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Správa sa predkladá: 
na základe článku 10, ods. 5.písm.n) (kontrolór SZTŠ ) – platných Stanov Slovenského zväzu 

tanečného športu (ďalej len „SZTŠ“) zo dňa 18.6.2020, zaevidovaných na MV SR pod č. VVS/1-

909/90-101-15 dňa 15.7.2020 – má vo výlučnej právomoci pravidelne predkladať správu o činnosti 

Valnému zhromaždeniu SZTŠ a podľa § 13 ods. 3 písm. e/ zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoŠ“) – úlohy kontrolóra. 

 

Správu predkladá : 
Kontrolór SZTŠ (ďalej len „Kontrolór“) Miroslav Balún. 

 

 Kontrolór SZTŠ : 
Podľa platných stanov SZTŠ zo dňa 15.7.2020 najvyšším kontrolným orgánom SZTŠ kontrolór SZTŠ. 

Kontrolór SZTŠ (ďalej len „Kontrolór“) v uvedenom období od 29.12. 2017: Miroslav Balún. 

 

SZTŠ, ako národný športový zväz, ktorý dosiahol príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 

Eur ročne dva roky za sebou, mal po prijatí nového zákona o športe (ZoŠ) povinnosť vytvoriť a 

obsadiť funkciu kontrolóra.  
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Najdôležitejší dlhodobý príjem rozpočtu SZTŠ je príspevok uznanému športu, ktorý bol SZTŠ 

poukazovaný na účet Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 

len „MŠVVaŠ SR“). 

Ak by SZTŠ nezriadil alebo neobsadil funkciu kontrolóra, alebo nevytvoril podmienky na nezávislý 

výkon kontroly, hrozila by mu strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. 

Dňa 29.12. 2017 bol Valným zhromaždením SZTŠ zvolený na päťročné funkčné obdobie za 

kontrolóra SZTŠ Miroslav Balún. Podľa § 12 ods. 3 ZoŠ je kontrolór podľa zakladajúceho dokumentu 

športovej organizácie volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej 

organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia 

najvyššieho výkonného orgánu, najmenej na tri roky. 

 

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ZoŠ : 
1. Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá 

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) je bezúhonná a 

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú 

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 

b) najmenej úplné stredné  všeobecné  vzdelanie  alebo  úplné  stredné  odborné vzdelanie a 

najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 

c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment 

alebo právo alebo 

d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a 

najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu. 

3. Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej 

organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť 

preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na 

oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje 

hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do 

funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné 

obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky 

odo dňa vykonania skúšky. 

4. Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o 

praxi. 

5. Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak 

a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo 

b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3. 

6. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho 

orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu 

športovej 

 

Skúšku odbornej spôsobilosti preukázanú formou písomného odborného testu zameraného na 

oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie podľa § 11, ods. 3 ZoŠ úspešne absolvoval 

kontrolór SZTŠ Miroslav Balún dňa 29.12.20217 u hlavnej kontrolórky športu.  

 

§ 13 ZoŠ - Úlohy kontrolóra 

(1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu 

povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie 
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(ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym 

dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór 

vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a 

orgány jej členov. 

(2) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na 

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

b) dodržiavanie právnych predpisov a 

c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 

(3) Kontrolór tiež 

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho 

zverejňovania, 

b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej 

evidencii, 

c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a 

odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; 

pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na 

jeho odstránenie, 

d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, 

pri zistení závažného nedostatku, 

e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu 

športovej organizácie. 

(4) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má 

pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a 

a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového 

zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej 

organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná 

športová organizácia členom, 

c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, 

kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného 

športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej 

komisie vrátane spočítavania hlasov. 

(5) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je 

oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej organizácii, 

ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.  

 

Článok 10 ods. 5 Stanov SZTŠ – Kontrolór SZTŠ 
a) Kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov 

v SZTŠ, 

b) Kontroluje hospodárenie SZTŠ v zmysle Valným zhromaždením schváleného rozpočtu na 

príslušné rozpočtové obdobie, 

c) Kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, 

d) Kontroluje dodržiavanie predpisov a rozhodnutí orgánov SZTŠ,  

e) Kontroluje plnenie a dodržiavanie zmlúv uzavretých SZTŠ s inými športovými zväzmi, 

medzinárodnými športovými orgánmi a organizáciami, orgánmi Slovenskej republiky ako aj 

dodržiavanie asociačných dohôd,  
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f) Kontroluje obsah zápisníc Valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) a ich riadneho zverejnenia, 

g) Usmerňuje Prezídium a Prezidenta na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov 

v zdrojovej evidencii, 

h) Vykonáva dozor nad prípravou a priebehom volieb a zúčastňuje sa na zasadnutí Volebnej 

