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Výročná správa o činnosti kontrolóra 
za obdobie od 31.5.2019 do 29.9.2020 

(v zmysle § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 
 
 

Vážení členovia Konferencie SŠZ, 
vážený prezident SŠZ, 
vážení členovia výkonného výboru SŠZ, 
vážení členovia komisií SŠZ, 
 
jednou z úloh kontrolóra je každoročne vypracovať výročnú správu o činnosti kontrolóra a predložiť 
ju najvyššiemu orgánu športovej organizácie v zmysle § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. 
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoŠ“). 
 
Funkcia kontrolóra športovej organizácie bola zriadená ZoŠ. Športová organizácia, ktorá je 
prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej 
kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia 
príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť 
funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. 
Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho 
orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu 
športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra. 
Kontrolór je 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. 
 
Do funkcie kontrolóra SŠZ bol dňa 16.6.2018 zvolený Konferenciou SŠZ Ing. Ján Sáňka. 
Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie. 
 
 

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. 
Aj v ďalšom období pracovala KK prakticky v zložení dvoch členov (zdravotné aj rodinné dôvody 
Š.Marsinu), čo vyústilo do odstúpenia Š,Marsinu z funkcie člena KK dňa 23.9.2020. 
 
 

Vykonaná kontrolná činnosť v zmysle § 13 ZoŠ 
(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. 
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(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. 
 

V súvislosti s vyššie uvedeným kontrolór SŠZ: 
▪ Vykonal kontrolu 106 uznesení VV SŠZ. Väčšina uznesení prechádzali pred zadaním 

pripomienkovaním, kde kontrolór uznesenia buď dopĺňal, resp. poukazoval na nedostatky, ktoré 
boli členmi VV SŠZ odstránené. Niektoré uznesenia, ktoré neboli v pripomienkovaní pred ich 
zadaním a mali nedostatky, kontrolór odporučil zrušiť, čo bolo vykonané nehlasovaním v daných 
uzneseniach a následne boli nahradené novými uzneseniami. Iné uznesenia, ktoré boli 
schválené VV SŠZ, ale neboli v súlade s predpismi SŠZ, resp. so ZoŠ, boli na základe 
odporúčania kontrolóra VV SŠZ zrušené a nahradené novými uzneseniami. 

▪ Upozorňoval VV SŠZ na aktualizáciu Rokovanie poriadku SŠZ aj v súvislosti s hlasovaním 
v uzneseniach a možným konfliktom záujmov hlasujúcich členov VV SŠZ od 21.7.2019. 

▪ Nakoľko Rokovací poriadok nebol aktualizovaný, kontrolór SŠZ z vlastnej iniciatívy v súčinnosti 
s generálnym sekretárom pripravil nový Rokovací poriadok VV SŠZ, ktorý bol schválený 
1.8.2020 na zasadnutí VV SŠZ. 

▪ Z vlastnej iniciatívy vypracoval za svojej krátkej pôsobnosti už dva dôležité dokumenty pre SŠZ, 
aj keď toto nie je jeho náplň práce, ale v konečnom dôsledku, ak by ich nepripravil, zákonné 
predpisy, resp. iné predpisy SŠZ by neboli dodržané. Ide o tieto dokumenty: 
✓  Metodické usmernenie „Rozdelenie príspevku uznanému športu športovým klubom s 

aktívnou mládežou“, 
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✓  Rokovací poriadok VV SŠZ. 
Oba dokumenty boli kontrolórom SŠZ vypracované v novom formáte, ktorý je používaný 
v popredných spoločnostiach a vyhovuje vysokému štandardu a audítorom. Kontrolór SŠZ dal 
do nového formátu aj Ekonomickú smernicu. 

▪ Upozorňoval VV SŠZ na uvádzanie všetkých potrebných informácií do uznesení. 
▪ Do Rokovacieho poriadku zakomponoval aj proces týkajúci sa zadávania uznesení a to hlavne 

v jeho pripomienkovaní, ktoré dostáva aj kontrolór. Uvedeným procesom vieme zabezpečiť, aby 
uznesenia obsahovali všetky potrebné informácie a spĺňali všetky zákonné a interné predpisy. 

