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Výročná správa  
o činnosti kontrolóra SAUŠ a Dozornej rady SAUŠ  

za rok 2019 a priebežne za rok 2020 

 

 

 

Správa sa predkladá :  

 

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

asociácie univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“) zo dňa 23. marca 2017, zaevidovaných 

na MV SR pod č. VVS/1-909/90-98-11 dňa 28.4.2017 – 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 (ďalej len ZoŠ) – úlohy kontrolóra.    

 

 

Správu predkladá :  

Ing. Jozef Cisarik – Kontrolór a Predseda dozornej rady SAUŠ 

 

 

1. Dozorná rada SAUŠ – kontrolór SAUŠ a jej zloženie :  

 

Podľa platných stanov SAUŠ zo dňa 23. marca 2017 najvyšším kontrolným orgánom  SAUŠ 

je Dozorná rada (ďalej len 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  

Mgr. Aurel Zelko, PhD., – DR Východ 

 

JUDr. PaedDr. Lvan Podhorec, PhD – DR Západ – vzdal sa členstva v DR SAUŠ 

elektronickým oznámením (emailom) dňa 27.01.2020 a opätovne (upresnenie) 25.02.2020.     

 

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. 
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Výška súm, ktorá bola SAUŠ poukazovaná na účet Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR), a ktorá tvorí najdôležitejší 

dlhodobý príjem rozpočtu SAUŠ.  

 

Zobrazenie zmlúv SAUŠ v centrálnom registri zmlúv(https://www.crz.gov.sk/). 

 

 Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, 

ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými 

organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto 

zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. 

 

 
 

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 

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.   
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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 

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, 
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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,  

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,  



Výročná správa kontrolóra Slovenskej asociácie univerzitného športu  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

5 

 

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            

 

 

Vzťah kontrolór a kolektívny orgán (dozorná rada SAUŠ)     

 

 Podľa § 12 ods.2 zákona o športe “Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej 

organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán 

je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.” 

 

 Z pohľadu zodpovednosti kontrolóra v zákone o športe, zodpovednou osobou bude vždy 

fyzická osoba zvolená za kontrolóra športovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky stanovené 

zákonom o športe. Ostatní členovia kolektívneho orgánu vykonávajú pomocnú funkciu. 

 

 Je potrebné dôsledne rozlíšiť medzi úlohami kontrolóra podľa zákona o športe 

a povinnosťami vyplývajúcimi z pozície predsedu v kolektívnom orgáne. Kontrolór 

športovej organizácie pri vykonávaní kontrolnej činnosti nie je viazaný rozhodnutiami 

orgánov športovej organizácie. Kontrolór nemá rozhodovaciu funkciu, ale má kontrolnú 

funkciu, a v prípade zistenia nedostatku odporúča opatrenia na odstránenie. Ak 

kontrolovaný orgán nevyhovie resp. nesúhlasí s navrhnutými opatreniami a neodstráni 

zistený nedostatok, kontrolór športovej organizácii je povinný podať podnet podľa § 14 ods. 

8 zákona o športe. 

 

 

Zasadnutia DR SAUŠ  

 

  Podľa platných stanov SAUŠ zo dňa 23.3.2017, zaevidovaných na MV SR pod č. VVS/1-

909/90-98-11 dňa 28.4.2017, článku 9 – Dozorná rada, bodu 7) sa DR SAUŠ stretáva 

minimálne 2 – krát do roka. Rozhodnutia sú prijímané väčšinou hlasov členov dozornej rady, 

pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.     

  

 Zasadnutia DR SAUŠ v roku 2020 sa uskutočnili na základe zaslaných pozvánok pre 

členov DR SAUŠ v sídle SAUŠ na ulici Trnavská cesta 37, Bratislava v termínoch 

29.01.2020 a 03.06.2020.  

 

 

Vykonávaná činnosť DR SAUŠ a kontrolóra SAUŠ v roku 2019 a 

priebežne v roku 2020 

 
 

1. Podnety na prešetrenie zaslané na DR SAUŠ, alebo kontrolóra SAUŠ v roku 2019 

a 2020 

 

Podľa § 14 ZoŠ - Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe 



Výročná správa kontrolóra Slovenskej asociácie univerzitného športu  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

6 

 

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. 

 

 V roku 2020 bola vykonaná kontrola 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 v SAUŠ. Uvedená kontrola bola vykonaná na základe podnetu  na DR SAUŠ na 

preverenie prerozdelenia dotácií SAUŠ v roku 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.        

