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Výročná správa o činnosti kontrolóra 
za obdobie od 30.9.2020 do 27.5.2021 

(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 o 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. 
 
Na zasadnutí najvyššieho orgánu konanom v Kežmarských Žľaboch v dňoch 9. - 10.10.2020 bola 
naplánovaná voľba tretieho člena KK. Nakoľko sa na uvedenú pozíciu nikto neprihlásil, tretí člen KK 
nebol volený a KK zostala opäť pracovať iba v zložení dvoch členov. 
Ako kontrolór môžem konštatovať, že absencia tretieho člena v KK jednoznačne chýba a to prakticky 
od r.2018 (viď správy kontrolóra za predchádzajúce roky), čo má dopad na pokrytie všetkých 
povinností kontrolóra a KK ako celku. 
 
 

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 
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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. 
 

V súvislosti s vyššie uvedeným kontrolór SŠZ: 
 Vykonal kontrolu 116 uznesení, či už VV SŠZ alebo najvyššieho orgánu SŠZ. Väčšina uznesení 

prechádzali pred zadaním pripomienkovaním, kde kontrolór uznesenia buď dopĺňal, resp. 
poukazoval na ich nedostatky. Uznesenia, pri ktorých počas prebiehajúceho hlasovania boli 
zistené nedostatky, kontrolór odporučil zrušiť, čo bolo vykonané nehlasovaním v daných 
uzneseniach a následne boli nahradené novými uzneseniami. V elektronických uzneseniach, 
kde boli niektorí členova v konflikte záujmov, kontrolór buď upozornil, aby daný člen bol 
označený v konflikte záujmov, resp. pri hlasovaní daného člena označil zakliknutím poľa 
„Konflikt“ v zmysle Rokovacieho poriadku. 

 Upozorňoval VV SŠZ na uvádzanie všetkých potrebných informácií do uznesení. 
 Vysvetľoval VV SŠZ proces pripomienkovania návrhov uznesení v zmysle Rokovacieho 

poriadku VV SŠZ. 
 Vysvetľoval VV SŠZ napr. oblasť konfliktu záujmov, procesu riešenia podnetov, ... v zmysle ZoŠ. 
 Z vlastnej iniciatívy vypracoval, resp. aktualizoval niekoľko dôležitých dokumentov pre SŠZ (v 

spolupráci s generálnym sekretárom a VV SŠZ), aj keď toto nie je jeho náplň, ale v konečnom 
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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“, 
 Odporúčaný postup pri podávaní podnetu kontrolórovi Slovenského šachového zväzu, 
  Rokovací poriadok VV SŠZ, ktorý bol schválený s účinnosťou od 1.4.2021. 
Dokumenty boli kontrolórom SŠZ vypracované v novom formáte, ktorý je používaný 
v popredných spoločnostiach a vyhovuje vysokému štandardu a audítorom. 

 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. 

 Upozorňoval VV SŠZ v r.2020 na zorganizovania zasadnutia v zmysle § 11 ods. 3 Stanov ŠSZ. 
 Upozorňoval VV SŠZ na schválenie napr. obsadenia pozícii reprezentačných trénerov pre 

ženskú a mužskú reprezentáciu Slovenskej republiky. 
 Odkontroloval a pripomienkoval všetky zápisnice VV SŠZ a odkontroloval ich zverejnenie. 
 Zúčastnil na všetkých zasadnutiach VV SŠZ. Taktiež sa zúčastnil na takmer všetkých 

rokovaniach VV SŠZ elektronickou formou. 
 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. 
 Komunikoval a zodpovedal otázky predstaviteľov klubov najmä ohľadne príspevku pre kluby 

pracujúce s aktívnou mládežou. 
 Pomáham klubom, resp. krajským zväzom s riešením ich otázok. 
 Kontroloval plnenie úloh (uznesení) VV SŠZ. 
 Odporúča VV SŠZ v niektorých prípadoch odpovedať na otázky kontrolóra aktívnejšie, aby 

kontrolór nemusel opätovne žiadať odpovede, napr. aj pri súčinnosti k podnetom. 
 Konštatoval pochybenie pri vyhodnotení konkurzu, ktoré bolo následne zrušené. 
 Aktívne sa podieľal na tvorbe rozpočtu na r.2021.  
 Odkontroloval a odporučil doplnenia do mnohých propozícií a konkurzných podmienok, napr. 