▪ V súvislosti s novým schváleným Rokovacím poriadkom, ohľadne zmeny pri konflikte záujmov, 
odporučil VV SŠZ zadať požiadavku na programátora, ktorý vykonal zmenu pri elektronických 
hlasovania VV SŠZ. 

▪ Upozorňoval VV SŠZ na obsadzovanie pozícii členov jednotlivých komisií, nakoľko v čase 
dochádzalo k odstúpeniam niektorých členov, resp. komisie nemali predpísaný počet členov 
v zmysle Stanov SŠZ, resp. komisie mali neaktuálnych predsedov a členov komisií. 

▪ Poukazoval na stanovenie kritérií o odmenách vedúcich výprav a trénerov, ktorí sú vyslaní na 
medzinárodné podujatia. Zároveň poukazoval na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania 
financií v porovnaní s minuloročnými podujatiami. 

▪ Pri hlasovaní o uznesení „Príspevok na organizáciu ME mládeže 2019 a náklady na účasť 
reprezentácie SR“ uvádzal viacero odporúčaní, od konfliktu záujmov po informovanie 
Konferencie o navýšení rozpočtovanej položky – podrobné informácie sú uvedené v podnete 
vedenom pod číslom JS-6-3-140220. 

▪ Objasňoval viacerým členom SŠZ oblasť cestovných náhrad a správnosť vypísania cestovných 
príkazov. 

▪ Priebežne kontroloval správnosť cestovných príkazov. 
▪ Odporučil VV SŠZ vypracovať podmienky k zapožičiavaniu online šachovníc s vypracovaním 

podkladu hmotnej zodpovednosti, kde bude vyčíslená náhrada napr. ak by boli šachovnice 
ukradnuté alebo poškodené. 

▪ Odporučil zmenu zloženie členov Športovo-technickej komisie (ďalej „ŠTK“)  alebo  Arbitrážnej 
komisie (ďalej „AK“) v súvislosti so Súťažným poriadkom družstiev, nakoľko zloženie AK je 
trojčlenné a jej dvaja členovia sú aj členmi ŠTK a v prípade, ak by všetci členovia ŠTK 
rozhodovali o proteste v prvostupňovom konaní a následne by došlo k rozhodovaniu 
v druhostupňovom konaní, tak AK by nemohla vyniesť rozhodnutie, pretože člen riadiaceho 
orgánu, ktorý o veci rozhodoval v ktoromkoľvek stupni je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci 
v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo 
prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu. 

▪ Odkontroloval a pripomienkoval všetky zápisnice VV SŠZ a odkontroloval ich zverejnenie. 
▪ Zúčastnil na všetkých zasadnutiach VV SŠZ vrátene všetkých rokovaní VV SŠZ elektronickou 

formou a taktiež elektronických rokovaní s predsedom ekonomickej komisie, M.Sklárom 
a generálnym sekretárom ohľadne tvorby rozpočtu na r.2020. 

▪ Odkontroloval a pripomienkoval zápisnicu Konferencie a odkontroloval jej zverejnenie. 
▪ Zúčastnil sa zasadnutia Konferencie SŠZ. 
▪ Vykonal dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného športového 

zväzu na Konferencii SŠZ. 
▪ Podieľal sa na novelizácii Stanov SŠZ na základe svojich doterajších skúseností. 
▪ Komunikoval a zodpovedal otázky predstaviteľov klubov najmä ohľadne príspevku pre kluby 

pracujúce s aktívnou mládežou, predovšetkým so zriadením samostatného bankového účtu. 
▪ V súčinnosti s VV SŠZ aktualizoval a doplnil Metodické usmernenie „Rozdelenie príspevku 

uznanému športu športovým klubom s aktívnou mládežou“. 
▪ Pomáhal klubom, resp. krajským zväzom s ich stanovami. 
▪ Aktívne pripomienkoval pripravovaný materiál týkajúci sa novej webovej stránky SŠZ. 
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▪ Kontroloval plnenie úloh (uznesení) VV SŠZ vždy minimálne pred jeho zasadnutím, resp. po 
termíne splnenia úloh a informoval členov VV SŠZ o nesplnených úlohách. Z vlastnej iniciatívy 
vytvoril tabuľku všetkých úloh VV SŠZ aj Konferencie SŠZ, ktorú členom VV SŠZ zasielal po 
vykonaní kontroly s uvedením statusu o splnení, resp. nesplnení úloh. 

