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Správa o kontrolnej činnosti 
 

 

 

Spisová značka : DR SAUŠ – 32020/2020 

na základe § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. Zákona o športe a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“)  

 

 

 

Kontrolovaný subjekt :   Slovenská asociácia univerzitného športu 

     Trnavská cesta 37 

     83104 Bratislava 

     (ďalej len „SAUŠ“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

 

Dátum začatia  kontroly :  12.03.2020 

Dátum ukončenia kontroly : 12.04.2020  

 

 

      

Spracoval :     Ing. Jozef Cisarik – kontrolór SAUŠ  

Dňa:     14.04.2020  

 

 

 

1. Pôvod podnetu   
 

Kontrolná činnosť vykonávaná na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. 

z. Zákona o športe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o športe“) v nadväznosti na § 13 ods. 2 písm. a) až c) a ods. 3 písm. a) až c) 

Zákona o športe.  

 

2. Predmet kontroly  
 

Podnet na DR SAUŠ na preverenie prerozdelenia dotácií SAUŠ v 2020 pre VŠTJ 

a VŠK, ktorý zaslal dňa 24.02.2020 elektronicky – emailom PaedDr. Peter Zbiňovský, 

PhD. - prezident ŠK UMB Banská Bystrica, ktorý je členom športovej organizácie - 

SAUŠ.       
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3. Zistenia  
 

 Dňa 24.02.2020 bol elektronicky emailom (na cisarik.dodo@gmail.com) 

doručený list -  podnet na DR SAUŠ na preverenie prerozdelenia dotácií SAUŠ 

v 2020 pre VŠTJ a VŠK, ktorý zaslal PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. - prezident ŠK 

UMB Banská Bystrica, ktorý je členom športovej organizácie - SAUŠ.       

 

V uvedenom liste - podnete žiadal prezident ŠK UMB Banská Bystrica 

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. zodpovedanie týchto otázok: 

 

1) Z akého dôvodu je dotácia v rozpise samostatne pre VŠK v sume 380 tis.€ 

a samostatne pre kolektívne športy v sume 200 tis.€ ? 

 

2) Prečo dotácia pre kolektívne športy nie je zaradená do celkového objemu príspevku 

MŠVVaŠ prerozdelená podľa schválených kritérií členov rady SAUŠ? 

 

3) Prečo Kritériá na prerozdelenie príspevku pre kolektívne športy schválil VV SAUŠ 

/20.11.2019/ a nie Rada SAUŠ ? 

 

4) Prečo sú niektoré uvedené pohybové aktivity /súťaže/ klubov ŠK UMB vyradené 

zo zoznamu ŠPV, pričom obdobné sú ponechané pre dotáciu ? 

 

 

Následne v uvedom liste – podnete zo dňa 24.02.2020 uvádza p. PaedDr. Peter 

Zbiňovský, PhD. aj zdôvodnenie uvedeného podnetu :  

 

1) Kritériá % prerozdelenia dotácie individuálnych a kolektívnych športov sú 

schválené Radou SAUŠ v pomere 1: 1. Kritériá platia pre štátny príspevok a je 

nemysliteľné, aby MŠVVaŠ si vyčleňovalo samostatnú dotáciu pre dosiahnuté 

športové výsledky. Je akceptované, ak je samostatne vyčlenená dotácia pre 

špecifické podujatia napr. LSU, ZSU, U-SR, AM SR a pod. V opačnom prípade pri 

ohodnotení športových výsledkov napr. v ŠK UMB sa dosiahlo: 

12.501,-€ pre basketbalové družstvo /52 členov, nie sú v najvyššej súťaži/, a len 

5.804,-€ pre ostatných 5 klubov /852 členov z atletika, gymnastika, Trian-plávanie, 

judo, karate./. 

 

Takúto anomáliu v pomere dotácie predpokladám aj u iných VŠK. 

Zároveň je nejasné, prečo kolektívne športy niektorých VŠK dostali dotáciu 

z oboch zdrojov a niektoré nie. 

