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Výročná správa  
o činnosti kontrolóra SAUŠ a predsedu Dozornej rady SAUŠ 

 

 

 

Správa sa predkladá :  

 

na základe ods. 5 bodu f) Čl. 9. (Hlavné úlohy DR SAUŠ) - Stanov Slovenskej asociácie 

univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“) – pravidelne predkladať správu o činnosti Rade 

SAUŠ a podľa § 13 ods. 3 písm. e/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – úlohy kontrolóra.    

 

 

Správu predkladá :  

Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a Predseda dozornej rady SAUŠ 

 

 

Dozorná rada SAUŠ – kontrolór SAUŠ a jej zloženie :  

 

Podľa platných stanov SAUŠ najvyšším kontrolným orgánom  SAUŠ je Dozorná rada (DR 

SAUŠ), ktorá plní úlohy kontrolóra. DR SAUŠ má štyroch členov, ktorí sú delegovaní 

jednotlivými regionálnymi radami. Na čele DR SAUŠ je Predseda DR, ktorý je volený 

Radou z členov DR SR delegovaných regionálnymi radami. Predseda DR vykonáva funkciu 

kontrolóra.  

 

 

Zloženie DR SAUŠ :  

 

Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a predseda DR SAUŠ za DR Stred 

PaedDr. Jozef Žídek – DR Bratislava  

JUDr. PaedDr. Lvan Podhorec, PhD – DR Západ 

Mgr. Aurel Zelko, PhD., – DR Východ 

 

SAUŠ ako športová organizácia, ktorá dosiahla príjem z verejných prostriedkov vyšší 

ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, mala po prijatí nového zákona o športe (ZoŠ) 

povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra. 

 

Ak by SAUŠ nezriadila alebo neobsadil funkciu kontrolóra, alebo nevytvorila 

podmienky na nezávislý výkon kontroly, hrozila by jej strata spôsobilosti prijímateľa 

verejných prostriedkov. Dňa 29.11.2018 bol Radou SAUŠ zvolený na päťročné funkčné 

obdobie za kontrolóra SAUŠ Ing. Jozef Cisarik (podľa Čl. 4 – Organy SAUŠ ods. 3 Stanov 
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SAUŠ). 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 SAUŠ Ing. Jozef Cisarik  dňa 30.11.2017 u hlavného 

kontrolóra 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 (ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a 
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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 9 ods. 5 Stanov SAUŠ – Hlavné úlohy DR SAUŠ    

 

a. na základe vypracovaného plánu práce, kontrolovať dodržiavanie stanov SAUŠ, plnenie 

uznesení prijatých na zasadnutí Rady, uznesení VV SAUŠ a iných organizačných predpisov 

v činností členov, VV SAUŠ, sekretariátu a jednotlivých komisií,  
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b. kontrovať hospodárenie a finančné činnosti SAUŠ, jej orgánov a komisií, upozorňovať na 

zistené nedostatky a písomne prezidentovi SAUŠ, generálnemu sekretárovi a výkonnému 

výboru predkladať návrhy na opatrenia,  

c. vypracovať a Rade SAUŠ predložiť stanovisko k Správe o hospodárení, 

d. kontrolovať použitie pridelených finančných prostriedkov jednotlivým subjektom,  

e. preverovať pravdivosť hlásení členských subjektov,  

f. pravidelne predkladať správu o svojej činnosti Rade SAUŠ, 

g. vykonávať ďalšie činnosti tak ako sú stanovené v § 13 zákona č. 440/2015 o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov            

 

 

Kontrolná činnosť 

 

 

Preloženie dokladov kontrolórovi SAUŠ 

 

 

Kontrolór SAUŠ, si vyžiadal podklady k vykonaniu kontrolnej činnosti kontrolóra na 

základe telefonického dohovoru s generálnou sekretárkou SAUŠ Ing. Michaelou Masárovou. 

Účtovné dokumenty v elektronickej forme boli doručené elektronicky emailom kontrolórovi 

SAUŠ dňa 06.05. a 07.05.2019.  

 

Dňa 09.05.2019 a 21.05.2019 vykonal kontrolór SAUŠ Ing. Jozef Cisarik a člen DR 

SAUŠ PaedDr. Jozef Žídek v priestoroch sídla SAUŠ na  Trnavskej ceste 37, Bratislava 

kontrolnú činnosť podľa § 13 ZoŠ a čl. 9 ods. 5 stanov SAUŠ.  

