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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 

 

 

Organizácia a personálne zabezpečenie  

 

Slovenská asociácia univerzitného športu, skrátene SAUŠ, Trnavská cesta 37, 831 04 

Bratislava, IČO: 17316731, DIČ: 2020864395 

Občianske združenie, zapísané v registri MV SR, VVS/1-909/90-98-11 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Július Dubovský 

Vznik: 29. augusta 1990 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., 

SK8611000000002625731435 

Bankové́ spojenie určené́ pre dotácie zo štátneho rozpočtu: 

SK5111000000002629023663 

Webová stránka: www.saus.sk 

prevažujúca činnosť SK NACE : 93.19.0 – Ostatné športové činnosti 
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Zverejnenie v registri mimovládnych neziskových organizácií :  

 

 
 

 

 

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 

RNDr. Tomáš Sonnenschein – DR Západ  

 

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.   

 

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ZoŠ : 

 

1. Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá 
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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.  Obnovenie 

odbornej spôsobilosti kontrolóra po uplynutí štyroch rokoch od vykonania skúšky, preukázal 

úspešným vykonaním skúšky dňa 27.09.2021 u hlavného kontrolóra športu.     
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§ 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, 

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. 
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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,  

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. 

                                       

 

Vykonávaná činnosť DR SAUŠ a kontrolóra SAUŠ v roku 2021 a 

priebežne v roku 2022 

 
 

1. Podnety na prešetrenie zaslané na DR SAUŠ, alebo kontrolóra SAUŠ v roku 2021 

a 2022 

 

Podľa § 14 ZoŠ - Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe 

a) vlastnej iniciatívy, 
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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 2021 a 2022 do konania Rady nebol na DR SAUŠ alebo kontrolóra  od členov 

SAUŠ zaslaný žiadny podnet na prešetrenie.  

 

 

2. Dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národnej 

športovej organizácie  SAUŠ 

 

VOĽBY 2021 do orgánov SAUŠ. 

 

 Vzhľadom ku skutočnosti, že  na území celej Slovenskej republiky, bol vyhlásený 

núdzový stav (uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020), ktorý bol vyhlásený z 

dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, nebolo  

možné do 31.03.2021 zvolať riadne Zasadanie Rady SAUŠ, ktorej hlavným bodom 

programu mala byť voľba do orgánov SAUŠ. 

 

 V tejto súvislosti,  v súlade s ust. § 5 zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z., 

Smernicou o prijatí uznesení „per rollam“ v SAUŠ a odporúčania hlavného kontrolóra športu 

Ing. Alice Fisterovej, bolo Výkonným výborom SAUŠ uložené prezidentovi SAUŠ vykonať 

v súlade so schváleným Volebným poriadkom korešpondenčnú voľbu do orgánov SAUŠ. 

 

Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu rozhodnutím Výkonného výboru zo dňa 

15.3.2021 vyhlásil korešpondenčnú voľbu: 

a) predsedov regionálnych rád, 

b) prezidenta SAUŠ 

c) 3 členov Výkonného výboru SAUŠ 

d) 3 členov Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ 

e) predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ 

 

V súlade s Volebným poriadkom, bola do 7 dní od zverejnenia termínu o korešpondenčnej 

voľbe členov do orgánov SAUŠ, poštou doručená výzva členom SAUŠ na: 

 

− delegovanie zástupcu, ktorý bude zastupovať pri voľbe orgánov SAUŠ, 

− volebná dokumentácia – delegačný lístok, nominačný lístok a súhlas kandidáta s 

nomináciou. 

 

 Podľa § 13 ods. 4 písm. d) ZoŠ kontrolór národnej športovej organizácie vykonáva 

dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národnej športovej 

organizácie a zúčastňuje sa zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.  
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 Kontrolór SAUŠ na základe hore uvedeného znenia zákona vykonal dozor nad prípravou 

a riadnym priebehom volieb členov orgánov SAUŠ v roku 2021 a taktiež sa zúčastnil na 

zasadnutiach volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.  

  

Pri dozore kontrolóra SAUŠ pri voľbách do orgánov SAUŠ neboli zistené žiadne porušenia, 

ktoré by boli v rozpore so stanovami SAUŠ, volebným poriadkom SAUŠ, vnútornými 

predpismi a ZoŠ.  