▪ Odporúča VV SŠZ v niektorých prípadoch odpovedať na otázky kontrolóra aktívnejšie, aby 
kontrolór nemusel opätovne žiadať odpovede. 

▪ Vypracoval analýzu úhrad nákladov na medzinárodné podujatia mládeže a vyzval VV SŠZ na 
zamyslenie sa napr. nad tým, či je dostačujúce, aby náklady napr. na MS mládeže boli v pomere 
84 % si hradí reprezentant a 16 % hradí SŠZ, ak chce SŠZ vychovať mladých reprezentantov 
dychtiacich po medzinárodných úspechov po vzore V.Gažíka, majstra sveta. 

▪ Vypracoval analýzu odmien reprezentačných podujatí v porovnaní s minulým rokom. 
▪ Vypracoval viacero finančných analýz k mnohým bodom rozpočtu. 
▪ S M.Sklárom aktívne spolupracovali na tvorbe rozpočtu na r.2020 od novembra 2019.  
▪ Zaoberal sa oblasťou amatérskych zmlúv. 
▪ Konštatoval pochybenia pri zverejňovaní konkurzov bez predchádzajúceho schválenia VV SŠŽ. 
▪ Ihneď ako zaregistroval napr. vyhlásenie konkurzu na „Komentovaný video prenos z Online 

Šachovej olympiády 12. – 16. 8. 2020“ zaslal stanovisko (v daný deň vyhlásenia konkurzu) 
členom VV SŠZ na stiahnutie konkurzu z webovej stránky zväzu. 

▪ Odporúčal VV SŠZ, aby pri vyhlásení konkurzov na dodanie „diela“ nezverejňoval cenu, okrem 
konkurzu, kde SŠZ prispieva na nejakú akciu. VV SŠZ vie koľko financií chce investovať za dané 
„dielo“ a teda čaká od dodávateľov cenu, ktorú zohľadňuje, okrem iných kritérií pri výbere 
dodávateľa. 

▪ Odkontroloval a odporučil doplnenia do mnohých propozícií a konkurzných podmienok, napr. 
Školské šachové súťaže v školskom roku 2020/21, prenos z finále Extraligy, Learningchess, 
MSR mládeže, reprezentačné sústredenie, atď. 

▪ Pripomienkoval mnoho zmlúv, napr.: Zmluva o refundácii nákladov MSR ZŠ a SŠ, Zmluva o 
refundácií nákladov športovej súťaže žiakov základných a stredných škôl, zmluva CIS, Rámcová 
zmluva o spolupráci s klubmi na reprezentačné podujatia, atď. V nich poukazoval na mnohé 
procesné zlepšenia, vykonateľnosť jednotlivých bodov zmluvy, atď. Napr. v takej dvojstranovej 
zmluve kontrolór SŠZ uviedol 26 pripomienok a zlepšení. Kontrolór SŠZ odporúčal mnohé nové 
doplnenia kritérií a povinností, ktoré boli akceptované a zapracované do príslušných 
dokumentov. 

▪ Upozorňoval na vypracovanie zoznamu športových reprezentantov a zoznamu talentovaných 
športovcov v zmysle ZoŠ. 

▪ Upozorňoval na vypracovanie kritérií pre nomináciu dospelých reprezentantov a reprezentantiek 
SR, kde predložil VV SŠZ svoje myšlienky a nápady, ktoré boli akceptované a vytvorili základ 
pre tvorbu dokumentu. 

▪ Upozornil VV SŠZ, že v zozname športovej reprezentácie Slovenskej republiky nemôže byť 
občan inej štátnej príslušnosti ako občas Slovenskej republiky v zmysle ZoŠ. 