 

2) Podľa Smernice o hospodárení SAUŠ schválené VV SAUŠ 2.3.2013 /zverejnená 

na webe SAUŠ/ podľa Čl.2, bod 1) sa uvádza, že /skrátene/: Hospodárenie SAUŠ 

sa riadi rozpočtom, ktorý na návrh VV SAUŠ schvaľuje Rada SAUŠ. V prípade 

neznámej výšky a určenia dotácií zo štátnych zdrojov schvaľuje Rada SAUŠ 

princípy rozdelenia rozpočtu na každý rok. 

Z toho vyplýva, že len Rada SAUŠ t.j. VŠ kluby združené v SAUŠ môžu určiť, či 

štátna dotácia 200 tis.€ má byť rozdelená iným ako doposiaľ platným princípom. 
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Záverom p. Bystrica PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. uvádza že, je chvályhodné, že 

SAUŠ sa podarilo zabezpečiť navŕšenie finančných prostriedkov na VŠ šport. Len 

jeho prerozdelenie je nespravodlivé a poburujúce vo vzťahu k dosahovaným 

športovým výsledkom v individuálnych športoch. Môže len polemizovať nad 

úmyslom a takto vyvinutou snahou v pomoci kolektívnym športom na úkor 

individuálnych. 

 

 

 Listom č. DRSAUŠ – 12020/2020 zo dňa 12.03.2020 bolo kontrolovanému 

subjektu SAUŠ zaslané „Oznámenie o začatí kontroly podľa § 14 ods. 1 písm. c) 

zákona č 440/2015 Z. z. Zákona o športe a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov“. V uvedenom oznámení kontrolór SAUŠ určil deň začatia 

kontroly na deň 12.03.2020.  Súčasne bol kontrolovaný subjekt SAUŠ požiadaný, aby 

v lehote 8 dni odo dňa začatia kontroly predložil všetky doklady a vyjadrenia  

k preverovanému podnetu od PaedDr. Peter Zbiňovského, PhD. zo dňa 24.02.2020. 

 

 Kontrolovaný subjekt SAUŠ odpovedal listom zaslaným elektronicky 

(emailom) dňa 16.03.2020, v ktorom poskytol nasledujúce vyjadrenie :  

 

1) Na rozdelenie dotácie na činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a 

športových klubov sme boli vyzvaní Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, sekciou financovania, rozpočtu a výkazníctva listom dňa 26.11.2019. 

V tomto liste nás MŠVVaŠ SR žiada o rozdelenie dotácie v sume 380 000 eur 

v zmysle platných kritérií na prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR. Kritéria boli 

schválené 12.11.2014 na Rade SAUŠ v Nitre a sú zverejnené na stránke 

http://saus.sk/resources/2018/04/Kritériá-naprerozdelenie-pr%C3%ADspevku-

MŠVVaŠ-SR-vysokoškolským-telovýchovnýmjednotám.pdf. 

 

Suma 200 000 eur pre kolektívne športy je dotácia nad rámec príspevku na 

činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a športových klubov (v sume 380 

000 eur). Dôvod dotácie (z listu p. ministerky zo dňa 3.9.2019) je, že doteraz 

poskytovaná dotácia nepostačuje na pokrytie nákladov na zabezpečenie vrcholovej 

športovej súťaže extraligových tímov. V liste p. ministerka žiada upresniť zámer a 

kvantifikáciu výdavkov a naša požiadavka môže byť posúdená v rámci rozpisu 

dotácie na verejné vysoké školy pre rok 2020. 

 

K zdôvodneniu p. Zbiňovského: Dotácia 200 000 eur nie je súčasťou rozpočtu 

SAUŠ. Rozpočet SAUŠ je poskytovaný zo sekcie športu MŠVVaŠ SR, dotácia 200 

000 eur je poskytovaná TJ a VŠK, členským subjektom SAUŠ, prostredníctvom 

univerzít zo sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ. 

 

2) Viď vyššie. 

 

3) V čase konania Rady SAUŠ (23.5.2019) nebola známa informácia o možnosti 

dotácie na kolektívne športy nad rámec doteraz poskytovanej dotácie. Prvá 

informácia o tejto možnosti bola spomenutá v liste p. ministerky zo dňa 3.9.3019. 

