavnej kontrolórky  športu Ing. Alice 
Fisterovej -  predložil spracovanú správu „ Kontrola plnenia úloh“ – tabuľka Kontrolná činnosť a plán pre rok 
2020 (s výstupom boli mailom oboznámené sekretariát  a Rada SZTŠ). 
 
4/ Bol som plne informovaný o uznesení Okresného súdu  Bratislava III v spore žalobcu ( Andrej Mičúnek) 
a žalovaného (SZTŠ) zo dňa 29.05.2020 vo veci zastavenie súdneho konania z 12.11.2015. 
Ďalej som informovaný o podaní odvolania sa strany žalovanej vo veci vyššie uvedeného uznesenia zo dňa 
04.06.2020 v otázke náhrady súdnych trov ( Krajský súd Bratislava cestou OS BA III) právnou kanceláriou 
PROIURIS, Hudec s.r.o. Bratislava (za SZTŠ). 
 
5/ V dňoch 30.12.2019 a 21.01.2020 som vykonal v súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Zz. s § 14 odst. 1a – 
Kontrolu z vlastnej iniciatívy v oblasti a účtovníctva SZTŠ za obdobie 09.06.2019 – 21.01.2020.  
Kontrola bola zameraná na využívanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a dotácií. 
Kontrola bola riadne vopred ohlásená externej účtovnej firme BILANX  s.r.o. Bratislava. Správa bola následne 
zverejnená dňa 16.2.2020 na webovej stránke SZTŠ v sekcii Kontrolóri . 
 
6/ Dňa 08.06.2020 som vykonal v súlade so Zákona o športe č. 440/2015 Zz. s § 14 odst. 1a – Kontrolu z vlastnej 
iniciatívy v oblasti a účtovníctva SZTŠ za obdobie 09.06.2019 – 08.06.2020.  
Kontrola bola zameraná na kompletné využívanie finančných prostriedkov zo všetkých zdrojov. 
Kontrola bola riadne vopred ohlásená externej účtovnej firme BILANX Bratislava. Správa bola taktiež 
zverejnená dňa 12.6.2020 na webovej stránke SZTŠ v sekcii Kontrolóri. 
 
V tejto oblasti  zaevidovaným skutočnostiam venujem pozornosť v nasledujúcich bodoch.  
 
7/ Od 1.1.2019 firma zodpovedá komplexne za vedenie a správu ekonomiky a účtovníctva SZTŠ.  
 
8/ Účtovné doklady sú kompletne zaúčtované účtovníčkou Ing. Ivetou Prokopovou a dňa 15.5.2020 boli 
odovzdané audítorskej spoločnosti „J& P s.r.o.“,  Búdková 33, 811 04 Bratislava, lic. Č. 336 SKU 522. 
Spoločnosť bola vybratá výberovým konaním Rady SZTŠ z 3 uchádzajúcich sa spoločnosti. 
Spoločnosť doklady spätne vrátila dňa 08.06.2020. 
Účtovná firma obdržala audítorskú správu 11.6. 2020 správa je bez výhrad a obsahuje len odporúčania. 
 
9/ Vyúčtovanie dotácií: 
Dotácie na kluby boli ukončené k 20.02.2020. 
Nárok na príspevok klubom 15% malo za SZTŠ 86 klubov.  
Príspevok vyčerpala väčšina klubov . Z rôznych dôvodov doklady pre vyplatenie príspevku nedodali tieto kluby : 
 



Dance 4 you Hurbanovo 468,65
Energy Banská Bystrica 133,60
Omega Košice 736,45
Swing Trnava 133,90
SPOLU za TŠ 1 472,60

 
 
neXt st.Art 39,44
OZ ANGEL DANCE SCHOOL 98,61
SPOLU za IDO + RnR 138,05

 
 
Celkovo bola do štátneho rozpočtu z tejto kapitoly vrátená suma 1 610,65 €. 
 
10/ Rozpočty  a ich čerpania pre rok 2019.  
Čerpanie prebehlo v súlade s rozpočtom.  
Získané:  558.217,75 eur             Z toho bola dotácia na konkrétny účel v sume 66.254,00 eur 
Vyčerpané:  556.452,14 eur 
Vrátené:              1.765,61 eur 
 
11/ SZTŠ v roku 2019 celkovo disponovalo s: 

Vlastnými získanými prostriedkami vo výške  100.259,00 eur 
       Prostriedky celkom    672.573,45 eur 
 
12/ Plán a rozpočty rok 2020.  