▪ Navrhol členom VV SŠZ nákup štátnych vlajok Slovenskej republiky, ktoré budú mať zo sebou 
výpravy reprezentantov na medzinárodných podujatiach. 

▪ Dostal v období od 31.5.2019 do 29.9.2020 celkovo viac ako 1 200 e-mailov. 
▪ Takmer denne viedol telefonické konzultácie s generálnym sekretárom a podľa potreby 

s prezidentom SŠZ a členmi VV SŠZ. 
▪ Dňa 16.9.2019 zaslal e-mail s predmetom „Priateľské pripomenutie úlohy z konferencie ohľadne 

stanov“ na R.Habrdu a I.Gažíka ohľadne úlohy z Konferencie, citujem „... Pre nedostatok času 
sa na návrh Rudolfa Habrdu vytvorila 3 členná komisia zložená z Igora Gažíka, Jána Sáňku a 
Rudolfa Habrdu. Ich úlohou bude prediskutovať predložené zmeny, zapracovať ich do Stanov a 
predložiť Stanovy na elektronické schválenie Konferencii.“ za účelom splnenia úlohy Konferencie 
s tým, že som uviedol ešte ďalšie dôležité doplnenie do stanov. Predložený návrh stanov 
vypracoval kontrolór SŠZ v súčinnosti s VV SŠZ a daným e-mailom s priateľským pripomenutím 
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očakával diskusiu, ktorá sa neuskutočnila a teda úloha z Konferencie nie je splnená. Snaha 
kontrolóra o splnenie úlohy Konferencie je vyššie uvedeným jednoznačne preukázateľná. Na 
základe iniciatívy B.Pandulu bol preložený návrh stanov, na ktorom sa kontrolór opäť podieľal, a 
ktorý bude predmetom plánovaného rokovania Konferencie. 

▪ M.Sklár vypracoval návrh smernice o odmeňovaní. 
▪ M.Sklár participoval na viacerých diskusiách ohľadom odmeňovania funkcionárov a športovcov. 
▪ M.Sklár e-mailom a telefonicky konzultoval vedenie účtovníctva s generálnym sekretariátom 

(kontrola ex ante). 
▪ M.Sklár spracoval podnet týkajúci sa semifinále Dorasteneckej ligy. 
▪ M.Sklár sa aktívne vyjadroval k rôznym otázkam pre VV SŠZ. 
▪ M.Sklár aktívne pristupoval k tvorbe rozpočtu SŠZ. 
▪ M.Sklár sa vzdal funkcie člena ekonomickej komisie, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, 

nakoľko je členom KK. 
▪ M.Sklár úzko spolupracoval s generálnym sekretárom pri účtovnej závierke a audite účtovnej 

závierky s audítorkou. 
▪ M.Sklár úzko spolupracoval s ekonomickou komisiou. 
▪ M.Sklár úzko spolupracoval a konzultoval rôzne otázky zväzu s kontrolórom SŠZ. 
 
 

Kontrola sekretariátu, kontrola účtovníctva 
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a odporúčania hygienikov obmedziť osobné kontakty bola 
kontrola sekretariátu vykonaná M.Sklárom dištančne v termíne 21.7.2020 – 27.7.2020. Generálny 
sekretár bol požiadaný o zaslanie podkladov: 
▪ denníka zahrňujúceho účtovné zápisy vykonané od 1.1.2020 do 30.6.2020 
▪ hlavnej knihy k 30.6.2020 
V rámci kontrolnej vzorke boli vybraté tri doklady, ku ktorým boli požadované kompletné účtovné 
záznamy (dodávateľské faktúry zaúčtované pod číslom dokladu DF-2020018, DF-2020002 a interný 
účtovný doklad IUD003). 
Kontrolou bolo zistené, že analytický účet 315-028 vykazoval pasívny zostatok, pričom sa však jedná 
o aktívny účet. Generálny sekretár vysvetlil, že sa jedná o priebežný stav a ku dňu, ku ktorému sa 
bude zostavovať účtovná závierka, účet pasívny zostatok mať nebude.  Toto vysvetlenie je pre KK 
akceptovateľné. 
M.Sklár ďalej navrhol preúčtovať z nákladového účtu na účet časového rozlíšenia účtovný prípad 
súvisiaci s platbou vykonanou podľa zmluvy medzi SŠZ a Nadáciou 42. Generálny sekretár návrh 
akceptoval. 
KK konštatuje, že účtovné zápisy sú robené za pomoci počítačového vybavenia – programu MRP, 
sú vykonávané priebežne, účtovné prípady sú riadne podložené a účtovné doklady spĺňajú zákonom 
predpísané náležitosti. Výstupy z účtovníctva sú použiteľné aj pre vyhodnocovanie priebežného 
čerpania rozpočtu, ktoré generálny sekretár na pravidelnej báze kontrolnej komisii zasiela. 
 