  

 

3. 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 2021 a 2022 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).  

 

Výkonný výbor SAUŠ zasadal v roku 2021 6x, 10xhlasoval “per rollam“. 

Výkonný výbor SAUŠ zasadal v roku 2022 6x, 4x hlasoval “per rollam“. 

Výkonný výbor uložil 21 úloh v priebehu roka 2021. 

21 úloh bolo splnených. 

Výkonný výbor uložil 12 úloh v priebehu roka 2022. 

12 úloh bolo splnených. 

 

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. 

 

 

Zverejnenie zápisníc a pozvánok z rokovania VV SAUŠ portáli SAUŠ  
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 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 07.10.2021 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.  

 

c) Doporučene kontrolóra :  

 

V správe DR SAUŠ za rok 2020 a priebežne za rok 2021, ktorá bola prednesená 

07.10.2021 na rade SAUŠ bolo odporúčané 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. 
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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 bolo zistené, že SAUŠ prijala opatrenia na nápravu uvedeného porušovania 

platných stanov SAUŠ nasledovne :  

− uvedené kluby boli písomne vyzvané na aktualizáciu členskej základne v súlade 

s platnými stanovami, tak aby nedochádzalo k ich porušovaniu (predložené listy na kluby 

a vyjadrenia niektorých klubov) – vyzvané kluby :  

 

• SLÁVIA TRIKLUB FTVŠ 

• VK SLÁVIA EU BA 

• TJ SLÁVIA PRÁVNIK 

• ŠK FARMACEUT 

• TJ SLÁVIA EKONÓM UMB BB 

• SLÁVIA ŽU ZA 

• AKADEMIK TU 

 

Všetky dotknuté kluby okrem TJ SLÁVIA PRÁVNIK napravili stav členskej základne, 

tak, aby bola v súlade so stanovami SAUŠ.  

 

Doporučene kontrolóra SAUŠ  

 

Odporúča sa postupovať podľa platných Stanov SAUŠ 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.   

 

 

 

4. 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 2021 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 250 000 Eur, alebo 

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

zostavená, presiahnu 800 000 Eur. 
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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. 

 

  Zverejnenie účtovnej závierky SAUŠ za rok 2021 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 31.12.2021 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 2021 a správa nezávislého audítora tvorí prílohu výročnej správy. 

 

 Pri kontrole náležitosti Výročnej správy SAUŠ za rok 2021 a účtovnej závierky SAUŠ za 

rok 2021 neboli zistené žiadne nedostatky.  
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5. Kontrola kritérií prerozdelenia finančných prostriedkov (dotácií) MŠVVaŠ SR  

členským subjektom SAUŠ na r. 2022 

 

 Záver z kontroly prerozdelenia finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR  pre členské 

subjekty SAUŠ na r. 2022 vo výške 380 000 Eur na činnosť vysokoškolských 

telovýchovných jednôt a športových klubov v SR,  vo výške 31 540 Eur na podporu 

akademických reprezentantov a 200 000 Eur pre vysokoškolské telovýchovné jednoty 

a akademické kluby s kolektívnymi družstvami s účasťou na najvyšších súťažiach :  

 

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

pridelené finančné prostriedky boli prerozdelené na základe zaslanej požiadavky z 

MŠVVaŠ SR zo dňa 20.9.2021 (predložený list z MŠVVaŠ SR zo dňa 20.9.2021).  

− 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).. 

− Kritéria na prerozdelenie príspevku pre kolektívne športy sú riadne zverejnené na stránke 

SAUŠ.  

− Rozdelenie uvedených dotácií schválila Rada SAUŠ dňa 07.10.2021 v Bratislave.  

 

Uvedené dotácie sú súčasťou rozpisu dotácií verejným vysokým školám zo štátneho 

rozpočtu na rok 2022 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 2022. Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 

rok 2022 je uverejnení na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/28903-sk/rozpis-

dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2022/. 

 

 

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.).      