komisie,  

i) Kontroluje plnenie a dodržiavanie uznesení VZ a uznesení Prezídia členmi a orgánmi SZTŠ,  

j) Kontroluje včasnosť vybavenia návrhov, podnetov, sťažností, protestov a opravných 

prostriedkov orgánmi SZTŠ príslušnými na ich vybavenie,  

k) Zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ, Prezídia,  

l) Má právo sa zúčastňovať zasadnutí ďalších orgánov SZTŠ ako aj na zasadnutí orgánov 

riadnych členov SZTŠ ako aj orgánov sekcií,  

m) Na čas do zvolania riadneho alebo mimoriadneho VZ preberá na seba všetky práva 

a povinnosti Prezídia v prípade, že Prezídium nebolo na troch po sebe nasledujúcich 

zasadnutiach uznášaniaschopné, 

n) Pravidelne (raz ročne a vždy na požiadanie ) predkladá VZ písomnú správu o vykonaných 

kontrolách a o nedostatkoch zistených v činnosti iných orgánov, útvarov a úsekov SZTŠ 

a správu o svojej činnosti (výročná správa), 

o) Predkladá Prezídiu návrhy opatrení na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri kontrolnej 

činnosti,  

p) Má právo zvolať mimoriadne VZ, 

q) V prípade sporov a pochybností sa podieľa na podávaní záväzného výkladu Stanov SZTŠ 

a ostatných vnútorných poriadkov SZTŠ,  

r) Na návrh Prezídia alebo niektorej sekcie preskúmava súlad predpisov riadneho člena alebo 

športovej sekcie s predpismi SZTŠ, 

s) Na požiadanie poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť iným orgánom SZTŠ ako aj 

orgánom riadnych členov SZTŠ,  

t) Vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov riadnych členov SZTŠ; vždy konzultuje 

postup s kontrolórom riadneho člena v prípade zistení závažného nedostatku, 

u) Na podnet Hlavného kontrolóra športu vykonáva kontrolu SZTŠ. 

 

Vykonávaná činnosť Kontrolóra SZTŠ v roku 2020 
Podľa § 14 ZoŠ - Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe 

a) vlastnej iniciatívy, 

b) podnetu orgánu športovej organizácie, 

c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii, 

d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo 

e) podnetu ministerstva školstva. 

 

Podnety na prešetrenie zaslané na kontrolóra SZTŠ v roku 2020 
1. V roku 2020 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 
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SZTŠ). 

 

Kontrolná činnosť v roku 2020 
4. Bol som plne informovaný o uznesení Okresného súdu Bratislava III v spore žalobcu ( Andrej 

Mičunek) a žalovaného (SZTŠ) zo dňa 29.05.2020 vo veci zastavenie súdneho konania z 12.11.2015. 

Ďalej som bol 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 21.01.2020 a 08.06.2020 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 19.06.2019-

21.01.2020 a od 21.01.2020-8.06.2020. 

Kontrola bola zameraná na využívanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a dotácií. 

Kontrola bola riadne vopred ohlásená externej účtovnej firme BILANX Slovakia s.r.o. Správa bola 

následne zverejnená dňa 16.2.2020 a 12.6.2020 na webovej stránke SZTŠ v sekcii Kontrolóri. 

 

6. Dňa 29.04.2021 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 1-12/2020 a do 29.04.2021.  

Kontrola bola zameraná na kompletné využívanie finančných prostriedkov zo všetkých zdrojov. 

Kontrola bola riadne vopred ohlásená externej účtovnej firme BILANX Slovakia s.r.o.. Správa bola 

taktiež zverejnená dňa 05.6.2021 na webovej stránke SZTŠ v sekcii Kontrolóri. 

 

Kontrola dodržiavania § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ – Hospodárenie športovej organizácie a 
prijaté opatrenia SZTŠ 
 

7. Od 1.1.2019 spoločnosť  Bilanx Slovakia s.r.o. zodpovedá komplexne za vedenie a správu 

ekonomiky a účtovníctva SZTŠ.  

8. Na základe objednávky SZTŠ audit vykonala spoločnosť J & P, s. r. o., Ing. Jaroslav Kabát, 

Búdková 33 , 811 04 Bratislava Slovensko, IČO: 31394094.  

 

Účtovné doklady sú kompletne zaúčtované a dňa 1.11.2020 boli odovzdané audítorskej spoločnosti „J& 

P s.r.o.“,  Búdková 33, 811 04 Bratislava, lic. Č. 336 SKU 522. na kontrolu mesiacov 1-10/2020 a dňa 

23.3.2021 za ostatné dva mesiace roku 2020. Audítorská spoločnosť bola vybratá výberovým konaním 

Rady SZTŠ z 3 uchádzajúcich sa spoločností v roku 2020 na dobu neurčitú. 

Spoločnosť doklady spätne vrátila a priebežné správy audítora boli doručené do spoločnosti  

Bilanx Slovakia s.r.o. dňa 26.11.2020 a 26.3.2021. 

