
SPRÁVA  O  KONTROLNEJ  ČINNOSTI 
( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe ) 

 

 

Pôvod podnetu: 

24.1.2018 mailom od p. Palečka 

 

 

Predmet kontroly: 

Prerušenie hlasovania najvyšieho orgánu SŠZ  

 
Zistenia:  

 
-p. Paleček: 
 
"Vážený pán Kontrolór a členovia Kontrolnej Komisie, 
  
Obraciam sa na Vás ako člen VV SŠZ, člen najvyššieho orgánu a bývalý 
dlhoročný predseda a člen Kontrolnej Komisie SŠZ s nasledovným podnetom: 
  
V súčasne dobe prebieha hlasovanie v najvyššom orgáne, kde pán Cuper 
predložil nasledovný návrh členom Konferencie SŠZ a zdôvodnenie: 
  
A) n a v r h u j e m 
členom Konferencie schváliť Prezidentovi zväzu príspevok na činnosť vo výške 5.000 € a 
žiadam Vás 
o hlasovanie za prijatie uznesenia najvyššieho orgánu SŠZ: 
"Konferencia SŠZ schvaľuje Prezidentovi SŠZ príspevok na činnosť vo výške 5.000 €." 
  
V sprievodnom emaile je ale uvedené, že sa hlasuje o odmene prezidenta SŠZ čo sú samozrejme 
dve úplne rôzne veci, nakoľko príspevok na činnosť z prostriedkov občianskeho združenia je oslobodený od 
všetkých odvodov a aj dane z príjmu. Ale odmena je zdaniteľná a naviac je z nej povinná organizácia odviesť 
odvody, čo navyšuje výslednú čiastku o cca 1 600€. 
  
Konferencia nehlasuje o odmene prezidenta ale o príspevku na činnosť štatutára zväzu čo z návrhu a 
zdôvodnenia priloženého, jednoznačne vyplýva. Zákon o dani z príjmov v §9 výslovne uvádza, že oslobodený 
nemôže byť príjem podľa §5- odmena za výkon funkcie štatutára právnickej osoby. Tento plne podlieha dani i 
sociálnym a zdravotným odvodom. Odmena a príspevok na činnosť sú dva veľmi rozdielne pojmy. Hlasovanie je 
teda od základu zmätočné a nejednoznačné. 
  
B) V priloženom zdôvodnení, ktoré je nazvané !Návrh odmenenia činnosti prezidenta 
sú uvedené informácie, ktoré nesúhlasia z účtovnými uzávierkami, napríklad sponzorské za 3 
roky(2015,2016,2017) 
nie je 34 000€ ale len 6500+13000+2700= 22200€. Projekt Erazmus nepriniesol šachovému zväzu na účet 
viac ako 60000€, ako tvrdí priložený dokument ale naopak SŠZ bude musieť zo svojich 
vlastných zdrojov poskytnúť viac ako 12 000€ na prefinancovanie projektu a tie mu budú vrátené po úspešnom 
audite.  
Nesúhlasia stavy na účtoch a ani ďašie tvrdenia napríklad: 
  



Rezervy: V prípade zníženia dotácie pre ME žien sa pokúsime vybaviť financie z rezervy 
predsedu vlády (Eva Repková už dostal list od premiéra, v ktorom prevzal záštitu nielen 
nad ME žien 2018 ale aj nad ME mládeže) 
pretože túto dotáciu si pani Repková vybavila úplne sama už v minulom roku a má ju aj na účte 
Takýchto dezinformácii predmetný text obsahuje omnoho viac. 
  
C) V piatok sme dostali predbežnú správu kontrolnej komisie o hospodárení zväzu. Boli konštatované určité 
pochybenia a na VV v Bystrici sme zaviazali prezidenta predložiť chýbajúce doklady. Tieto informácie - podľa 
mňa dôležité pre rozhodovanie o prípadnej odmene - členovia najvyššieho orgánu nemajú. 
  
Z vyššie uvedeného vyplýva, že členovia najvyššieho orgánu dostali zavádzajúce a neúplné podklady k 
hlasovaniu 
ako o výške, ktorou sa zaťaží rozpočet SŠZ ako aj vstupných údajoch prečo majú hlasovať 
za Príspevok na činnosť. 
  
Preto Vás žiadam aby ste predmetné hlasovanie prerušili až do doby, kedy neprejednáte môj podnet, 
a v prípade vyhovenia môjmu  podnetu predmetné  hlasovanie zrušili.  
  
S pozdravom 
  
Peter Paleček 
člen VV SŠZ a stálej Konferencie SŠZ 
Na vedomie 
predseda Rady SŠZ 
viceprezident SŠZ 
Prezidenta SŠZ som o podnete informoval osobne telefonicky dňa 23.01.2018 o 21.30" 
  
V prípade vyhovenia môjmu podnetu KK SŠZ, navrhujem otvoriť diskusiu o odmene prezidenta SŠZ 
a následne o nej hlasovať, nakoľko si ju za svoju činnosť a osobnú angažovanosť a výsledky pri jednaní 
s vládnym aparátom plne zaslúži.  
  
V prílohe predbežná správa KK SŠZ predložená na zasadanie VV SŠZ v B.Bystrici. 
 
 
-KK nemá v zmysle Zákona o športe, stanov SŠZ ani smernice o elektronickom hlasovaní 
právomoc prerušiť a ani zrušiť  hlasovanie najvyššieho orgánu SŠZ.  
 
 
 

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenie: 
 

Podnet je zmätočný. 
 
 
  
 

Záver 
  

Kontrolná činnosť bola začatá 24.1.2018 a ukončená 9.4.2018. 
 

 
 
 
Bílkove Humence dňa 11.4.2018 
 
 
                                                                                          Rastislav Nemečkay 
                                                                                              kontrolór SŠZ                                                                                     
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