Online MSR v rapid šachu jednotlivcov v roku 2020, MSR žiakov a žiačok. 
 Pripomienkoval mnoho zmlúv, napr.: zmluvy o organizovaní podujatí, kúpne zmluvy. V nich 

poukazoval na mnohé finančné aspekty, procesné zlepšenia a vykonateľnosť jednotlivých bodov 
zmluvy.  

 Pripomienkoval mnoho dokumentov, napr.: Smernica o elektronickom hlasovaní orgánov 
Slovenského šachového zväzu, Všeobecné podmienky pre turnaje, Systém vzdelávania a 
získavanie trénerských licencii SŠZ, Metodika odbornej spôsobilosti SŠZ špeciálnej časti 
seminára pre trénerov šachu I. -  III. kvalifikačného stupňa, Štatút Komisie pre marketing 
a komunikáciu Slovenského šachového zväzu, Štatút Národnej šachovej akadémie SŠZ, 
Metodický predpis NŠA - Oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov (členov 
Národnej šachovej akadémie), Rokovací a volebný poriadok Konferencie Slovenského 
šachového zväzu. 

 Pripravil na základe požiadavky VV SŠZ nasledovné dokumenty: Finančné prostriedky z 
príspevku uznanému športu pre r.2021 a Výpočet príspevku uznanému športu. 

 Poskytoval vysvetlenia k ZoŠ, Stanovám SŠZ a zmluve s Ministerstvom školstva, vedy výskumu  
a športu SR (VŠVVaŠ SR) ohľadne príspevku uznanému športu.  

 Spolupracoval na odpovedi MŠVVaŠ SR k dotazom ohľadne použitia finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu. 

 Vypracoval pre najvyšší orgán procesný postup pri pripomienkovaní a následnom schvaľovaní 
rozpočtu SŠZ na základe návrh rozpočtu VV SŠZ. 
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 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. 

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

 Vypracoval a zaslal najvyššiemu orgánu SŠZ dňa 7.4.2021 výkaz činností za 1. štvrťrok 2021 
v zmysle "Smernica o odmeňovaní členov orgánov Slovenského šachového zväzu" a „Zásad pre 
poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi a členom kontrolnej komisie“, na základe ktorých 
mala byť odmena kontrolórovi vyplatená do 30.4.2021, čo nebolo zrealizované. 

 Takmer denne viedol telefonické konzultácie s generálnym sekretárom. 
 M.Sklár e-mailom a telefonicky konzultoval vedenie účtovníctva, kontrolu účtovnej a daňovej 

závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Daňové priznanie) zostavenej k 31.12.2020 
s generálnym sekretariátom (kontrola ex ante). 

 M.Sklár e-mailom a telefonicky konzultoval oblasť mzdovej agendy a daní s generálnym 
sekretariátom (kontrola ex ante). 

 M.Sklár pripomienkoval návrh e-mailu na MŠVVaŠ SR - kontrola vyúčtovania príspevku 
uznanému športu za rok 2020. 

 M.Sklár spracoval nasledovné podnety: 
 Vyhodnotenie konkurzu MSR v rapid online šachu, 
 Nevyplatenia nákladov na organizáciu tradičného podujatia 4.Memoriálu J. Chudého, 
 Nevyplatenia nákladov na organizáciu tradičného podujatia 12. ročníka Univerzitných hier. 