Účtovná spoločnosť obdržala audítorskú správu  za kontrolovaný rok 2019 dňa 11.6. 2020 správa 

je bez výhrad a obsahuje len odporúčania. 

Účtovná spoločnosť obdržala dodatok audítorskej správy k výročnej správe za kontrolovaný rok 

2019  dňa 17.12.2020, ktorá je bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orsr.sk/hladaj_ico.asp?ICO=31394094&SID=0
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9. Vyúčtovanie dotácií: 

 

Dotácie na kluby boli ukončené k 01.02.2021. 

Vyplatené v januári a februári 2021: 

20.01.2021 Dance studio DIAMOND Bratislava 2 049,66 € 

01.02.2021 KTS Ardenza 332,38 € 

Nárok na príspevok klubom 15% z PUŠ malo zo SZTŠ 76 klubov.  

 

Príspevok vyčerpala väčšina klubov. Z rôznych dôvodov doklady pre vyplatenie príspevku nedodali 

tieto kluby : 

MS DANCE Trenčín 387,77€ 

TŠ INFINITY Prešov 110,79€ 

TŠK OMEGA pri ArtEst Košice 553,96 € 

SPOLU za TŠ 1 052,52€ 

 

TK Dyno 267,24€ 

SPOLU za IDO 267,24€ 

 

Parlament schválil 4. júna 2020 novelu Zákona o športe, čím sa upravila činnosť orgánov športových 

organizácií počas krízovej situácie. Pri čerpaní/vyúčtovaní príspevku za rok 2020 bola záväzná len suma 

bežných a kapitálových výdavkov (vrátane ich účelového čerpania) a výdavkov na správu a prevádzku 

- podľa § 69 ods.5 zákona o športe, ktorá nesmela v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová 

situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20% z ročných príjmov národného športového zväzu 

z príspevku uznanému športu. Zaradenie výdavkov do jednotlivých analytických kódov (okrem bodu 4- 

správa a prevádzka) malo preto len informatívny charakter.   

 

10. Rozpočty a ich čerpania pre rok 2020.  

 

Čerpanie prebehlo čiastočne v súlade so schváleným rozpočtom. Niektoré kapitoly rozpočtu nebolo 

možné za danej situácie vyčerpať na pôvodne stanovený účel. Vedenie SZTŠ prostriedky využilo na 

podporu činnosti riadnych členov, navýšilo podporu reprezentácie a talentovanej mládeže, určilo 

špeciálnu Covid podporu členom. 

 

Získané:  455 929,00 eur  Z toho bola dotácia na konkrétny účel v sume  

6500,00 eur a 35000€ kapitálové výdavky.  

Vyčerpané:  451 333,4 eur 

Vrátené: 4595,60 eur   (z kapitálových prostriedkov) 

 

11. SZTŠ v roku 2020 celkovo disponovalo s: 

Vlastnými získanými prostriedkami vo výške  104 213,06 eur 

Prostriedky celkom    560 142,10 eur 

 

12. Plán a rozpočty rok 2021.  

 

Schválená štátna dotácia v sume   445.543,00 eur. 

Vlastné získané prostriedky /doteraz/ v sume     50.667,00 eur 

Vlastné ušetrené prostriedky /rok 2020/ v sume     117 029,73 eur 
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Prostriedky celkom    613239,73 eur 

 

13. Ekonomika – účtovníctvo: 

 

Kontroloval som zaevidovanie faktúr. Postup prebieha v súlade s odporúčaním Rady a sekčných 

prezídií. Faktúry sa prijímajú  a kontrolujú, či sú v súlade s rozpočtom, Generálny sekretár SZTŠ do 

zaeviduje takto skontrolované faktúry do evidenčného systému Fénix od spoločnosti  Compeko, spol. 

s r. o. Súčasne skontroluje či sú uvedené faktúry  odsúhlasené  príslušným vedúcim úseku a následne sa 

uhrádzajú. Všade je priložená e-mailová príloha o komunikácii týkajúce sa faktúr. 

Vedie sa hlavná kniha a potrebné ďalšie dokumenty v súlade s platnou legislatívou pre účtovnú činnosť. 

Mzdová agenda sa vypracováva v informačnom systéme  HUMAN od spoločnosti HOUR spol. s r.o.  

 

Účtovné doklady sú riadne zaevidované a zaúčtované. 

 

14. Ku dňu konania kontroly máme zaevidované nasledujúce doklady za rok 2020 

a) Došlé faktúry p. č. 288  v celkovej sume s DPH    142 265,85 eur 

b) Odoslané – vydané faktúry p. č. 10 v celkovej sume s DPH     2 564,06 eur 

 

Cestovné príkazy (CP) sú riadne očíslované a zaevidované podľa toho, ako schválené ukončenie prišlo. 