 

Prítomní pri kontrole : členka sekretariátu SAUŠ  - Mgr. Lucia Petreková a pracovníci 

externej firmy MUPAK, s.r.o., IČO:  35903872, vykonávajúcej  zmluvne podvojné 

účtovníctvo SAUŠ – Ing. Pavel Munka a Ing. Janka Munková  

  

 

Predložené doklady a dokumenty, ktoré boli predmetom kontroly výberovým 

spôsobom :  

 

1. Vyhodnotenie žiadosti pre Výzvu SAUŠ na prerozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR na 

univerzitné podujatia pre rok 2018 

2. Členské za rok 2018 

3. Daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby za rok 2018 – SAUŠ  

4. List z MŠVVaŠ SR o pridelení finančných prostriedkov na činnosť vysokoškolských 

telovýchovných jednôt a športových klubov v Slovenskej republike pre rok 2019 vo 

výške 380 000 Eur a podporu vysokoškolských - centier športovej prípravy na vysokých 

školách v SR (pre akademických reprezentantov) vo výške 31 540 Eur 

5. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 

6. Spracované formuláre prerozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé kluby SAUŠ  

7. Súvaha 

8. Účastnícke poplatky na A MS v roku 2018 v športovom lezení 
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9. Výkaz ziskov a strát SAUŠ k 31.12.2018 

10. Kniha došlých faktúr za rok 2018 v SAUŠ  

11. Došlé faktúry za rok 2018 od ZA 1 až ZA 251 

12. Pokladničná kniha za rok 2018 v SAUŠ 

13. Výdavkové pokladničné doklady za rok 2018  

14. Príjmové pokladničné doklady za rok 2018  

15. Interné doklady za rok 2018  

16. Súvaha SAUŠ k 31.12.2018 

17. Obratová predvaha SAUŠ za rok 2018     

18. Kniha vystavených faktúr SAUŠ za rok 2018 

19. Vystavené faktúry od PO 1 až PO43 

20. Účtovný rozvrh SAUŠ v roku 2018 

 

Dokumenty zverejnené na portáli SAUŠ  

 

1. Rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosti VŠTJ a VŠK v SR pre rok 2019  

2. Kritéria na prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosť VŠTJ a VŠK 

3. Kritéria na prijatie VŠ subjektov do SAUŠ 

4. Formulár VŠTJ VŠK 2018 

5. Pokyny na vyplnenie formulára 2018 

6. Dotazník súťaže regióny  

7. Reprezentácia 2018 

8. Stanovy SAUŠ    

9. Smernica o hospodárení SAUŠ 

10. Smernica SAUŠ o poskytovaní náhrad účastníkom akcií SAUŠ 

11. Smernica ŠTK 

12. Smernica pre poskytovanie výkonnostného príspevku akademickým reprezentantom 

13. Smernica SAUŠ k použitiu dotácie na VŠL 

14. Smernica SAUŠ k použitiu dotácie na univerzitné podujatia VŠTJ, VŠK, ZŠK 

15. Úhrady členských príspevkov za rok 2016, 2017 

16. Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ 29.11.2018 

17. Prehľad úhrady členských príspevkov 2015 – 2018 

18. Zverejnené zmluvy so SAUŠ  

19. Zápisy zo zasadnutia výkonného výboru  

20. Rozpočty SAUŠ 

    

 

1. Kontrola  dodržiavanie  stanov, obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu, 

plnenia úloh a ich riadneho zverejňovania na portáli SAUŠ    

 

Predsedovi DR SAUŠ v roku 2018 PaedDr. Jozefovi Žídekovi, boli zasielané v roku 2018 

pravidelne pozvánky a zápisnice zo zasadnutia VV SAUŠ na ktorých sa pravideľne 

zúčastňoval.  Ing. Jozef Cisarik, po zvolení za kontrolóra SAUŠ 29.11.2018 na Rade SAUŠ 

dostával taktiež pravidelne pozvánky a zápisnice zo zasadnutie VV SAUŠ. Kontrolór SAUŠ 

vykonával priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich 

riadneho zverejňovania. DR SAUŠ zistila, že zápisnice zo zasadnutia Rady SAUŠ a VV  
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SAUŠ sú pravidelné zverejňované na portáli SAUŠ a sú takisto po odsúhlasení  a overení 

zasielané elektronickou poštou všetkým členským subjektom SAUŠ.  Úlohy prijaté na VV 

SAUŠ sú pravidelne kontrolované a odsúhlasované. Prijaté uznesenia  Rady SAUŠ boli 

splnené.  

 

Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by boli v rozpore so 

stanovami SAUŠ alebo vnútornými predpismi. 

 

V správe DR SAUŠ za rok 2018, ktorá bola prednesená 29.11.2019 na rade SAUŠ bolo 

odporúčané vypracovať internú smernicu na ochranu osobných údajov v zmysle novo 

prijatého zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre internú potrebu členských subjektov SAUŠ. Do dnešného dňa nie je 

zrejmé DR SAUŠ, kedy bola smernica vypracovaná alebo sa na nej pracuje. Nie je zrejmé či 

VV SAUŠ akceptoval toto odporúčanie.  