 

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. 

 

Dátum začatia  kontroly :  12.03.2020 

Dátum ukončenia kontroly : 12.04.2020 

Dátum prerokovania správy o kontrolnej činnosti : 15.04.2020  

Správa o kontrolnej činnosti bola zaslaná (elektronicky – emailom) osobe, ktorá dala podnet 

na vykonanie odbornej kontroly (PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. ) dňa 16.04.2020.   

 

 Kontrolou predložených dokladov a vyjadrení kontrolovaného subjektu SAUŠ nebolo 

zistené porušenie vyplývajúce z právnych predpisov (Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a 

pod.) a predpisov a rozhodnutí športovej organizácie SAUŠ (platných Stanov SAUŠ, 

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

 

 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“) je prílohou Výročnej správy kontrolóra 

SAUŠ.   
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2. Kontrola  obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného 

orgánu a plnenia úloh a ich riadneho zverejňovania na portáli SAUŠ    

 

a) Kontrola  zápisníc z najvyššieho výkonného orgánu SAUŠ - VV SAUŠ a plnenie 

úloh (uznesení)   

 

 Kontrolórovi SAUŠ, boli zasielané v roku 2019 a 2020 pravidelne pozvánky na zasadnutia 

VV SAUŠ (najvyšší výkonný orgán) na ktorých sa podľa § 13 ods. 4 písm. c) ZoŠ 

zúčastňoval, alebo poveril iného člena DR SAUŠ na zastupovanie (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).  

 

 DR SAUŠ zistila, že zápisnice zo zasadnutia VV  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.  

 

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

stanovami SAUŠ, vnútornými predpismi a ZoŠ.  

 

b) Kontrola zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu SAUŠ – Rady SAUŠ a 

plnenie úloh – uznesení  

 

 Zápisnicu z Rady SAUŠ konanej dňa 23.5.2019 v Bratislave SAUŠ zverejnila  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 Rady SAUŠ 

boli členom SAUŠ zaslané elektronicky.  

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

stanovami SAUŠ, vnútornými predpismi a ZoŠ.  

 

Upozornenie kontrolóra :  

 

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

a prijaté opatrenia SAUŠ   

 

Kontrolóra bola zameraná na správnosť a úplnosť údajov zverejnených vo výročnej 

správe za rok 2019 podľa § 9 ods. 5 ZoŠ.   

 

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, 

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. 

 

 Podľa tzv. lex korona predlžujú sa lehoty na zostavenie daňového priznania, aj na lehoty, 

ktoré má účtovná jednotka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov splniť počas obdobia pandémie, t. j. ide napr. o zostavenie účtovnej závierky, 

výročnej správy, ako aj o overenie účtovnej závierky audítorom a v neposlednom rade aj 

uloženie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, a to do konca tretieho 

kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového 

priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Daňový subjekt v prípade dodržania tohto 

termínu, nebude sankciovaný za správne delikty. 
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 Zverejnenie účtovnej závierky SAUŠ za rok 2019 v registri účtovných závierok : 

 

 
 

 Na základe objednávky občianskeho združenia SAUŠ audit vykonala spoločnosť A.K.I. 

AIDIT, s.r.o., Dr. Vodu 2, 984 01 Lučenec IČO : 36729281. Podlá názoru nezávislého 

audítora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti 

k 31.12.2019 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 2019 a správa nezávislého audítora tvorí prílohu výročnej správy. 

 

 Pri kontrole náležitosti Výročnej správy SAUŠ za rok 2019 a účtovnej závierky SAUŠ za 

rok 2019 neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

 

4. Kontrola kritérií prerozdelenia finančných prostriedkov (dotácií) MŠVVaŠ SR  

členským subjektom SAUŠ na r. 2020 

 

a) Prerozdelenie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR  pre členské subjekty SAUŠ 

na r. 2020 vo výške 380 000 Eur a na podporu vysokoškolských - centier športovej 

prípravy na vysokých školách v SR (pre akademických reprezentantov) vo výške 31 

540 Eur. 

 

     

− 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).  

− 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)..  
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b) Prerozdelenie 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).  

 

− 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. 

− 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.  

 

Uvedené dotácie vo výške 380 000 Eur a 200 000 Eur 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/. 

 

Kontrolou predložených dokladov nebolo zistené porušenie vyplývajúce z právnych 

predpisov (Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a pod.) a predpisov a rozhodnutí športovej 

organizácie SAUŠ (platných Stanov SAUŠ, Uznesení Rady SAUŠ, interných smerníc SAUŠ 

a pod.).      