Boli zaevidované cestovné príkazy v celkovej výške 27 368,39 eur. 

 

 

15. Ku dňu konania kontroly máme zaevidované nasledujúce doklady za rok 2021 

 

a) Došlé faktúry p. č. 74 v celkovej sume s DPH    61 534,82 eur 

b) CP – sekcia disciplín IDO a módnych tancov SZTŠ 1 doklad 

c) Zmluvy o výkone športového odborníka – 3 zmluvy 

 

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 povinnosti a nariadenia vyplývajúce z krízovej situácie 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 2021 vytvorili dobrou ekonomikou 

dostatočnú rezervu ušetrených prostriedkov v sume 117 029,73 eur. 
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Kontrola obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho 
výkonného orgánu a plnenia úloh a ich riadneho zverejňovania na web stránke 
SZTŠ  
a) Kontrola zápisníc z najvyššieho výkonného orgánu SZTŠ – Rady SZTŠ a plnenie úloh (uznesení) 

Kontrolórovi SZTŠ boli zasielané v 2020 pravidelne pozvánky na zasadnutia Rady SZTŠ, na ktorých 

sa podľa § 13 ods. 4 písm. c) ZoŠ zúčastňoval (Kontrolór národného športového zväzu sa zúčastňuje 

na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov, a ak to 

považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej 

športovej organizácie). Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by boli v rozpore 

so stanovami SZTŠ, vnútornými predpismi a ZoŠ. 

 

Kontrola zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu SZTŠ – VZ SZTŠ a plnenie 
úloh – uznesení 
Zápisnicu z VZ SZTŠ konaného dňa 18.6.2020 v Bratislave SZTŠ zverejnil na svojom webovom sídle, 

t. j. splnila si povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. e) ZoŠ (Národný športový zväz zverejňuje na svojom 

webovom sídle a v informačnom systéme športu zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s 

rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia). Pozvánky s programom, 

ako aj materiály k rokovaniu VZ SZTŠ boli členom SZTŠ predložené včas.  

 

Uskutočnene školenia a semináre v roku 2020 s účasťou kontrolóra SZTŠ : 
V dňoch 18.6.-19.6.2020 v Bratislave, školenie kontrolórov športových organizácií organizované 

kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : Tvorba legislatívnych noriem v športovej 

organizácii, Trestná činnosť pri používaní verejných prostriedkov, Audit v športovej organizácii, 

Organizácia športových podujatí. 

 

O uvedených školeniach kontrolóra a materiáloch zo školení boli priebežne informovaní aj členovia 

Rady SZTŠ a tejto správy o činnosti kontrolóra. Materiály zo školení HKŠ: 

https://www.minedu.sk/16644-sk/hlavny-kontrolor-sportu/ . 

 

Informácie kontrolóra SZTŠ o prijatých zmenách v zákone č. 440/2015 Z. z. 
o športe 
 

Od 15.10.2019 

https://economyinsport.online/predpisy-v-sporte/zakon-o-sporte/zmeny-v-zakone-o-sporte-od-15-10-

2019/ 

Od 1.1.2020 

https://economyinsport.online/predpisy-v-sporte/zmeny-v-zakone-o-sporte-od-1-1-2020/ 

Novela zákona o športe z 4.6.2020 

https://www.minedu.sk/data/att/16691.pdf  

 

Záver: 
 

Podľa názoru nezávislého audítora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie spoločnosti k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 

podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

Informácia o audite účtovnej závierky za rok 2020 a správa nezávislého audítora tvorí samostatný 

podklad pre rokovanie Valného zhromaždenia SZTŠ 2021.  

Pri kontrole účtovnej závierky SZTŠ za rok 2020 neboli zistené žiadne nedostatky. 

http://www.minedu.sk/16644-sk/hlavny-kontrolor-sportu/
http://www.minedu.sk/16644-sk/hlavny-kontrolor-sportu/
https://economyinsport.online/predpisy-v-sporte/zakon-o-sporte/zmeny-v-zakone-o-sporte-od-15-10-2019/
https://economyinsport.online/predpisy-v-sporte/zakon-o-sporte/zmeny-v-zakone-o-sporte-od-15-10-2019/
https://economyinsport.online/predpisy-v-sporte/zmeny-v-zakone-o-sporte-od-1-1-2020/
https://www.minedu.sk/data/att/16691.pdf
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Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by boli v rozpore so stanovami SZTŠ, 

vnútornými predpismi a ZoŠ. 
 

Kontakt : 
Miroslav Balún 

Telefón: +421 905 413 793 

Email: kontrolor@szts.sk   

 

V Bratislave dňa 20.05.2021 

 

 

 

 

Miroslav Balún 

Kontrolór SZTŠ 

v.r. 

 

mailto:kontrolor@szts.sk


12 

 

 

 