 

 

6. Kontrola prijatých dotácií z MŠVVaŠ SR  SAUŠ v r. 2020 

 

 SAUŠ bola poskytnutá dotácia pre oblasť športu v roku 2021 v celkovej sume 480 000 

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

MŠVVaŠ SR č. 0239/2021 zo dňa 15.04.2021. 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.    
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 DR SAUŠ bola predložená interná evidencia čerpania a vyúčtovania pridelenej dotácie   

  

 Dňa 12.10.2021 a 23.11.2021 boli poukázané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume 110 874 eur 

z príspevku na úlohy v oblasti športu v roku 2021. Finančné prostriedky boli vrátené z 

programu 026 Národný program rozvoja športu v SR. 

 

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.).      

 

 

7. 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 dokumenty v elektronickej forme boli doručené elektronicky emailom od 

generálnej sekretárky SAUŠ Ing. Michaely Masárovej kontrolórovi SAUŠ dňa 3.6.2022 

a 12.10.2022.  

 

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

podané daňové priznanie dane z prímu právnických osôb za rok 2021.  

 

Predložené doklady a dokumenty, ktoré boli predmetom kontroly :  

 

1. Daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby za rok 2021 – SAUŠ  

2. Inventarizácia majetkových účtov SAUŠ k 31.12.2021  

3. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2021 

4. Adresár obchodných partnerov SAUŠ 

5. Účtovný denník 2021 

6. Kniha došlých faktúr za rok 2021 v SAUŠ  

7. Hlavná kniha 2021 

8. Karty HIM  

9. Výkaz ziskov a strát SAUŠ k 31.12.2021 

10. Pokladničná kniha za rok 2021 v SAUŠ 

11. Súvaha SAUŠ k 31.12.2021 

12. Účtovný rozvrh SAUŠ v roku 2021 

 

 

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

IČO:  35903872.  
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Záver : 

 

Účtovná jednotka – SAUŠ v roku 2021 viedla podvojné účtovníctvo. SAUŠ v účtovnom 

období 2021 dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 10 772,27 EUR.  

 

 

Výsledok hospodárenia       čiastka_ 

Výnosy      305 751,46 EUR 

Náklady      294 979,19 EUR 

Hospodársky výsledok      10 772,27 EUR 

 

V roku 2021 nemala SAUŠ žiadne príjmy podliehajúce dani z príjmov právnických osôb. 

 

  Výsledok hospodárenia je podrobne popísaný vo Výročnej správe SAUŠ za rok 2021. 

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.).      

 

 

8. 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 2022 bolo zistené, že štyria členovia 

SAUŠ neuhradili členské poplatky vôbec do termínu 24.10.2022 a po termíne splatnosti 

uhradilo jedenásť členov SAUŠ 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 neuhradili členské príspevky do 

24.10.2022 :     

 

1. HK ŽU ZA 

2. ŠK UNI 

3. VKP SPU 

4. UNI ŠPORT TU 
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Zoznam kolektívnych členov SAUŠ (klubov), ktoré uhradili členské príspevky po termíne 

splatnosti do 30.6.2022:     

 

 

Klub Dátum úhrady  

TJ SLÁVIA UK 19.9.2022 

VŠK FTVŠ UK LAFRANCONI 4.8.2022 

PdF HURIKÁN 29.7.2022 

HK FILOZOF 4.8.2022 

ZŠK UKF 4.8.2022 

PHILOSOPHERS NITRA 2.8.2022 

ACADEMIC ŽU ZA 29.7.2022 

SLÁVIA ŽU ZA 13.7.2022 

KLUB ROB MEDIK MARTIN 29.7.2022 

TJ SLÁVIA TU 11.7.2022 

BK PU 19.9.2022 

 

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.  

 

 

9. Konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre členov SAUŠ  

 

Kontrolór SAUŠ v priebehu roka 2021 a 2022 vykonával aj konzultačnú činnosť a 

poradenskú činnosť pre členov SAUŠ osobne, telefonicky alebo emailom.  