Schválená štátna dotácia v sume   415.190,00 eur. 
Vlastné získané prostriedky /doteraz/ v sume     80.236,00 eur 
Vlastné ušetrené prostriedky /rok 2019/ v sume     52.545,00 eur 
Prostriedky celkom    547.971,00 eur 
 

 
13/ Ekonomika – účtovníctvo: 
Kontroloval som zaevidovanie faktúr. Postup prebieha v súlade s odporúčaním Rady a sekčných prezídií. Faktúry 
sa kontrolujú, či sú v súlade s rozpočtom. Prekontroluje sa vždy tiež  odsúhlasenosť príslušným vedúcim úseku 
a následne sa skompletizujú a dajú odsúhlasiť a podpísať prezidentom SZTŠ, následne sa uhrádzajú. Všade je 
priložená e-mailová príloha o komunikácii. 
Vedie sa hlavná kniha a potrebné ďalšie dokumenty . 
Je zavedený účtovný program COMPECO a mzdový program HUMAN. 
Účtovné doklady sú riadne zaevidované a zaúčtované. 
 
14/ Ku dňu konania kontroly máme zaevidované nasledujúce doklady za rok 2019 

a) Došlé faktúry p.č. 255  v celkovej sume s DPH    205 397,79 eur. 
b) Odoslané – vydané faktúry p.č. 18 v celkovej sume s DPH   18 757,22 eur. 

 
Cestovné príkazy sú riadne očíslované a zaevidované podľa toho, ako schválené ukončenie prišlo. Zatiaľ bolo 
zaevidovaných 325 cestovných príkazov. 
 
15/ Ku dňu konania kontroly máme zaevidované nasledujúce doklady za rok 2020 

a) Došlé faktúry p. č. 111  v celkovej sume s DPH       61 534,82 eur. 
b) Odoslané – vydané faktúry p. č. 1 v celkovej sume s DPH           45,00 eur. 
c) CP – súťaže 31 dokladov. 
d) CP – sekcia tanečný šport 11 dokladov. 



e) CP – sekcia RnR, IDO 11 dokladov. 
f) Zmluvy o výkone športového odborníka – 3 zmluvy. 
g) Príkazné zmluvy – 3 zmluvy. 

 
Príloha č. 1. podklady ku správe kontroly kontrolóra SZTŠ zo dňa 09.06.2019 

CP – Cestovné príkazy: 
1/ CP – Faber – Interné číslo CP 26   - Vysporiadané/ Uzavreté 
2/ CP Lazík z dňa 26.10.2018, - Vysporiadané/ Uzavreté 
 
 
Iné: 
Omeškaná úhrada cestovného príkazu č. 17020220 tanečný pár Maiello Pasquele a Iveta Vargová – Majstrovstvá 
sveta v 10 tancoch, Senior I., Lyon – Francúzsko. 
Omeškaná úhrada cestovného príkazu č. 08022020 tanečný pár Maiello Pasquele a Iveta Vargová – Majstrovstvá 
sveta v štandardných tancoch, Senior I., Antwerp – Belgicko. 
Odôvodnenie: Spoločnosť BILANX uskutočnila zmenu zodpovednej účtovníčky pre SZTŠ novou pracovníčkou 
a s oneskorením zistili, že tento doklad ešte nebol spracovaný. 
 
16/ Plán ďalších kontrol na úrovni zväzového kontrolóra športu je uvedený v správe pre MŠVVŠ- Hlavný 
kontrolór športu a  bude zverejnený na webovom sídle SZTŠ v sekcii Kontrolóri. 
 
17/ SZTŠ si riadne plnil všetky povinnosti a nariadenia  vyplývajúce s krízovou situáciou COVID – 19. 
 
18/ Vyjadrujem spokojnosť s vysoko profesionálnym spracovaním účtovníctva a dispozíciou znalosti v oblasti 
ekonomiky športu a všeobecnej ekonomiky a účtovníctva f. BILANX Slovakia s.r.o. 
 
19/ Je dobrým krokom Rady a sekcií SZTŠ, že si pre rok 2020 vytvorili dobrou ekonomikou dostatočnú rezervu 
ušetrených prostriedkov v sume 52 545,00 eur. 
 
 
 
 
V Bratislave, 11.06. 2020  
 
 
 
___________________________ 
Miroslav Balún – kontrolór SZTŠ  
          v.r.                                                                                      