 

4) Kritériami súťaží pre ŠPV sú: 
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• súťaže ŠPV sú masového charakteru sa organizujú s cieľom podpory rôznych 

športových aktivít pre študentov a zamestnancov VŠ bez kladenia dôrazu na ich 

výkonnosť, so zameraním na zdravotný a socio-kultúrny charakter akcie 

a propagácie telesnej kultúry pre čo najširšie spektrum vysokoškolákov, 

• organizované VŠK, VŠTJ, ktorý je členom SAUŠ v spolupráci s Katedrou 

telesnej výchovy (alebo oddelením) na príslušnej univerzite, VŠ a nie sú 

zaradené v termínovej listine príslušného športového zväzu,  

• účastníkmi sú okrem aktívnych členov VŠK, VŠTJ aj študenti a zamestnanci 

príslušnej univerzity, respektíve študenti inej univerzity, 

• podporujú sa súťaže na úrovni fakulty, univerzity, medzi fakultné, 

medziuniverzitné, regionálneho, celoslovenského, 

• univerzitné podujatia schválené na základe výzvy SAUŠ sa uvádzajú rovnako 

aj v tabuľke Súťaže športu pre všetkých pre aktuálny rok, 

• medzi masové súťaže sa nezaraďujú vysokoškolské ligy, kvalifikačné turnaje, 

zimné a letné telovýchovné sústredenia vedené ako pedagogický proces a iné 

kurzy. 

 

Dlhodobý zámer podpory kolektívnych športov, spomínaný na VV a Radách 

SAUŠ. 

 

listy MŠVVaŠ SR: 

9.2.2015 zamietavá odpoveď od Juraja Draxlera 

30.7.2015 žiadosť od rektora Zvolenskej univerzity p. Kružliak na podporu 

extraligového družstva 

30.3.2016 žiadosť SAUŠ na podporu pre extraligové družstvá 

22.4.2016 zamietavá odpoveď od p. Čambala, riaditeľa sekcie 

27.11.2017 žiadosť SAUŠ na podporu pre extraligové družstvá 

25.6.2019 žiadosť SAUŠ na podporu pre extraligové družstvá 

3.9.2019 kladná odpoveď p. ministerky 

 

Uznesenie zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, 13. decembra 

2016 v Nitre: 6) 

SRK žiada MŠVVaŠ SR zvýšiť podporu univerzitného športu v roku 2017 pre 

vysokoškolské telovýchovné jednoty a kluby na vysokých školách, ktoré štartujú v 

najvyšších slovenských kolektívnych súťažiach – extraligové tímy. 

 

 

 Kontrolór SAUŠ v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. Zákona o 

športe vystavil potvrdenie o prevzatí dokladov od SAUŠ, ktoré boli predložené na 

účely výkonu kontroly na základe podnetu osoby s príslušnosťou k športovej 

organizácií začatej dňa 12.03.2020. Kontrolórovi SAUŠ boli predložené nasledujúce 

doklady, ktoré boli zaslané v elektronickej forme (emailom) dňa 19.03.2020 :  

 

− Vyjadrenie k podnetu zo dňa 19.03.2020 
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Kópie predložených dokumentov (zaslané listy SAUŠ, MŠVVaŠ SR, členov SAUŠ 

a pod.) :   

 

− list zo dňa 9.2.2015 – Odpoveď – zamietnutie z MŠVVaŠ SR (od Juraja Draxlera), 

− list zo dňa 30.7.2015 - Žiadosť na SAUŠ od rektora Zvolenskej univerzity p. 