 

  

2. Kontrola pridelených finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR  SAUŠ a členským 

subjektom SAUŠ na r. 2019 

 

Finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR  pre členské subjekty SAUŠ na r. 2019 boli 

prerozdelené vo výške 380 000 Eur podľa kritérií schválených Radou SAUŠ v 2014 

a zaslaných formulárov jednotlivými členskými subjektami SAUŠ za rok 2018. Kontrolou 

DR SAUŠ neboli zistené žiadne nedostatky alebo nezrovnalosti pri prideľovaní uvedených 

finančných prostriedkov jednotlivým subjektom.     

     

V roku 2018 bola schválená dotácia MŠVVaŠ SR pre SAUŠ za účelom podpory 

masových súťaží študentov vysokých škôl vo výške 25 000 EUR. Uvedené prostriedky boli 

prerozdelené na základe zaslaných žiadostí pre výzvu SAUŠ na univerzitné podujatia pre rok 

2018. Uvedená dotácia bola vyúčtovaná na základe Smernice SAUŠ k použitiu dotácie na 

univerzitné podujatia VŠTJ, VŠK, ZŠK schválenej VV SAUŠ dňa 17.10.2018.  

 

 Na základe uzatvorených zmlúv  podľa § 74 ods.2, § 75 ods 2 písm. c) a § 75 ods. 7 ZoŠ 

s MŠVVaŠ SR č. 0459/2018 zo dňa  09.05.2018 a zmluvy č. 1278/2018 zo dňa 18.12.2018 

bola SAUŠ poskytnutá dotácia pre oblasť športu v roku 2018 v celkovej sume 456 928 EUR. 

Účel použitia finančných prostriedkov z  MŠVVaŠ SR je špecifikovaný v čl. 3 uvedených 

zmlúv. Uvedené prostriedky boli riadne vyúčtované do 10.04.2019 podľa čl. 5 – Povinnosti 

a záväzky Prijímateľa - uvedených zmlúv    

  

3. Podnety na prešetrenie zaslané na DR  alebo kontrolóra SAUŠ v roku 2018 a 2019 

 

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. 
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V roku 2018 a 2019 na DR SAUŠ a kontrolóra SAUŠ  nebol zaslaný žiaden podnet na 

prešetrenie.  

 

 

4. Priebežná kontrola platenia členských príspevkov za r. 2019 a kontrola úhrad za 

rok 2018 

 

Podlá Čl. 3 ods. 7 písm. (iv) platných stanov SAUŠ členstvo zaniká nezaplatením 

členských príspevkov do 6. mesiaca bežného kalendárneho roka (pri výpočte členského 

príspevku sa vychádza z dotazníkov, ktoré každoročne k 31.10. kluby posielajú k výpočtu 

dotácie). Priebežnou kontrolou platenia členských príspevkov za rok 2019 bolo zistené, že 

doteraz zo  44 členských subjektov uhradilo členské príspevky 25.  

Kontrolou úhrady členských príspevkov v roku 2018 bolo zistené, že 9 členov SAUŠ 

uhradilo členské poplatky po termíne splatnosti a jeden subjekt neuhradil členský príspevok 

vôbec z toho tri kluby skončili pôsobnosť v SAUŠ  (TJ Slávia medik Martin, MBK SPU 

Nitra a KTŠ FTVŠ UK). Tabuľka s vyznačením úhrad členských subjektov SAUŠ za rok 

2018 je prílohou správy.        

 

 

5. Kontrola dodržiavania § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ – Hospodárenie športovej organizácie 

a prijaté opatrenia SAUŠ   

 

Podľa § 9 ods. 4 ZoŠ športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, 

je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak 

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka 

zostavená, presiahne 100 000 Eur, alebo 

b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka 

zostavená, presiahnu 400 000 Eur. 

 

Podľa § 9 ods. 5 ZoŠ Výročná správa obsahuje 

a) prehľad vykonávaných činností a projektov, 

b) prehľad dosiahnutých športových výsledkov, 

c) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok 

audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit, 

d) prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu, 

e) meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, 

ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte 

sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené, 

f) prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku 

športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa 

osobitného predpisu, 

g) stav a pohyb majetku a záväzkov, 

h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia, 

i) zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch, 

j) zmeny v zložení orgánov, 
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k) ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie. 

Podľa § 9 ods. 7 ZoŠ výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom 

športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do 

šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní 

po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v registri 

účtovných závierok podľa osobitného predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho 

kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia. 