 

 

5. Kontrola prijatých dotácií z MŠVVaŠ SR  SAUŠ v r. 2019 

 

 SAUŠ bola poskytnutá dotácia pre oblasť športu v roku 2019 v celkovej sume 400 000 

EUR na základe uzatvorenej zmluvy podľa § 70 až § 74 zákona č. 440/2015 Z. z. ZoŠ s 

MŠVVaŠ SR č. 0320/2019 zo dňa 17.04.2019. Účel použitia finančných prostriedkov z 

MŠVVaŠ SR je špecifikovaný v čl. 3 uvedenej zmluvy. Uvedené prostriedky boli riadne 

vyúčtované podľa čl. 5 – Povinnosti a záväzky Prijímateľa – uvedenej zmluvy.    

 

 Taktiež bola SAUŠ v roku 2019 poskytnutá dotácia na podporu národného športového 

projektu v roku 2019 v celkovej sume 60 000 Eur na základe uzatvorenej zmluvy podľa § 

75 ods. 2 písm. c) a ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. ZoŠ s MŠVVaŠ SR č. 0892/2019 zo dňa 

19.08.2019 a Dodatku č. 1 k Zmluve č. 0892/2019/SŠ o podpore národného športového 

projektu v roku 2019 zo dňa 20.12.2019. Účel použitia finančných prostriedkov z MŠVVaŠ 

SR je špecifikovaný v čl. 4 uvedenej zmluvy. Uvedené prostriedky boli riadne vyúčtované 

podľa čl. 6 – Povinnosti a záväzky Prijímateľa – uvedenej zmluvy.    

 

 DR SAUŠ bola predložená interná evidencia čerpania a vyúčtovania pridelenej dotácie   

  

Kontrolou predložených dokladov nebolo zistené porušenie vyplývajúce z právnych 

predpisov (Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a pod.) a predpisov a rozhodnutí športovej 
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organizácie SAUŠ (platných Stanov SAUŠ, Uznesení Rady SAUŠ, interných smerníc SAUŠ 

a pod.).      

 

 

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.  

 

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

základe zaslanej elektronickej požiadavky (emailom) dňa 28.05.2020 na generálnu 

sekretárku SAUŠ Ing. Michaelu Masárovú. Účtovné dokumenty v elektronickej forme boli 

doručené elektronicky emailom kontrolórovi SAUŠ dňa 31.05.2020.  

 

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

podané daňové priznanie dane z prímu právnických osôb za rok 2019.  

 

Predložené doklady a dokumenty, ktoré boli predmetom kontroly :  

 

1. Daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby za rok 2019 – SAUŠ  

2. Inventarizácia majetkových účtov SAUŠ k 31.12.2019  

3. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019 

4. Adresár obchodných partnerov SAUŠ 

5. Účtovný denník 2019 

6. Kniha došlých faktúr za rok 2019 v SAUŠ  

7. Hlavná kniha 2019 

8. Karty HIM  

9. Výkaz ziskov a strát SAUŠ k 31.12.2019 

10. Pokladničná kniha za rok 2019 v SAUŠ 

11. Súvaha SAUŠ k 31.12.2019 

12. Účtovný rozvrh SAUŠ v roku 2019 

13. Bankové výpisy za rok 2019 a 2020 

 

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

IČO:  35903872.  

 

Záver : 

 

Účtovná jednotka – SAUŠ v roku 2019 viedla podvojné účtovníctvo. SAUŠ v účtovnom 

období 2019 dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 20 311 EUR.  

 

Výsledok hospodárenia       čiastka_ 

Výnosy      480 532 EUR 

Náklady      460 221 EUR 
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Hospodársky výsledok    20 311 EUR 

 

V roku 2019 nemala SAUŠ žiadne príjmy podliehajúce dani z príjmov právnických osôb. 

 

V roku 2019 SAUŠ obdržala tiež účelovú dotáciu vo výške 2 000 000 Eur na výstavbu 

štadióna, ktorá v roku 2019 nebola čerpaná.  

  Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SAUŠ za rok 2019. 

Kontrolou predložených dokladov nebolo zistené porušenie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov v SAUŠ, vyplývajúce z právnych 

predpisov (Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a pod.) a predpisov a rozhodnutí športovej 

organizácie SAUŠ (platných Stanov SAUŠ, Uznesení Rady SAUŠ, interných smerníc SAUŠ 

a pod.).      

