
Správa Kontrolnej komisie SZTŠ  

za obdobie 09/2015 – 5/2016 
 

 

Kontrolná komisia SZTŠ (ďalej len „KK“) v uvedenom období pracovala v zložení: JUDr. 

Marek Hudec, Peter Sňahničan, Ing. Miroslav Balún. 

 

 

KK zasadala dňa 1.4.2016, kedy o.i. vykonala kontrolu hospodárenia za rok 2015 a tiež 

dokončila mimoriadnu kontrolu hospodárenia za obdobie 2011-2014. 

 

Predseda KK bol v sledovanom období Prezídiom SZTŠ tiež požiadaný o vyjadrenie ku 

konaniu vedenom proti p. Bačiakovi v súvislosti s rozhodnutím o porušení Etického kódexu 

rozhodcov. 

 

Predseda KK bol rovnako oslovovaný v súvislosti s novým zákonom o športe a problémom 

týkajúcim sa živnostenských oprávnení trénerov, členov SZTŠ. Vyjadroval sa tiež k otázkam 

Národného športového zväzu a v súvislosti s tým sa zúčastnil informatívneho stretnutia na 

MŠSR. 

 

 

KK počas rozhodného obdobia 09/2015 – 05/2016 neevidovala žiaden nový podnet. 

 

KK ale riešila starší podnet na preverenie činnosti DIROK (nečinnosť) podaný zo strany 

Prezídia SZTŠ ešte dňa 24.4.2015). Podnet ostal nevybavený, nakoľko sa ku dňu zasadnutia 

KK (1.4.2016) DIROK nevyjadril k výsledkom jej činnosti. 

 

KK ďalej rozhodovala o odvolaní p. Mičunka zo dňa 7.8.2014 proti Uzneseniu DIROK č. 

DIR 12/14 – Pr/U zo dňa 25.7.2014 a dňa 1.4.2016 tiež rozhodla. 

 

Nevybavené ostalo odvolanie Ing. Kataríny Baluchovej zo dňa 20.5.2015 proti Uzneseniu 

DIROK č. DIR 16/14 – Pr/U zo dňa 22.8.2014. Dôvodom bola skutočnosť, že v dokladoch 

SZTŠ nebolo (podpísané) rozhodnutie DIROK a tak sa vec javila ako neskončená na strane 

prvostupňového orgánu. KK sa odvolaním Ing. Baluchovej bude zaoberať na svojom 

najbližšom zasadnutí. 

 

KK opäť nedodržiavala lehoty v zmysle Čl. 4 bod 7 2. vety 1. časti Organizačného poriadku 

SZTŠ; podarilo sa jej ale v rámci možností jej členov plniť si svoje povinnosti aspoň 

v dodatočných lehotách. 

 

 

KK vykonala kontrolu hospodárenia roku 2015 s nasledovným výsledkom: 

 

Kontrolou boli porovnané počiatočný a konečný stav pokladne a účtov: 

Bežný účet: 44.500,16 € - 61.318,93 € 

Dotačný účet: 14,16 € - 37,01 € 

Pokladňa: 94,54 € - 424,26 € 

 

V roku 2015 SZTŠ hospodárilo s málo vyššími príjmami, než sa predpokladalo. Stav 

účtovania sa zároveň výrazne zlepšil a vyčistil, osobitne z dôvodu mimoriadnej kontroly 



osobitnej komisie na kontrolu hospodárenia 2011-2014 a tiež kontroly zo strany 

poskytovateľa štátnej dotácie vykonaných v roku 2015. 

 

SZTŠ hospodárilo v roku 2015 s účtovanou stratou. Z pohľadu príjmov a výdavkov 

hospodárila s prebytkom vo výške 17.171,34 €.  

 

SZTŠ nemá účtované dlhodobé pohľadávky. 

Z pohľadu záväzkov existuje ešte záväzok voči dedičom p. Paulisa (257,80 €). 

Majetok SZTŠ sa za kontrolované obdobie sa nezmenil (nezohľadniac odpisy). 

 

V roku 2015 sa zlepšilo účtovanie a evidencia cestovných nákladov, hoci členovia ešte robia 

drobné chyby pri vypĺňaní cestovných príkazov, s čím je spojená administratívna náročnosť 

(potreba opráv a opakovanej korešpondencie). 