Záver: Podľa názoru KK SŠZ je účtovníctvo SŠZ vedené tak, ako je vyžadované právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. Žiadne závažné zistenia KK neidentifikovala. Tie účtovné prípady, ktoré boli 
spomenuté vyššie, boli uspokojivo vysvetlené, respektíve preúčtované.  
 
Návrh: KK SŠZ navrhuje Konferencii SŠZ, aby aj napriek tomu, že v zmysle zákona o športe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a ani v zmysle zákona o účtovníctve, či iných právnych 
predpisov nevznikla účtovnej jednotke SŠZ povinnosť mať za účtovný rok 2020 účtovnú závierku 
overenú audítorom, sa na báze dobrovoľnosti rozhodla objednať si audit účtovnej závierky. 
Dôvodom je, aby SŠZ vďaka svojej transparentnosti a dobrovoľnému otvoreniu sa externej kontrole 
získal ďalší kredit u svojich členov, partnerov a sponzorov. 
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Školenia kontrolóra 
V období od 31.5.2019 do 29.9.2020 som sa zúčastnil jedného 3-dňového školenia kontrolórov, 
ktoré organizuje hlavná kontrolórka športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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 a zároveň im posielam získané odpovede. 

 
 
Riešenie podnetov 
V období od 31.5.2019 do 29.9.2020 boli prijaté nasledovné podnety: 

Deň prijatia Podnet od Stručný popis 
Zodpovedný 

Status 

29.11.2019 M.Vrba Zrušenie diskusného fóra  J.Sáňka uzavretý 

13.02.2020 R.Nemečkay ME Bratislava J.Sáňka uzavretý 

25.02.2020 R.Nemečkay Pracovná cesta_Kongres FIDE J.Sáňka v riešení* 
28.05.2020 R.Nemečkay Nesúhlas s vyriešeným podnetom ME Bratislava J.Sáňka v riešení 

07.06.2020 P.Sedláček Semifinále dorasteneckej ligy M.Sklár uzavretý 

11.06.2020 R.Nemečkay Prešetrenie zrušenia diskusného fóra J.Sáňka v riešení* 

31.07.2020 R.Nemečkay Konflikt zaujmov a PUS J.Sáňka v riešení 

31.08.2020 
N.Vrbová 
(Varholáková) 

Podmienky vyberoveho konania na komentovany zivy 
video prenos na posledne trojkolo extraligy 

J.Sáňka 
v riešení  

* podnet je pred vyriešením 
 
Vyriešené podnety boli riešené v spolupráci kontrolóra a M.Sklára. Správy o kontrolnej činnosti 
k uvedeným uzavretým podnetom boli vypracované a zverejnené na webovej stránke SŠZ. 
 
Evidujeme „staré“ podnety vylúčeného člena zo SŠZ nedoriešené predošlou KK práve z dôvodu, že 
KK pracuje od 16.6.2018 prakticky v dvojčlennom zložení (kontrolór a jeden člen KK). Na plánovanej 
Konferencii v dňoch 9. – 10.10.2020 bude volený nový člen KK, po odstúpení Š.Marsinu, s ktorým 
budeme napĺňať cieľ doriešenia nasledovných „starých“ podnetov – ich popis uvádzam tak, ako sme 
ich dostali od pôvodcu podnetu: 
▪ nezákonne vyplatená odmena členom VV SŠZ, 
▪ nesprávna zápisnica z Konferencie 2018 (buď sú zle sčítané hlasy alebo tam má byť uvedené, 