Kružliak na podporu extraligového družstva, 

− list zo dňa 27.10.2015 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre 

extraligové družstvá, 

− list zo dňa 30.3.2016 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre extraligové 

družstvá, 

− list zo dňa 22.4.2016 – Odpoveď – zamietnutie z MŠVVaŠ SR (od p. Čambala, 

riaditeľa sekcie), 

− zápisnica zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie z 13.12.2016 

Uznesenie 6) SRK žiada MŠVVaŠ SR zvýšiť podporu univerzitného športu v roku 

2017 pre vysokoškolské telovýchovné jednoty a kluby na vysokých školách, ktoré 

štartujú v najvyšších slovenských kolektívnych súťažiach – extraligové tímy,   

− list zo dňa 27.11.2017 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre 

extraligové družstvá, 

− list zo dňa 25.6.2019 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre extraligové 

družstvá, 

− list zo dňa 3.9.2019 - Odpoveď z MŠVVaŠ SR – Kladná odpoveď a požiadavka na 

upresnenie zámerov, 

− zápis z VV SAUŠ zo dňa a16.10.2019 – informácia o dotácií,     

− list zo dňa 14.11.2019 na MŠVVaŠ SR – Návrh na rozdelenie dotácie, 

− zápis z VV SAUŠ zo dňa 20.11.2019 – Schválenie kritérií na rozdelenie dotácie,  

− list zo dňa 26.11.2019 z MŠVVaŠ SR – Požiadavka na prerozdelenie prostriedkov 

380 000 Eur, 

− list zo dňa 26.11.2019 na MŠVVaŠ SR – Návrh na rozdelenie dotácie 200 000 Eur.   

 

 

 Kontrolór SAUŠ v rámci podaného podnetu preveroval, či nedošlo 

k porušeniu právnych predpisov a predpisov a rozhodnutí športovej organizácie SAUŠ 

a to najmä :  

 

− Zákona č. 440/2015 Z.z. – Zákona o športe.  

− Platných Stanov Slovenskej asociácie univerzitného športu zo dňa 23.3.2017, 

vzatých na vedomie MV SR dňa 28.04.2017 č. spisu VVS/1-90 9/90-98-11. 

− Smernice o hospodárení SAUŠ zo dňa 12.03.2013. 

− Kritérií na prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR vysokoškolským telovýchovným 

jednotám a športovým klubom na vysokých školách SR schválených na zasadnutí 

Rady SAUŠ dňa 12.11. 2014 v Nitre. 

− Uznesení najvyššieho orgánu športovej organizácie – Rady SAUŠ.  

− Uznesení a rozhodnutí najvyššieho riadiaceho orgánu - VV SAUŠ. 

− Zmluvy č. 0108/2020 zo dňa 23.01.2020 o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v 

roku 2019 uzatvorenú s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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Zistenia kontrolóra SAUŠ k podanému podnetu PaedDr. Petra Zbiňovského, PhD 

zo dňa 24.02.2020 :  

 

K bodu 1)  

Z akého dôvodu je dotácia v rozpise samostatne pre VŠK v sume 380 tis.€ 

a samostatne pre kolektívne športy v sume 200 tis.€ ? 

 

K uvedenému kontrolór SAUŠ na základe zistení uvádza :  

 

− Na základe predložených dokladov a vyjadrení SAUŠ kontrolór SAUŠ zistil, že 

suma 380 000 Eur, bola prerozdelená na základe zaslanej požiadavky z MŠVVaŠ 

SR č. 2019/18276:1-A1901 zo dňa 26.11.2019 (predložený list z MŠVVaŠ SR zo 

dňa 26.11.2019). MŠVVaŠ SR v nej žiada o prerozdelenie uvedených prostriedkov 

na základe platných kritérií na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR VŠTJ a VŠK na 

verejné vysoké školy  (ďalej len „kritéria“).  

− Uvedené prerozdelenie prostriedkov na základe požiadavky MŠVVaŠ SR v sume 

380 000 Eur,  bolo schválené na základe platných kritérií, ktoré boli schválené 

dňa 12.11.2014 na Rade SAUŠ v Nitre a sú riadne zverejnené na oficiálnej 

webovej stránke SAUŠ (http://saus.sk/resources/2018/04/Kritériá-naprerozdelenie-

pr%C3%ADspevku-MŠVVaŠ-SR-vysokoškolským-telovýchovnýmjednotám.Pdf). 

 

Proces prerozdelenia prostriedkov pre VŠTJ/VŠK na rok 2020 na základe 

požiadaviek MŠVVaŠ SR (suma 380 000 Eur) – zistenia :  

 

− Na zasadnutí VV SAUŠ dňa 11.09.2019 predseda športovo – technickej komisie p. 