 M.Sklár sa aktívne vyjadroval k rôznym otázkam pre VV SŠZ. 
 M.Sklár aktívne pristupoval k tvorbe rozpočtu SŠZ. 
 M.Sklár úzko spolupracoval s generálnym sekretárom pri účtovnej závierke. 
 M.Sklár vypracoval výkaz činností za 1. štvrťrok 2021 v zmysle "Smernica o odmeňovaní členov 

orgánov Slovenského šachového zväzu" a „Zásad pre poskytovanie odmeny a náhrad 
kontrolórovi a členom kontrolnej komisie“, ktorý bol zaslaný prostredníctvom kontrolóra SŠZ 
najvyššiemu orgánu SŠZ dňa 7.4.2021 . Na základe uvedenej smernice a zásad mala byť 
odmena členovi KK vyplatená do 30.4.2021, čo nebolo zrealizované, resp. do 30.7.2021.  

 M.Sklár úzko spolupracoval s ekonomickou komisiou. 
 M.Sklár úzko spolupracoval a konzultoval rôzne otázky zväzu s kontrolórom SŠZ, napr. 

participácia na kontrole uznesení, smerníc, zmlúv a ďalších interných dokumentov SŠZ. 
 Konzultácia s bývalým projektovým manažérom Erasmus+ Ing. Štefanom Marsinom, PhD. 

ohľadom pohľadávky p. Dominiciho. 
 
 

Kontrola sekretariátu, kontrola účtovníctva 
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a odporúčania hygienikov obmedziť osobné kontakty bola 
kontrola sekretariátu vykonaná M.Sklárom dištančne (prostredníctvom e-mailovej komunikácie, 
online meetingov cez aplikáciu Zoom) v priebehu 1. štvrťroka 2021. Ťažiskom kontroly bolo 
hospodárenie v roku 2020, správnosť vedenia účtovníctva a zostavenej účtovnej a daňovej závierky. 
 
Ako najzávažnejšie odporučenie KK vo väzbe na skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, bolo 
preúčtovať platby prijaté na základe vystavených licencií a vkladov do ligových súťaží, ktoré boli 
pôvodne účtované ako výnosy bežného roka (účet 647), v prospech účtu časového rozlíšenia – 
výnosov budúcich období. Dôvodom odporúčania bola skutočnosť, že ligové súťaže sa pre 
pandémiu nepodarilo v októbri rozbehnúť a v čase zostavovania účtovnej závierky bolo síce 
teoreticky možné, že by sa ešte začali hrať na jar, avšak ako pravdepodobnejší scenár sa javilo ich 
zrušenie a započítanie vkladov na ďalší súťažný ročník. V rámci rešpektovania zásady opatrnosti 
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teda KK vydala takéto odporúčanie, ktoré bolo zo strany predsedu Ekonomickej komisie SŠZ i 
generálneho sekretára prijaté. 
 
V rámci toho, že SŠZ k 31.12.2020 (súvahovému dňu) nevyčerpal celú dotáciu od MŠVVaŠ SR, KK 
SŠZ sa sústredila aj na správne vykázanie zostatku dotácie v rámci časového rozlíšenia. Celkovo 
možno konštatovať, že posúdenie správnosti účtovania vo väzbe na akruálny princíp, ktorý vyžaduje, 
aby náklady a výnosy boli účtované v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia, bolo významným 
bodom kontroly. Som presvedčený, že aj vďaka tomu poskytuje účtovná závierka pre jej čitateľa 
verný a pravdivý obraz o hospodárení SŠZ.  
 
V súvislosti so schválenou a nevyplatenou podporou na organizáciu tradičných podujatí 12. 
Univerzitné hry a Memoriál J. Chudého odporučila KK vytvoriť v zmysle zásady opatrnosti rezervu. 
Aj keď VV SŠZ uzneseniami rozhodol o nevyplatení tejto podpory pre porušenie povinností 
organizátora, v čase zostavenia účtovnej závierky sa podnetmi v týchto veciach ešte zaoberala KK 
a vec ešte nebola rozhodnutá (pozn.: kontrolná činnosť bola ukončená 24.2.2021, deň zostavenia 
účtovnej závierky bol 20.2.2021). 
 