 

 

7. Kontrola platenia členských príspevkov - Čl. 3 ods. 7 písm. (iv) platných stanov 

SAUŠ 

 

Podľa Čl. 3 ods. 12 písm. d) platných stanov SAUŠ zo dňa 23. marca 2017, 

zaevidovaných na MV SR pod č. VVS/1-909/90-98-11 dňa 28.4.2017 povinnosťou členov 

je riadne a včas platiť členské príspevky a podľa Čl. 3 ods. 7 písm. a) ods. (iv) 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.  

 

Kontrolou úhrady členských príspevkov za rok 2019 bolo zistené, že päť členov SAUŠ 

uhradilo členské poplatky po termíne splatnosti t.j. bolo zistené porušenie platných Stanov 

SAUŠ Čl. 3 ods. 12 písm. d) v nadväznosti na  Čl. 3 ods. 7 písm. a ods. (iv). 

 

Zoznam kolektívnych členov SAUŠ (klubov), ktoré uhradili členské príspevky po termíne 

splatnosti :     

 

Názov TJ, VŠK Dátum úhrady  

Slávia Triklub FTVŠ BA 20.11.2019 

HK Filozof 26.7.2019 

VŠK Strojár 1.7.2019 

ZŠK UKF 9.10.2019 

Klub ROB Medik Martin 14.11.2019 

 

Doporučene kontrolóra SAUŠ  

 

Prijať opatrenia na zamedzenie porušovania platných Stanov SAUŠ Čl. 3 ods. 12 písm. 

d) v nadväznosti na  Čl. 3 ods. 7 písm. a ods. (iv), kde členstvo zaniká nezaplatením 

členských príspevkov do 6. mesiaca bežného kalendárneho roka zo strany členov SAUŠ.  
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8. Kontrola Čl. 3 ods. 3 písm. d) platných stanov SAUŠ   

 

Podľa Čl. 3 ods. 3 písm. d) platných stanov SAUŠ zo dňa 23. marca 2017, zaevidovaných 

na MV SR pod č. VVS/1-909/90-98-11 dňa 28.4.2017, kolektívnymi členmi sú právnické 

osoby – vysokoškolské telovýchovné kluby a športové kluby (ďalej len kluby), ktoré musia 

mať viac ako 50 % členskej základne športujúcej mládeže vo veku do 27 rokov a podľa Čl. 

7 ods. 7 písm. a) ods. (vi) platných stanov SAUŠ členstvo zaniká pri kolektívnych členoch 

poklesom členskej základne z radov športujúcej mládeže s vekom do 27 rokov pod hranicu 

50 % dva (2) po sebe nasledujúce roky.   

 

Kontrolou povinnosti kolektívnych členov (klubov) mať viac ako 50 % členskej základne 

športujúcej mládeže vo veku do 27 rokov bolo zistené, že sedem členov SAUŠ nespĺňa 

uvedenú povinnosť, t.j. bolo zistené porušenie platných Stanov SAUŠ Čl. 3 ods. 3 písm. d) 

v nadväznosti na  Čl. 3 ods. 7 písm. a ods. (vi). 

 

Zoznam kolektívnych členov SAUŠ (klubov), ktoré nemajú 50 % členskej základne 

športujúcej mládeže vo veku do 27 rokov :     

 

 
 

Doporučene kontrolóra SAUŠ  

 

Prijať opatrenia na aktualizáciu členskej základne v súlade s platnými Stanovami 

SAUŠ, tak, aby nedochádzalo k porušovaniu Čl. 3 ods. 3 písm. d) v nadväznosti na  Čl. 3 

ods. 7 písm. a ods. (vi) platných Satanov SAUŠ. 

 

 

9. Konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre členov SAUŠ  

 

Kontrolór SAUŠ v priebehu roka 2019 a 2020 vykonával aj konzultačnú činnosť a 

poradenskú činnosť pre členov SAUŠ osobne, telefonicky alebo emailom a to hlavne k 

povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov :  

 

− Povinnosť prijímateľa, ktorý v jednom roku dostane z príspevky z podielu zaplatenej 

dane (2%) viac ako 3320 €. Povinnosť prijímateľa do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia 

zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR ZVEREJNIŤ presnú špecifikáciu použitia prijatého 

podielu v Obchodnom Vestníku.  

− Preukazovanie bezúhonnosti športového odborníka na základe Zákona o športe.  