Mgr. Alena Cepková, PhD. predložila dokumenty k prerozdeleniu finančných 

prostriedkov pre VŠTJ/VŠK pre rok 2020 a VV SAUŠ schválil Formuláre 2020. 

Následne VV SAUŠ zaviazal úlohou sekretariát SAUŠ zaslať  formuláre 2020 na 

VŠTJ/VŠK do 15.09.2019 (Zápisnica zo zasadnutia VV SAUŠ dňa 11.09.2019).  

− Schválené formuláre VV SAUŠ boli vypracované na základe schválených kritérií 

na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR VŠTJ a VŠK na verejné vysoké školy.   

− Dňa 16.09.2019 – pondelok bol zaslaný email sekretariátom SAUŠ na  VŠTJ 

a VŠK (formulár s pokynmi na vyplnenie formulára) s požiadavkou na doručenie 

vyplnených dokumentov do 31.10.2019. 

− Podľa zaslaného vyjadrenia  generálneho sekretára SAUŠ po doručení vyplnených 

formulárov od VŠTJ a VŠK sa tieto následne odkontrolovali,  spracovali a na 

základe uvedených údajov sa pripravilo prerozdelenie podlá platných kritérií na 

jednotlivé  VŠTJ a VŠK.   

− Rozdelenie finančných prostriedkov podľa platných kritérií bolo zaslané SAUŠ 

podľa požiadavky zo dňa 26.11.2019 na MŠVVaŠ SR dňa 6.12.2020. 

− Dňa 29.01.2020 na VV SAUŠ prezident SAUŠ predložil rozpis finančných 

prostriedkov pre TJ/VŠK na rok 2020. Uvedený rozpis je zverejnený na stránke 

SAUŠ. Zároveň VV SAUŠ zaviazal úlohou sekretariát SAUŠ do 15.02.2020 

odoslať listy s informáciou o rozdelení finančných prostriedkov na rok 2020 na 

jednotlivé TJ/VŠK (Zápis zo zasadnutia VV SAUŠ dňa 29.01.2020, listy na 

jednotlivé TJ/VŠK).  

 



Správa o kontrolnej činnosti č. DR SAUŠ – 32020/2020                                                                        Strana 7 z 10

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Kontrolór SAUŠ IČO: 17316731 tel : +421 948 900 425 

Trnavská cesta 37 DIČ: 2020864395 e-mail: kontrolor@saus.sk   

83104 Bratislava, Slovakia  web : www.saus.sk 

 

Proces prerozdelenia prostriedkov pre VŠTJ/VŠK registrovaných v SAUŠ na rok 

2020 pre pokrytie nákladov na zabezpečenie účasti kolektívnych športov na účasť 

v najvyšších súťažiach v SR (suma 200 000 Eur) – zistenia :  

 

− Uvedená suma vo výške 200 000 Eur predstavuje dotáciu pre pokrytie nákladov na 

zabezpečenie účasti kolektívnych športov – tímov VŠTJ a VŠK registrovaných 

v SAUŠ na účasť v najvyšších súťažiach v SR. O uvedenú dotáciu z MŠVVaŠ SR 

pre kolektívne športy sa SAUŠ dlhodobo snažila na základe požiadaviek 

jednotlivých univerzít v SR (list zo dňa 9.2.2015 z MŠVVaŠ SR, list zo dňa 

30.7.2015 zo Zvolenskej univerzity, list zo dňa 27.10.2015 - Žiadosť na MŠVVaŠ 

SR, list zo dňa 30.3.2016 - Žiadosť na MŠVVaŠ SR, list zo dňa 22.4.2016 – 

Odpoveď z MŠVVaŠ SR, zápisnica zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej 

konferencie z 13.12.2016, list zo dňa 27.11.2017 - Žiadosť na MŠVVaŠ SR, list zo 

dňa 25.6.2019 - Žiadosť na MŠVVaŠ SR, list zo dňa 3.9.2019 - Odpoveď z 

MŠVVaŠ SR).   