 

Hospodár navrhuje do budúcnosti rozdeliť pokladňu tak, aby bol zohľadnený fakt, že 

hospodár je KE, kancelária je BA, evidenčný úsek je ZH. 

 

Predseda KK sa dopytoval k použitiu dotácie Svetového pohára, ktorý sa mal neuskutočniť. 

Ide o dopyt p. Mičunka z 30.3.2016. K tomu sa vyjadril hospodár tak, že ide o dotáciu na 

súťaž s bodmi do Svetového rebríčka SOCH 2016. V rámci SOCH 2016 sa budú konať (na 

základe prihlášky organizátorov) aj 1. WDSF Svetový pohár PD 10tancov a 2. WDSF ME 

univerzít STT a LAT. Nie je teda celkom pravda, že na SOCH 2016 chýba (okrem World 

Open rebríčkových súťaží) aj typ súťaže "svetový pohár". Poskytovateľ dotácie (MŠSR) 

uvedený typ súťaže hodnotí ako dotáciu na Svetový pohár, pretože podľa svojich predpisov 

nerozlišuje medzi bodovacou súťažou do svetového rebríčka a svetovým pohárom. Ide 

o dotáciu vo výške 70.000 € a táto bude náležito vyúčtovaná (a tiež použitá). Súťaž sa teda 

ešte neuskutočnila a informácie vedúce p. Mičunka k jeho podnetu nie sú úplné a správne. 

KK považuje poskytnuté vysvetlenie za dostatočné. Kontrola použitia týchto prostriedkov 

bude predmetom kontroly KK až za rok 2016. 

 

Fyzicky boli skontrolované účtovné podklady: odoslané a prijaté faktúry 2015, cestovné 

príkazy 2015 a niektoré z dokladov pokladne 2015 (najväčšie položky a náhodne zvolené 

položky). 

 

KK SZTŠ konštatuje správnosť účtovania aj hospodárenia SZTŠ v roku 2015. 

 

 

KK tiež dňa 1.4.2016 dokončila mimoriadnu kontrolu hospodárenia 2011-2014.  

 

KK SZTŠ v zmysle žiadosti Ing. Baluchovej z 14.3.2016, správy vypracovanej Ing. Ivaničom 

zo dňa 26.2.2016 a dopytmi p. Štrbovej dokončila kontrolu vykonanú prv tak, ako bola 

následne doplnená (vysvetlená) v správe Ing. Ivaniča (príloha osobitnej zápisnice). 

KK považuje mimoriadnu kontrolu hospodárenia 2011-2014 za skončenú.  

 

V tejto súvislosti sa navrhuje Prezídiu SZTŠ s ohľadom na osoby organizátorov a tiež 

s prihliadnutím na skutočnosť, že i staršie nedoplatky, ktoré boli zo strany Prezídia SZTŠ už 

odpustené, sú s ohľadom na plynutie premlčacích dôb k dnešnému dňu premlčané, rozhodnúť 

o upustení od zaplatenia týchto súm: 



- dofinancovanie MSR LAT 2013 v Banskej Bystrici čo bolo zo strany organizátora 

doplatené v roku 2015 (3.300 €) okrem doplatku vo výške 808,16 €, ktorý bol ale 

zistený až následne, po zaplatení doplatku zo strany organizátora v roku 2015.  

- financovanie SOCH 2013 v Bratislave (vo výške 941,09 €) ako prekročenie dotácie.  

 

Osobitne pritom upozorňuje, že t.č. prebieha kontrola tiež v zmysle Uznesenia VZ č. 8 – 

audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko. 

 

KK vykonala kontrolu plnenia uznesení z VZ 2015, pričom konštatuje nasledovné: 

 

1. uznesenie č. 8 – dodatočne plnené, 

2. uznesenie č. 10 – dodatočne splnené k 1.4.2016, 

3. uznesenie č. 18 – splnené. 

 

 

 

 

Správu spracoval predseda KK: JUDr. Marek Hudec. 

Jej znenie schválili: Peter Sňahničan a Ing. Miroslav Balún. 

 

 

 

V Bratislave, 17. mája 2016  

 

 

 

                                                                                           ___________________________ 

                                                                                                     JUDr. Marek Hudec 

                                                                                                            predseda KK 