V rámci niektorých účtovných zápisov KK identifikovala chybné zaúčtovanie, ktoré vzniklo omylom 
(preklepom). Jednalo sa napríklad o zaúčtovanie na iný analytický účet, zaúčtovanie správneho 
poplatku (správne účet 538) na účet bankových poplatkov (účet 549). Toto bolo vždy obratom zo 
strany generálneho sekretára opravené. Vzhľadom na rozsah účtovných zápisov bol počet 
identifikovaných chýb nízky a to svedčí o vzornom vedení účtovníctva zo strany sekretariátu. 
 
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 pochybenia KK neidentifikovala. 
 
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 2021 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. 

 
 
Školenia kontrolóra 
V novembri 2020 sa uskutočnili on-line školenia kontrolórov organizované oddelením Hlavného 
kontrolóra športu. Vzdelávacie materiály sú uverejnené na stránke MŠVVaŠ SR. 
Dňa 12.12.2020 som sa zúčastnil spolu s členmi VV SŠZ vrátane generálneho sekretára školenia 
MS Teams, ktorý je nástrojom pre efektívnu komunikáciu VV SŠZ, generálneho sekretára a 
kontrolóra a taktiež členov odborných komisií. 

 
 
Riešenie podnetov 
V období od 30.9.2020 do 26.5.2021 boli prijaté nasledovné podnety: 
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Deň 

prijatia 
Podnet od Stručný popis 

Zodpovedný 
Status 

05.10.2020 I.Gažík Konflikt záujmov_uznesenia J.Sáňka * 

04.12.2020 A.Riabov 
Vyhodnotenie konkurzu MSR v rapid online 

šachu 

M.Sklár 
uzavretý 

09.01.2021 A.Riabov 
Nevyplatenia nákladov na organizáciu tradičného 

podujatia 4.Memoriálu J. Chudého 

M.Sklár 
uzavretý 

09.01.2021 A.Riabov 
Nevyplatenia nákladov na organizáciu tradičného 

podujatia 12. ročníka Univerzitných hier 

M.Sklár 
uzavretý 

10.01.2021 A.Riabov Neplatnosť uznesenia VV SŠZ č. E-0087-2020 J.Sáňka ** 

*  Podnet bol vysvetlený na zasadnutí najvyššieho orgánu 9.-10.10.2020, formálne bude uzavretý. 
** Podnet je pred vyriešením, je zaslaný VV SŠZ na vyjadrenie. 
 
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, 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), 
 
dva otvorené podnety z r.2020, z toho jeden s popisom „konfliktu záujmov“ a jeden s popisom 
„podmienky výberového konania ...“, ktorého podstata bola okamžite vyriešená vyjadrením KK 
a bude už iba formálne doriešený. 
Všetky nedoriešené podnety majú jeden spoločný dôvod a to, že KK pracuje od 16.6.2018 prakticky 
v dvojčlennom zložení (kontrolór a jeden člen KK). Ako som uvádzal v úvode mojej správy, na 
zasadnutí najvyššieho orgánu konanej v dňoch 9. - 10.10.2020 mal byť zvolený nový (tretí) člen KK, 
ale nakoľko sa nikto neprihlásil, KK naďalej pracuje v počte dvoch členov. V prípade zvolenia tretieho 
člena KK SŠZ, kontrolór mu pridelí agendu starších nevyriešených podnetov na doriešenie. 
 
 

Účtovná závierka, hospodársky výsledok a výročná správa SŠZ 

Ku dňu prekladania tejto správy evidujeme pohľadávku 231,30 €. 
 
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, 
 hospodársky výsledok r.2020 vykazuje SŠZ v dobrej kondícii. 
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Zasadnutie KK 
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a odporúčania hygienikov obmedziť osobné kontakty bolo 
zasadnutie KK zrealizované dištančne dňa 18.12.2020 cez MS Teams. Zápisnica zo zasadnutia KK 
je zverejnená na stránke zväzu v sekcii Kontrolná komisia.  
 
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 predovšetkým Martinovi Sklárovi 
a generálnemu sekretárovi. 
 
 
 
 
V Detva, 27.5.2021        Ján Sáňka 

kontrolór SŠZ 