− Listom na MŠVVaŠ SR zo dňa 25.06.2019 žiadala SAUŠ o prerozdelenie 

finančných prostriedkov na rok 2020 nad rámec sumy 380 000 Eur pre VŠTJ 

a VŠK pre kolektívne športy, ktoré štartujú v najvyšších súťažiach v SR 

(podporované kolektívne športy – volejbal, florbal, basketbal a futsal).  

− MŠVVaŠ SR v odpoveď č. 2019/14024:5-A1901 zo dňa 03.09.2019 uvádza, že po 

upresnení zámerov SAUŠ a kvantifikácií nevyhnutných výdavkov na ich realizáciu 

bude požiadavka (prerozdelenie finančných prostriedkov na rok 2020 nad rámec 

sumy 380 000 Eur pre VŠTJ a VŠK ) posúdená v rámci rozpisu dotácie na verejné 

vysoké školy pre rok 2020.  

− Na VV SAUŠ dňa 16.10.2019 prezident SAUŠ informoval o možnej podpore 

kolektívnych športov ešte v roku 2020 a stretnutiach k podpore so zástupcami  

MŠVVaŠ SR (Zápisnica zo zasadnutia VV SAUŠ dňa 16.10.2019).  

− Listom zo dňa 14.11.2019 na MŠVVaŠ SR zaslala SAUŠ návrh na rozdelenie  

dotácie v sume 200 000 Eur pre vysokoškolské telovýchovné jednoty a akademické 

kluby s kolektívnymi družstvami s účasťou v najvyšších národných súťažiach.   

− Na VV  SAUŠ dňa 20.11.2019 prezident informoval o rokovaniach so sekciou 

vysokých škôl MŠVVaŠ SR o finančných prostriedkoch pre vysokoškolské 

telovýchovné jednoty a akademické kluby s kolektívnymi družstvami s účasťou v 

najvyšších národných súťažiach pre rok 2020. Ďalej uviedol, že tento finančný 

prostriedok by sa poskytoval nad rámec doteraz poskytovaného príspevku na 

činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a vysokoškolských športových 

klubov na verejných vysokých školách v metodike rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu pre verejné vysoké školy. VV SAUŠ schválil kritéria a rozdelenie 

požadovanej dotácie (Zápis zo zasadnutia VV SAUŠ dňa 20.11.2019). Uvedené 

kritéria na prerozdelenie príspevku pre kolektívne športy sú riadne zverejnené na 

stránke SAUŠ.  

− Listom zo dňa 26.11.2019 na MŠVVaŠ SR zaslala SAUŠ na základe rozhodnutia 

VV SAUŠ návrh poskytnutia dotácie vo výške 200 000 Eur pre vysokoškolské 

telovýchovné jednoty a akademické kluby s kolektívnymi družstvami s účasťou 

v najvyšších národných súťažiach. V uvedenom liste bol popísaný aj spôsob 

prerozdelenia uvedenej dotácie na základe schválených kritérií VV SAUŠ.     
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− Dňa 29.01.2020 na VV SAUŠ prezident SAUŠ predložil rozpis finančných 

prostriedkov pre TJ/VŠK na rok 2020. Uvedený rozpis je zverejnený na stránke 

SAUŠ (Zápis zo zasadnutia SAUŠ dňa 29.01.2020).  

 

Vyhodnotenie k bodu 1) podnetu – záver kontrolór SAUŠ  

 

− Uvedené dotácie na rok 2020 v sume 380 000 Eur a v sume 200 000 Eur sú 

uvedené samostatne z dôvodu, že sa jedná o rôzne dotácie z MŠVVaŠ SR na 

činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a športových klubov v SR. 

Uvedené dotácie na rok 2020 boli prerozdelené na základe požiadavky MŠVVaŠ 

SR a to suma vo výške 380 000 Eur na základe schválených kritérií Radou SAUŠ 

zo 12.11.2014  a suma vo výške 200 000 Eur na základe schválených kritérií VV 

SAUŠ zo dňa 20.11.2019. Uvedené dotácie sú súčasťou rozpisu dotácií verejným 

vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2020 a vychádzajú z ustanovení 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 

2020. Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 

je uverejnení na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-

statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2020/.  