 

 

10. Školenia a semináre v roku 2021 a 2022  

 

Uskutočnene školenia a semináre v roku 2021 a 2022 s účasťou kontrolóra SAUŠ :  

 

1. V dňoch 11.8.-13.8.2021 v Trenčíne, školenie kontrolórov športových organizácií 

organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : modul 

Antidopingovej agentúry SR – novelizácia zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 

prostredníctvom zákona č. 351/2020, implementácia antidopingových pravidiel v SR 

2021, vzdelávací plán športových organizácií – antidoping, konanie vo veci dopingu, 

modul Legislatíva – aktuálne znenie zákonov dotýkajúcich sa činností športových 

organizácií, plánované zmeny, nástroje sledovania a vyhľadávania legislatívnych zmien 

a pripomienkových konaní, modul HKŠ – obnovenie spôsobilosti na výkon funkcie 

kontrolóra NŠZ/NŠO (skúšky kontrolórov), najčastejšie porušenia finančnej disciplíny 

pri použití verejných prostriedkov. 
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2. V novembri 2021 sa uskutočnilo online školenie kontrolórov športových organizácií 

organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : modul 

Tuzemské/zahraničné služobné cesty – aktuálne zmeny v zákone o cestovných 

náhradách, príklady sprocesovania  cestovných náhrad z praxe  a i., modul Finančné 

riadenie –príklady sprocesovania vybraných dotácií pre športovú činnosť a rizík 

spojených z ich využívaním a i., modul Pracovné právo v športe – prehľad a legislatívno-

právne náležitosti jednotlivých typov pracovno-právnych vzťahov a zamestnávania v 

športe v súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. o šport a i..  

3. V dňoch 13.6.-15.6.2022 v Trenčianskych Tepliciach, školenie kontrolórov športových 

organizácií organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : 

Dizajnové myslenie pri výkone kontrolnej činnosti – prezentácia metódy, ktorá sa 

využíva pri hľadaní inovatívnych, kreatívnych riešení rozličných problémov, so 

špecifickým zameraním na problematiku výkonu kontrolnej činnosti kontrolórmi 

športových organizácií v zmysle platných ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, 

workshop a práca v skupinách. 

4. V dňoch 19.9.-21.9.2022 v Trenčianskych Tepliciach, školenie kontrolórov športových 

organizácií organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : 

Business plán pre tvorbu projektov na čerpanie verejných prostriedkov – zameranie sa 

na tvorbu business plánu ako neoddeliteľnej súčasti projektového zámeru na získanie 

verejných prostriedkov na športovú činnosť, finančná analýza a zostavovanie rozpočtu a 

Riešenie konfliktných situácií a mediácia – zameranie sa na riešenie konfliktných situácií 

vznikajúcich pri kontrolnej činnosti kontrolóra a mediáciu konfliktov v rámci zväzov 

vrátane praktických ukážok a cvičenia s kontrolórmi. 

5. V dňoch 5.10.-6.10.2022 sa uskutočnilo online školenie kontrolórov športových 

organizácií organizované kanceláriou Hlavného kontrolóra športu s programom : 

Účtovníctvo neziskového sektora.   

  

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/.     

 

11. Informácie o pripravovaných zmenách v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe  

 

Legislatívny proces – návrh  

 

LP/2022/345 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. 

 

Nájdete na stránke : 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-

procesy/SK/LP/2022/345?fbclid=IwAR1xVP7E3q11_PgzBEMi56bQ14qPy5MJdVR-

jwOUknWl4DCG2yVyDwK21KU 
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12. Novela zákona DP č. 310/2021Z.Z.(ANTIBYROKRATICKÝZÁKON) 

 

− zákon č 310 2021 Z z v článku XV s účinnosťou od 01 januára 2022 mení a dopĺňa § 50 

ZDP, 

− cieľom úpravy je zníženie administratívnej náročnosti pri poukazovaní (asignovaní) 

podielu zaplatenej dane, 

− úprava sa premietne v daňových tlačivách, v ktorých sa poukazuje (asignuje) podiel 

zaplatenej dane 

− v článku XV sa účinnosťou od 1 1 2022 mení a dopĺňa §50 ZDP, keď cieľom zmien je 

zníženie administratívnej náročnosti pri poukazovaní podielu zaplatenej dane 

 

Zníženie rozsahu požadovaných údajov pri poukazovaní dane §50 ods 3 písm d)] 

 

− pri poukazovaní podielu zaplatenej dane vo vyhlásení sa vypúšťajú                    

„identifikačné údaje budúceho prijímateľa 2 asignovanej dane vzhľadom na systém 

referencovania a referenčný register právnických osôb, t j vyhlásenie už nebude 

obsahovať sídlo, právnu formu a identifikačné číslo prijímateľa Táto zmena bola 

vykonaná aj z dôvodu, že názov/obchodné meno môže kvôli nejednotnej štruktúre v 

rozličných informačných systémoch pôsobiť popri IČO zmätočne. V tomto smere bola 

vykonaná zmena aj v tlačivách daňových priznaní, prostredníctvom ktorých sa môže 

asignovať daň a aj v tlačive vyhlásenia. 

