
Výročná správa o činnosti kontrolóra 
za obdobie od 16.6.2018 do 30.5.2019 

(v zmysle § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 
 
 
1) Zloženie kontrolnej komisie 
Zloženie kontrolnej komisie (ďalej „KK“) Slovenského šachového zväzu (ďalej „SŠZ“): 
 Ján Sáňka – kontrolór a predseda KK, 
 Martin Sklár – člen KK, 
 Štefan Marsina – člen KK. 
 
Od augusta 2018, Š.Marsina vykonával funkciu projektového manažéra projektu Erasmus+, čím KK 
pracovala v zložení dvoch členov, samozrejme za súčinnosti Š.Marsinu. 
 
 
2) Odborná spôsobilosť kontrolóra 
Dňa 16.6.2018 som bol konferenciou zvolený do funkcie kontrolóra Slovenského šachového zväzu. 
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
na výkon kontrolóra národného športového zväzu vyžaduje, okrem iného, aj odborná spôsobilosť 
preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu, pričom skúška 
musí byť vykonaná do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie. 
Dňa 31.8.2018 som absolvoval štátnu skúšku s výsledkom vyhovel, čím: 
 som dodržal svoje čestné prehlásenia pri podaní žiadosti o uchádzanie sa o funkciu kontrolóra, 
 SŠZ splnil podmienku uloženú zákonom o športe ako jednu z mnohých podmienok na získanie 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (hlavný zdroj príjmov SŠZ). 
 
 
3) Školenia kontrolóra 
Pravidelne za zúčastňujem polročných 3-dňových školení kontrolórov, ktoré organizuje hlavná 
kontrolórka športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uvádzam: 
 mám absolvované dve školenia v r.2018 a 2019, 
 témy školenia zasielam predsedovi a podpredsedovi konferencie, členom výkonného výboru 

(ďalej „VV“), generálnemu sekretárovi a kolegom z KK, ktorých vyzývam na zaslanie otázok, na 
ktoré sa pokúšam zistiť odpovede na školení, 

 zároveň posielam informácie zo školenia vyššie uvedeným. 
 
 
4) Riešenie podnetov 
V období od 16.6.2018 do 30.5.2019 bol prijatý jeden podnet. 
V tomto období som v spolupráci s členmi KK riešil 4 podnety a 2 doplnenia k týmto podnetom. 
Z uvedeného počtu boli: 
 3 podnety z r.2017, 
 1 podnet z r.2018. 
 
Podnety boli riešené v úzkej spolupráci kontrolóra a M.Sklára za súčinnosti Š.Marsinu a správy 
o kontrolnej činnosti k týmto podnetom boli vypracované: 
 kontrolórom - 1 podnet a 2 doplnenia k pôvodným podnetom, 
 M.Sklárom – 3 podnety. 
 



K podnetu vylúčeného člena zo SŠZ, KK žiadala konferenciu, ktorá vylúčila člena SŠZ, o odoslanie 
rozhodnutia vylúčenému členovi o vylúčení vrátane jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom 
prostriedku. Do dňa prekladania tejto správy kontrolór ani KK nedostali žiadne stanovisko od 
konferencie. 
 
Evidujeme „staré“ podnety vylúčeného člena zo SŠZ nedoriešené predošlou KK. 
Spoločne s M.Zelnickým, členom VV, sme sa osobne stretli s vylúčeným členom zo SŠZ dňa 
9.4.2019 v Bratislave s cieľom dostať „súčasnú“ situáciu a komunikáciu do normálu. Po niekoľko 
hodinovom stretnutí sme nedospeli k výsledku, ktorý by bol pre obe strany akceptovateľný. 
 
 
5) Kontrola účtovníctva 
Kontrola účtovníctva na sekretariáte SŠZ v Nových Zámkoch bola vykonávaná priebežne. Prvá 
kontrola bola vykonaná dňa 21.7.2018 za prítomnosti všetkých členov KK, prizvaní boli predošlý 
kontrolór a audítorka. Ďalších päť kontrolných dní v r.2018 a 2019 vykonal osobne M.Sklár 
(špecialista na oblasť účtovníctva), kontrolór bol telefonicky informovaný a konzultovaný v priebehu 
kontrol. Kontrolné dni pozostávali z priebežnej kontroly účtovných dokladov, tvorby otváracej súvahy 
a účtovného rozvrhu vrátane popisu najčastejších účtovných prípadov, nastavenia počiatočných 
hodnôt účtov, vykonaní inventúry a inventarizácie, osobnej komunikácie s audítorkou, konzultácií 
náročných účtovných prípadov, daňových náležitostí a v neposlednom rade prípravy výkazov 
účtovnej závierky a výročnej správy. 
 