 

    

K bodu 2)  

Prečo dotácia pre kolektívne športy nie je zaradená do celkového objemu príspevku 

MŠVVaŠ prerozdelená podľa schválených kritérií členov rady SAUŠ? 

 

K uvedenému kontrolór SAUŠ na základe zistení uvádza : 

 

Dotácia pre kolektívne športy nie je zaradená do celkového objemu príspevku 

MŠVVaŠ pretože sa jedná o rôzne dotácie z MŠVVaŠ SR na činnosť 

vysokoškolských telovýchovných jednôt a športových klubov v SR (zdôvodnenie viď. 

vyššie k bodu 1).    

 

 

K bodu 3)  

Prečo Kritériá na prerozdelenie príspevku pre kolektívne športy schválil VV SAUŠ 

/20.11.2019/ a nie Rada SAUŠ ? 

 

K uvedenému kontrolór SAUŠ na základe zistení uvádza : 

− Rada SAUŠ sa konala 23.05.2019 a v čase konania Rady SAUŠ zo strany 

MŠVVaŠ SR nebola zaslaná požiadavka na prerozdelenie príspevku pre kolektívne 

športy vo výške 200 000 Eur na rok 2020 (nebolo známe pridelenie a ani výška 

príspevku pre kolektívne športy zo strany MŠVVaŠ SR).       

− Tak ako bolo uvedené už vyššie ( viď zdôvodnenie k bodu 1) prvotná informácia 

o možnosti pridelenia príspevku pre kolektívne športy zo strany MŠVVaŠ SR  pre   

VŠTJ/VŠK na rok 2020 pre pokrytie nákladov na zabezpečenie vrcholovej 

športovej súťaže bola známa až 03.09.2019 (list - odpoveď z MŠVVaŠ SR zo dňa 

03.09.2019). 
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− Kritéria na prerozdelenie schválil VV SAUŠ dňa 20.11.2019 na základe listu z 

MŠVVaŠ SR  č. 2019/14024:5-A1901 zo dňa 03.09.2019, kde sa uvádza, že po 

upresnení zámerov SAUŠ a kvantifikácií nevyhnutných výdavkov na ich realizáciu 

bude požiadavka (prerozdelenie finančných prostriedkov na rok 2020 nad rámec 

sumy 380 000 Eur pre VŠTJ a VŠK) posúdená v rámci rozpisu dotácie na verejné 

vysoké školy pre rok 2020.     

− Dotácia vo výške 200 000 Eur nie je súčasťou rozpočtu SAUŠ, ale je súčasťou 

rozpisu dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2020 

a vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu 

dotácií VVŠ na rok 2020. 

 

 

K bodu 4)  

Prečo sú niektoré uvedené pohybové aktivity /súťaže/ klubov ŠK UMB vyradené zo 

zoznamu ŠPV, pričom obdobné sú ponechané pre dotáciu ?  

 

K uvedenému podnetu – č. 4 sa na základe požiadavky kontrolóra SAUŠ (Oznámenie 

č. DRSAUŠ -12020/202 zo dňa 12.03.2020) vyjadrila SAUŠ listom zo dňa 16.03.2020 

(viď vyjadrenie SAUŠ na str. č. 3 a 4).    

 

 K ďalším námietke p. PaedDr. Peter Zbiňovského, PhD. - prezidenta ŠK UMB 

Banská Bystrica kontrolór SAUŠ uvádza, že pridelenie dotácií vo výške 380 000 Eur 

a vo výške 200 000 Eur je v kompetencií MŠVVaŠ SR a sú súčasťou rozpisu dotácií 

verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2020 a vychádzajú z 

ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na 

rok 2020. 

   

 K ďalšej námietke p. PaedDr. Peter Zbiňovského, PhD. kontrolór SAUŠ 

uvádza, že v platnej  smernici o hospodárení SAUŠ zo dňa 12.03.2013 v Čl. 2 bod. 1) 

sa uvádza, že „Hospodárenie SAUŠ sa riadi rozpočtom, ktorý na návrh VV SAUŠ 

schvaľuje Rada SAUŠ. V prípade neznámej výšky a určení dotácií zo štátnych 

zdrojov schvaľuje Rada SAUŠ princípy rozdelenia rozpočtu na každý kalendárny rok. 