že od bodu 7 som bol ako delegát ako náhradník za M. Vrbu vrátane prezenčnej listiny, 
▪ zle sčítanie hlasov v zápisnice z mandátovej komisie per rollam hlasovanie Najvyššieho orgánu, 
▪ nedoriešená i nesprávnosť delegátov vo volebnom období 2016-2018 (na Konferencii 2016 a 

2017 za Trnavský kraj, 2016 aj Trenčiansky), od čoho sa odvíjajú i ďalšie neplatné veci  (i tam 
čaká EK na KK), 

▪ Neúplná zápisnica a skresľovanie (falšovanie) údajov v zápisnici z Konferencie SŠZ zo strany 
zapisovateľa a overovateľov (vrátane mandátov či vylúčenia, konflikt záujmov, neplatnosť 
hlasovania atď.), 

▪ neplatnosti per rollam hlasovania Najvyššieho orgánu SŠZ (zmena stanov SŠZ). 
 
 

Účtovná závierka, hospodársky výsledok a výročná správa SŠZ 
Ku dňu prekladania tejto správy evidujeme pohľadávku 231,30 €. 
 
Konštatujem, že: 
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▪ 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, 
▪ hospodársky výsledok r.2019 vykazuje SŠZ v dobrej kondícii. 
 
Upozorňujem členov Konferencie SŠZ, že ku dňu prekladania tejto správy SŠZ v účtovníctve eviduje 
nevysporiadanú pohľadávku voči členovi SŠZ v sume 231,30 €. Vzhľadom na plynutie premlčacích 
lehôt odporúčam, aby Konferencia SŠZ buď podnikla právne kroky smerujúce k jej vymoženiu, alebo 
ak uzná za vhodné od vymáhania upustila a uznesením schválila odpis pohľadávky. Evidovanie 
neuhradenej pohľadávky v účtovníctve bez starostlivosti o ňu totiž nemá význam. 
 
Zaregistroval som, že na rôznych (najmä neformálnych) fórach bola v negatívnom svetle 
pertrakovaná stať z Výročnej správy SŠZ k 31.12.2019, kde sa konštatuje: 
 
Medzi riziká a neistoty, ktoré môžu ohroziť stabilný rozvoj zväzu sú považované: 
▪ zníženie alebo zastavenie dotácií zo strany MŠVVŠ SR, 
▪ pokles výkonnosti reprezentantov, 
▪ rapídne zníženie záujmu o tento šport, 
▪ existencia ochorenia COVID-19. 
Zvážili sme všetky vyššie uvedené riziká na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú 
významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v našej činnosti 12 mesiacov ako 
zdravý subjekt. 
 
Z pozície kontrolóra chcem ubezpečiť všetkých členov Konferencie SŠZ, že táto stať riešila výhradne 
len fungovanie SŠZ ako účtovnej jednotky a ako právnej entity. Samozrejme, nikto si neželá, aby 
nastal pokles výkonnosti reprezentantov či zastavenie dotácií. Vo výročnej správe však bolo 
vyjadrené, že aj keby nastali tieto nepriaznivé faktory, SŠZ bude schopný naďalej plniť svoje splatné 
záväzky, ustáť povinnosti voči organizáciám, ktorých je členom (FIDE, ECU...), venovať sa úlohám 
vyplývajúcim mu zo stanov (zabezpečiť ligové súťaže a pod.) a nedôjde k zániku SŠZ. 
 
Cieľom kontrolóra a kontrolnej komisie nie je iba kontrolná činnosť, ale v neposlednom rade 
určite prevencia, podpora a pomoc orgánom SŠZ. 
 
 
Na záver by som sa chcel som sa poďakovať za úzku spoluprácu Martinovi Sklárovi, prezidentovi 
Z.Gregorovi, členom VV SŠZ, generálnemu sekretárovi, predsedovi ekonomickej komisie Š.Blahovi 
a ďalším členom SŠZ. 
 
 
 
 
V Detva, 30.9.2020        Ján Sáňka 

kontrolór SŠZ 