 

1. Na základe kontrolnej činnosti HKŠ bolo zistené nedodržanie § 9 ods. 5 ZoŠ 

a predložená výročná správa za účtovné obdobie 2016 neobsahovala :  

− meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, 

ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v 

súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené podlá § 9 ods. 5 písm. 

e) ZoŠ 

− zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch podlá § 9 ods. 5 písm. 

i) ZoŠ 

− zmeny v zložení orgánov § 9 ods. 5 písm. j) ZoŠ 

2. Overenie presného dátumu zverejnenia výročnej správy za účtovné obdobie 2016 podľa 

§ 9 ods. 7 ZoŠ nebolo možné z dôvodu nefunkčnosti registrov informačného systému 

športu.  

3. Výročná správa za účtovné obdobie nebola vypracovaná v lehote najneskôr do šiestich 

mesiacoch od skončenia účtovného obdobia.    

4. SAUŠ nepreukázala prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2016 najvyšším 

orgánom.  

5. SAUŠ nepreukázala uloženie výročnej správy za účtovné obdobie 2016 v registri 

účtovných závierok podľa § 9 ods. 7 ZoŠ.    

6. Na základe kontrolnej činnosti HKŠ bolo zistené nedodržanie § 9 ods. 5 ZoŠ a predložená 

výročná správa za účtovné obdobie 2017 neobsahovala :  

− meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, 

ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v 

súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené podlá § 9 ods. 5 písm. 

e) ZoŠ 

− zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch podlá § 9 ods. 5 písm. 

i) ZoŠ 

− zmeny v zložení orgánov § 9 ods. 5 písm. j) ZoŠ 

7. Overenie presného dátumu zverejnenia výročnej správy za účtovné obdobie 2017 podľa 

§ 9 ods. 7 ZoŠ nebolo možné z dôvodu nefunkčnosti registrov informačného systému 

športu. 

8. Výročná správa za účtovné obdobie nebola vypracovaná v lehote najneskôr do šiestich 

mesiacoch od skončenia účtovného obdobia.    

9. SAUŠ nepreukázala prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2016 najvyšším 

orgánom.  

10. SAUŠ nepreukázala uloženie výročnej správy za účtovné obdobie 2016 v registri 

účtovných závierok podľa § 9 ods. 7 ZoŠ.    
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Uvedené dodržiavania § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ bolo predmetom kontroly zo strany  Hlavného 

kontrolóra športu (ďalej len „HKŠ) v roku 2018 za roky 2016 a 2017 a nedostatky boli 

prerokované s HKŠ 11.02.2019. Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov uplynie 31.05.2019. Uvedené záverečné správy za rok 2016 a 2017 boli 

zverejnené 12.2.2019 na portáli SAUŠ a budú prerokované Radou SAUŠ dňa 23.5.2019.    

 

6. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných 

prostriedkov v SAUŠ 

 

 Kontrola bola zameraná na dodržiavania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z.  o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, overením predložených dokladov a iných 

písomností SAUŠ.  

 

Účtovné doklady boli preskúmané  v zaslanej elektronickej forme a boli porovnané na 

podané daňové priznanie dane z prímu právnických osôb za rok 2018.  

 Výberový spôsobom bolí preverené dodávateľské faktúry s poradovým označením ZA 1 

až ZA 251 (vo výške 439 948,01 EUR) a odberateľské faktúry s poradovým označením PO 

1 až PO43 (vo výške 68 351,11 EUR) za rok 2018 a ich zdôvodnenie.   

 

Vykázaný základ dane za rok 2018 vo výške 1 600,00 EUR a daň 336,00 EUR.  

  

SAUŠ účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

   

Účelnosť vynaložených finančných prostriedkov je v zmysle Usmernenia sekcie štátnej 

starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

Účtovníctvo bolo vedené externou firmou MUPAK, s.r.o., Jégeho 11, 821 08 Bratislava, 

IČO:  35903872.  

 

Záver : 

 

Účtovná jednotka – SAUŠ v roku 2018 viedla podvojné účtovníctvo. SAUŠ   v účtovnom 

období 2018 dosiahla kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 1 533 EUR.  

 

Výsledok hospodárenia       čiastka_ 

Výnosy      541 702 EUR 

Náklady      539 833 EUR 

 

Hospodársky výsledok pred zdanením 1 869 EUR 

      Daň z príjmov 336 EUR 

Výsledok hospodárenia po zdanení 1533 Eur 

Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SAUŠ za rok 2018. 

 

Kontaktné údaje kontrolóra SAUŠ :  
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Adresa pre doručovanie písomností: 

Kontrolór SAUŠ, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

 

Adresa pre osobný kontakt po predchádzajúcej dohode telefonicky alebo emailom : 

Ing. Jozef Cisarik, Hečkova 2534/18, 010 01 Žilina 

Telefón: +421 948 900 425 

E-mail: kontrolor68@gmail.com 

 

V Žiline dňa 21.05.2019  

 

 

 

          

            Ing. Jozef Cisarik 

                     Kontrolór SAUŠ   

    