Konkrétne rozpracovanie rozpočtu na návrh prezidenta potom schvaľuje VV SAUŠ“.     

  

 Na základe hore uvedených skutočnosti kontrolór SAUŠ uvádza, že dotácia 

v sume 200 000 Eur nie je príjmom rozpočtu SAUŠ na príslušný rok a z uvedeného 

dôvodu nepodlieha schvaľovaniu na rade SAUŠ na základe smernice o hospodárení 

SAUŠ, ale je ako už bolo vyššie spomenuté súčasťou rozpisu dotácií verejným 

vysokým školám zo štátneho rozpočtu.    

 

4. Vyhodnotenie kontroly 
 

      Kontrolou predložených dokladov a vyjadrení kontrolovaného subjektu SAUŠ 

nebolo zistené porušenie vyplývajúce z právnych predpisov (Zákona č. 440/2015 Z. 
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z. o športe a pod.) a predpisov a rozhodnutí športovej organizácie SAUŠ (platných 

Stanov SAUŠ, Uznesení Rady SAUŠ, interných smerníc SAUŠ a pod.).      

 

Počet výtlačkov :  3 

Počet listov :  10 

Počet príloh :  22                                                                                                               

 

Rozdeľovník:  

Výtlačok č. 1:  Slovenská asociácia univerzitného športu 

Výtlačok č. 2:   Kontrolór SAUŠ, Dozorná rada SAUŠ 

Výtlačok č. 3:  PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. - prezident ŠK UMB Banská 

   Bystrica  

                 

Príloha -  kópie nasledujúcich dokumentov  :  

 

1) list - Podnet na preverenie prerozdelenia dotácií SAUŠ v 2020 pre VŠTJ a VŠK zo 

dňa 24.02.2020, 

2) list - Vyjadrenie SAUŠ zo dňa 16.03.2020, 

3) list zo dňa 9.2.2015 – Odpoveď – zamietnutie z MŠVVaŠ SR (od Juraja Draxlera), 

4) list zo dňa 30.7.2015 - Žiadosť na SAUŠ od rektora Zvolenskej univerzity p. 

Kružliak na podporu extraligového družstva, 

5) list zo dňa 27.10.2015 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre 

extraligové družstvá, 

6) list zo dňa 30.3.2016 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre extraligové 

družstvá, 

7) list zo dňa 22.4.2016 – Odpoveď – zamietnutie z MŠVVaŠ SR (od p. Čambala, 

riaditeľa sekcie), 

8) zápisnica zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie z 13.12.2016,  

9) list zo dňa 27.11.2017 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre 

extraligové družstvá, 

10) list zo dňa 25.6.2019 - Žiadosť SAUŠ na MŠVVaŠ SR na podporu pre extraligové 

družstvá, 

11) list zo dňa 3.9.2019 - Odpoveď z MŠVVaŠ SR – Kladná odpoveď a požiadavka na 

upresnenie zámerov, 

12) zápis z VV SAUŠ dňa 16.10.2019,     

13) list zo dňa 14.11.2019 na MŠVVaŠ SR – Návrh na rozdelenie dotácie, 

14) zápis z VV SAUŠ dňa 20.11.2019,  

15) list zo dňa 26.11.2019 z MŠVVaŠ SR – Požiadavka na prerozdelenie prostriedkov 

380 000 Eur, 

16) list zo dňa 26.11.2019 na MŠVVaŠ SR – Návrh na rozdelenie dotácie 200000 Eur,   

17) zápis zo zasadnutia SAUŠ dňa 29.01.2020, 

18) smernica o hospodárení SAUŠ zo dňa 12.03.2013, 

19) kritériá na prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR, 

20) kritériá na prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR pre kolektívne športy,  

21) doručený email dňa 01.04.2020 zo SAUŠ -Vyjadrenie sa k telefonickej požiadavke 

kontrolóra SAUŠ  na postup prerozdelenia dotácie 380 000 Eur,  

22) rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 na 

stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-

verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2020/. 