 

Názov TJ, VŠK Počet členov VŠ Mládež Ostatní Má pod 50 % členov do 27 rokov

Slávia Triklub FTVŠ BA 23 5 1 17 len  6 členov

VK Slávia EU BA 80 20 15 45 len 35 členov

TJ Slávia Farmaceut 111 8 46 57   len 54 členov

TJ Slávia Právnik 80 0 1 79     len      1 člen 

Slávia EK.UMB B. Bystrica 41 0 7 34 len   7 členov

Slávia ŽU Žilina 157 8 54 97 len 62 členov

Akademik TU 469 65 144 260 len 209 členov
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10. Školenia a semináre v roku 2019 a 2020  

 

Uskutočnene školenia a semináre v roku 2019 a 2020 s účasťou kontrolóra SAUŠ :  

 

1. V dňoch 31.5.-2.6.2019 vo Zvolene, školenie kontrolórov športových organizácií 

organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : Antidoping a 

disciplinárne konanie, Verejné obstarávanie, Prednáška hlavného kontrolóra športu – k 

výročným správam a iným povinnostiam v športovej organizácií.  

2. Dňa 05.06.2019 v Žiline, seminár na tému  „Zákon o športe ZA/5.6. - zmluvné vzťahy, 

dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na 

Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?“ organizované UČPS. 

3. V dňoch 6.9-8.9.2019 v Kežmarku, školenie kontrolórov športových organizácií 

organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : Nelegálna práca, 

Dobrovoľníctvo a vyplácanie/zdaňovanie odmien, Procesné riadenie.  

4. V dňoch 20.11.-22.11.2019 v Banskej Štiavnici, školenie kontrolórov športových 

organizácií organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : 

Základy účtovníctva, HKŠ – vzdelávanie kontrolórov, Spracované podklady k verejnému 

obstarávaniu,   

5. 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 SAUŠ prostredníctvo VV SZK a tejto správy o činnosti kontrolóra.  

 

Materiály zo školení sú zverejnené aj na stránke Hlavného kontrolóra športu 

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

 

 

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

 

V článku VI. prijatého zákona 310/2019 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 440/2015 Z. z. o 

športe. Zmeny nadobudli účinnosť k 15.10.2019 a k 1.1.2020. 

 

Najdôležitejšie zmeny zákona o športe (zdroj : https://economyinsport.online/):   

 

− Spresnením definície “zoznam športovcov top tímu” sa jednoznačne upravil okruh 

športovcov zaraďovaných do tohto zoznamu, aby nevznikali výkladové rozpory. V 

zozname budú zaradení iba športovci vykonávajúci individuálny šport. 

Súčasne sa upravuje postup pri poskytovaní príspevku športovcom zaradených do 

zoznamu športovcov top tímu. Pri určovaní výšky tohto príspevku sa dopĺňa nová 

podmienka a to oponentúra schváleného plánu prípravy. Zákon však ďalej neupravuje 

pojem “oponentúra” ani postup pri schvaľovaní plánu prípravy. 

Príspevok sa bude poskytovať národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej 

organizácii alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Je 
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potrebné však poukázať, že v prípade mnohých športov sú športovci príslušní aj k 

národnej športovej organizácii ako aj k národnému športovému zväzu. 

− Od 1. januára 2020 športoví odborníci, ktorí sa rozhodnú vykonávať športovú činnosť 

ako podnikanie už nebudú žiadať o zápis oprávnenia na podnikanie Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oprávneným subjektom na zápis oprávnenia na 

podnikanie bude okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. K 

žiadosti o zápis športový odborník pripojí potvrdenie o zápise športového odborníka do 

registra fyzických osôb v športe.  

Jednotné kontaktné miesto oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 

vydanie oprávnenia na podnikanie. 

Rovnakým spôsobom postupuje aj športový odborník – podnikateľ, ktorý si bude chcieť 

pozastaviť podnikanie alebo ukončiť podnikanie.  

− Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového 

odborníka. Podľa schválenej úpravy sa za bezúhonného športového odborníka nebude 

považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin, t.j. za akýkoľvek úmyselný 

trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov do času, kým mu bude 

odsúdenie zahľadené. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 

6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020. 

− V prípade kontrolóra a štatutárneho orgánu športovej organizácie je definícia 

“bezúhonnosti” rozšírená o trestný čin proti majetku a hospodársky trestný čin. 

