
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
KONTROLÓRA 

 ( v zmysle § 13 odst. 3 písm. e)  Zákona o športe ) 

 

 

 

1.Kontrola  dodržiavania  zákonnosti: 

  

   V období od 9.júna.2017 do 31.mája. 2018 som v spolupráci s KK SŽZ riešil 9 
podnetov. Zo všetkých podnetov sú spracované a zverejnené správy o kontrolnej 
činnosti na web sídle SŠZ v časti „Dokumenty – Kontrolná Komisia“. 

    Veľký problém je neplnenie uznesení týkajúcich sa cenníku prenájmu a obsluhy 
šachového materiálu a  podmienok pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ. 
Neplnením uvedených uznesení  prišiel SŠZ za posledných šesť rokov rádovo 
o desaťtisíce eur. Ani po upozornení neboli sporné uznesenia zrušené. Pri prenájme 
šachového materiálu sa neúčtoval prenájom aj keď išiel materiál na akciu, ktorú 
neorganizoval SŠZ. Pri podmienkach pre organizátorov pri neplnení podmienok  
organizátorom, nebolo aplikované  zníženie dotácie v zmysle uznesenia.  Ďaľej ak 
organizátori nedodávali komplexné správy vrátane ekonomiky mohlo sa stať že SŠZ 
podporil aj finančne vysoko ziskové turnaje čo môže byť v niektorých prípadoch 
v rozpore z hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou  použitia 
verejných prostriedkov. 

     Boli vykonané kontroly na sekretariáte SŠZ s ktorých neboli vyhotovené správy 
nakoľko neboli zistené závažné nedostatky ( §14 odst.9 Zákona o športe) 

 

 

2. Kontrola účtovníctva: 

 

    Kontrola účtovníctva bola vykonaná dňa 18.1.2018. Kontrolu vykonal člen KK 
p.Sklár- profesionál v danej oblasti. Z kontroly boli zatiaľ vyhotovené dva Zápisy 
z priebežnej kontroly zverejnené na web sídle SŠZ v časti „Dokumenty – Kontrolná 
Komisia“. 



Vyjadrenia p. Sklára ku kontrole účtovníctva: 

    Účtovníctvo za rok 2017 bolo vedené členmi sekretariátu SŠZ (Vladimír Szucs, 
Renáta Szucsová) v súlade s platnou legislativou (Zákonom o účtovníctve, 
príslušným Opatrením MF SR), za použitia softvéru MRP. Účtovné zápisy sú robené 
včas, prehľadne a zrozumiteľne. Vďaka analytickým kódom, ktoré sú priradené ku 
každému účtovnému prípadu v nadväznosti na jeho obsah, je možné priebežne 
sledovať a vyhodnocovať čerpanie rozpočtu. Účtovná závierka a daňové priznanie 
boli v zákonnej lehote zostavené a doručené správcovi dane. 

   V rámci pohybov na bankovom účte SK0483300000002501309339 zriadenom vo 
FIO banke pre účely projektu Erasmus+, ktoré nekorešpondovali s dodatočne 
predloženými dokladmi (viď. predbežné správy KK) bola k 31.12.2017 do knihy 
pohľadávok zaúčtovaná pohľadávka SŠZ vo výške 806,30 EUR voči manažérovi 
projektu. Ten prevody z predmetného bankového konta zadával a autorizoval. Ku 
dňu predkladania tejto správy zostáva vyrovnať z tejto pohľadávky ešte 231,30 EUR. 
KK potvrdzuje správnosť účtovania uvedenej pohľadávky. 

   Druhá predbežná správa KK konštatovala, že niektoré realizované nákupy 
zakladali podozrenie na nehospodárne nakladanie so zdrojmi zväzu. KK nedostala 
ku dňu predkladania tejto správy žiadne vyjadrenie, ktoré by uvedené nákupy 
obhajovalo.   

 

 

Záver: 

 Na záver by som sa chcel poďakovať KK, sekretariátu, VV SŠZ a Rade SŠZ za 
konštruktívny a operatívny prístup pri riešení problémov SŠZ. 

 

 

 

Bílkove Humence dňa 5.6.2018 

 

 

                                                                          ……………………………………………                                                          

                                                                           Rastislav Nemečkay – kontrolór SŠZ                                                                                                        
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