V rámci projektu Erasmus+ som kontroloval oprávnenosť nákladov projektu. Vyčíslil som 
v spolupráci s Š.Marsinom a M.Sklárom hodnotu neoprávnených nákladov vynaložených v projekte, 
o ktorých bude podrobnejšia informácia v správe Š.Marsinu o ukončení projektu. Ku dňu prekladania 
tejto správy evidujeme pohľadávku 231,30 €, o ktorej informoval vo svojej výročnej správe aj 
predchádzajúci kontrolór. 
 
Konštatujem, že: 
 účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie SŠZ, 
 účtovná závierka, daňové priznanie a výročná správa boli v zákonnej lehote vypracované, 
 daňové priznanie bolo v zákonnej lehote doručené správcovi dane, 
 zaplatenie dane bolo zrealizované v zákonnej lehote správcovi dane, 
 účtovná závierka a výročná správa boli overené audítorkou. 
 
 
6) Kontrola dodržiavania zákonov a predpisov SŠZ 
V období od 16.6.2018 do 30.5.2019 sme v rámci KK dozerali na dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej „SR“) ako aj predpisov SŠZ. 
 
Kontrolná komisia informovala VV SŠZ, že v dvoch prípadoch nebol vyhlásený konkurz na príslušné 
podujatie SŠZ. 
V prípadoch, pri ktorých chýbala nejaká doplňujúca informácia, táto bola doplnená aj na základe 
podnetov ostatných členov SŠZ. 
 
Konštatujem, že aktívnou spoluprácou a podporou kontrolóra a členov KK s VV SŠZ, generálnym 
sekretárom, jednotlivými komisiami, národnou šachovou akadémiou, ... sú aktivity SŠZ v súlade so 
legislatívnymi požiadavkami SR a predpismi SŠZ.  
 
 
 



7) Aktivity kontrolóra 
Uvádzam niektoré aktivity kontrolóra: 
 zavedenie nového vzhľadu predpisov SŠZ (najmä metodických usmernení, smerníc a štatútov), 
 vypracovanie metodiky „Rozdelenie príspevku uznanému športu športovým klubom s aktívnou 

mládežou“ a návrhu zmluvy pre kluby v spolupráci s VV a generálnym sekretárom, 
 návrh zmeny stanov (pripomienky k stanovám), 
 spolupráca na vypracovaní a pripomienkovaní všetkých zmlúv, štatútov a smerníc, 
 rozhodnutia a odporučenia s cieľom dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

a predpisov SŠZ, 
 návrh na zmenu sídla SŠZ z dôvodov: 

 zreálnenia právneho stavu so skutkovým stavom, 
 ušetrenia nákladov na preposielanie pošty v sume cca 172 € ročne, 
 prijímania poštových zásielok bez oneskorenia niekoľkých dní, 
 vybavenia úradných záležitosti priamo v Nových Zámkoch, čím šetríme čas a finančné 

prostriedky spojené s vycestovaním do Bratislavy. 
 súčinnosť pri odovzdávaní dokumentácie projektu Erasmus+, kontrol a vyčíslenia oprávnených 

nákladov. 
 
 
8) Aktivity KK 
Uvádzam niektoré aktivity KK: 
 kontroly účtovných dokladov a správnosti účtovných zápisov, 
 spolupráca na vypracovaní a pripomienkovaní všetkých zmlúv a smerníc, 
 navrhnutie audítorky, komunikácia a riešenie účtovných prípadov s audítorkou, 
 návrh zápisu podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenie), 
 spolupráca pri vypracovaní účtovnej závierky, daňového priznania a výročnej správy, 
 kontrola a vyčíslenie oprávnených nákladov projektu Erasmus+, 
 súčinnosť pri zavedení elektronickej schránky. 
 
 
Cieľom kontrolóra a kontrolnej komisie nie je iba kontrolná činnosť, ale v neposlednom rade 
určite prevencia, podpora a pomoc orgánom SŠZ. 
 
 
Nakoľko som vo funkcii kontrolóra necelý rok, chcel by som sa poďakovať mnohým kolegom za 
spoluprácu a poskytnutie informácií, ktoré mi veľmi pomohli zorientovať sa v mnohých oblastiach 
a aktivitách SŠZ. Moja vďaka patrí predovšetkým: 
 Martinovi Sklárovi za poskytnuté informácie a množstvo konzultácií nielen v oblasti kontrolnej 

činnosti, 
 Vladimírovi Szűcsovi, ktorý ma „zasvätil“ do všetkých oblastí a aktivít SŠZ, 
 prezidentovi a všetkým kolegom z výkonného výboru. 
 
 
 
 
V Detva, 30.5.2019        Ján Sáňka 

kontrolór SŠZ 