− Ak športová organizácia nezabezpečí športovú činnosť bezúhonným športovým 

odborníkom podľa zákona, športová organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa 

verejných prostriedkov podľa § 67 ods. 2 písm. h) zákona.   

− Jednou z dôležitých úloh boja proti dopingu v športe  je prevencia a edukácia, ktoré boli 

uvedené aj v odporúčaniach Rady Európy 2/2016. Z tohto dôvodu bola doplnená 

povinnosť pre športové organizácie zabezpečovať v rámci svojej pôsobnosti vzdelávanie 

v oblasti boja proti dopingu. 

V prípade porušenia tejto povinnosti sa športová organizácia dopustí SPRÁVNEHO 

DELIKTU podľa § 95 ods. 1 písm. c) zákona, za ktorým možno uložiť pokutu vo výške 

od 300 € do 30.000 €. Súčasne je tento správny delikt považovaný za závažné porušenie 

povinností podľa § 98 ods. 1 zákona. 

− Novelou zákona sa zvýšili hodnoty, ktoré určujú povinnosť auditu účtovnej závierky 

športovej organizácie a povinnosť vypracovať výročnú správu podľa zákona o športe. 

Daná zmena sa prvý krát použije v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2020. 

Od 1. januára 2020 povinnosť audítovať účtovnú závierku a zostaviť výročnú správu 

podľa zákona o športe budú mať športové organizácie, ktoré za účtovné obdobie 

dosiahnu príjem verejných prostriedkov rovný alebo vyšší ako je 250.000 € alebo súčet 

všetkých príjmov športovej organizácie bude rovný alebo vyšší ako 800.000 € 

− Od 1.januára 2020 národné športové zväzy nebudú povinné mať zriadený samostatný 

bankový účet na príjem príspevku uznanému športu a príspevok uznanému športu ako aj 

ostatné verejné prostriedky budú môcť prijímať na jeden samostatný bankový účet, 

pokiaľ podpísaná zmluva s poskytovateľom nezadefinuje takúto podmienku. 

− Od 1. januára 2020 nebudú mať povinnosť príjemcovia – kluby zverejňovať použitie 

15% príspevku uznanému športu. Túto povinnosť bude zverejňovať národný športový 

zväz, ktorý príspevok uznanému športu poskytol. 
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Zmeny v zákone účinné od 11.06.2020 

 

§ 101a Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 

 

(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na 

celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) môžu kolektívne orgány 

športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb 

alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie 

takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a 

komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. 

(2)V čase krízovej situácie môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú 

správu do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania najvyšším 

orgánom športovej organizácie. Najvyšší orgán športovej organizácie prerokuje výročnú 

správu do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej 

situácie. 

(3)Ak športovej organizácii vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra v čase 

krízovej situácie a technické podmienky neumožňujú zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra 

počas krízovej situácie, povinnosť sa považuje za splnenú, ak športová organizácia túto 

funkciu zriadi a obsadí do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po 

skončení krízovej situácie. 

(4)Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa na účely § 67 ods. 3 písm. f) považuje 

za zachovanú, ak 

a)posledný deň lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného 

športového zväzu pripadol na obdobie krízovej situácie alebo na obdobie jedného mesiaca 

odo dňa jej skončenia a 

b)riadne zasadnutie najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutoční do troch 

mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie. 

(5)V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, 

sa ustanovenia podľa § 69 ods. 4 nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku 

uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v 

príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať. 

(6)Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú 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; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému 

športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 5, sa v príslušnom 

kalendárnom roku nebudú uplatňovať. 

 

106e Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1)Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak 

národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku 

a)nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb 

v športe alebo 

b)neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže. 
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(2)Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2021 sa použijú vypočítané podiely 

uznaných športov na rok 2020. 

(3)Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo 

viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa zohľadnia váhy 

športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu použité 

pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022. 

(4)Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu 

športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi 

v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021. 

 

 

 Na záver treba zdôrazniť hlavnú úlohu kontrolóra t.j. že 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 iným negatívnym dôsledkom pre 

športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. 

 

 

Kontaktné údaje kontrolóra SAUŠ :  

 

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: kontrolor@saus.sk 

 

 

V Žiline dňa 05.10.2020  

 

 

 

                    
            Ing. Jozef Cisarik 

                     Kontrolór SAUŠ   

 

 

Prílohy :  

− Správa o kontrolnej činnosti, Spisová značka : DR SAUŠ – 32020/2020 