 

Rozšírenie rozsahu prijímateľov [ §50 ods. 4 písm. a)] 

 

− v súlade so skutočným stavom v záujme odstránenia interpretačných problémov sa do 

okruhu oprávnených prijímateľov 2 dane dopĺňa aj organizačná jednotka občianskeho 

združenia, ktorá koná vo svojom mene.  

 

Rozšírenie zjednodušenie preukázania neexistencie nedoplatkov na sociálnom 

poistení §50 ods. 6 písm. g)] 

 

− pri preukazovaní splnenia podmienky neexistencie nedoplatkov na sociálnom poistení, 

potrebnej na poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi, sa zjednodušuje 

preukazovanie neexistencie záznamu v evidencii neplatičov Sociálnej poisťovne v súlade 

s aplikačnou praxou, keď sa neexistencia nedoplatkov bude dať preukázať z evidencie v 

informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na 

poistnom na sociálne poistenie. 

 

Zrušenie povinnosti preukazovania existencie účtu v banke [ 50 ods. 6 písm. h)] 

 

− v nadväznosti na úpravu zákona o bankách sa odbúrava povinnosť prijímateľa 

preukazovať listinnými dokumentmi existenciu účtu v banke a jeho čísla Uvedený typ 

komunikácie má prebehnúť medzi notármi a bankami elektronickým spôsobom. 
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− pre väčšinu prípadov už prijímateľ nebude za účelom osvedčenia splnenia podmienky 

registrácie v registri určených právnických osôb, že má zriadený účet v banke/pobočke 

zahraničnej banky, povinný predkladať písomné potvrdenie vystavené bankou, pretože 

splnenie predmetnej podmienky bude overovať notár automatizovaným spôsobom 

prostredníctvom elektronickej žiadosti adresovanej na banku v nadväznosti na 

„prelomenie bankového tajomstva“ avšak v súlade so zásadou minimalizácie 

ustanoveného vo vyššie upravenej novela zákona o bankách.  

 

Zrušenie povinnosti doplnenia údajov, ktoré vie správca dane získať svojou 

činnosťou [ §50 ods. 8] 

 

− ustanovuje sa pre prípad, že predložené vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 

obsahuje nesprávne údaje, že ak ide o údaje, ktoré vie správca dane získať pri svojej 

úradnej činnosti, že na ich opravu nebude správca dane daňovníka prijímateľa vyzývať 

 

Zrušenie povinnosti zverejňovania presnej špecifikácie použitia prijatého podielu 

zaplatenej dane prijímateľom [ §50 ods. 13] 

 

− ustanovenie §50 ods 13 sa dopĺňa v záujme zefektívnenia činnosti notárov a Notárskej 

komory pri posudzovaní splnenia podmienky prijímateľa zverejnenia špecifikácie 

použitia prijatého podielu dane v Obchodnom vestníku. Pri zverejnení špecifikácie už 

nemusí ísť o presnú špecifikáciu. 

 

 

Zmena na útvare Hlavného kontrolóra športu  

 

Dňa 20.5.2021 bola vládou SR vymenovaná na pozíciu hlavného kontrolóra športu Ing. 

Mariana Dvorščíková, na ktorej vystriedala Ing. Alicu Fisterovú.  

 

Kontakt na HKŠ :  

Ing. Mariana Dvorščíková - hlavný kontrolór športu 

Stromová 1,813 30 Bratislava 

telefón: 02/59374625 

e-mail: mariana.dvorscikova@minedu.sk 

(pracovisko: Stromová 9, kancelária č. 327, 2. poschodie - vedľa materskej budovy 

ministerstva) 

 

 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 :  
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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: kontrolor@saus.sk 

 

 

V Žiline dňa 24.10.2022  

 

 

 

                    
            Ing. Jozef Cisarik 

                     Kontrolór SAUŠ   

 

 


