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Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2016 

vypracovaná v zmysle ustanovenia §13 ods. 3, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Správa je vypracovaná na základe: 
 

1. podnetu Konferencie SAFKST konanej dňa 09.12.2017 v Trenčíne v školskej jedálni 7.ZŠ na 
Hodžovej ulici, kde Konferencia SAFKST svojím uznesením uložila ako jeden z bodov spracovať 
správu kontrolóra za rok 2016 v termíne do: 31.12.2017, zodpovedný: Ing. Richard Zandt 

2. na základe ustanovenia Čl. XXVI. „Kontrolór SAFKST“ bod 12. písm. e) Stanov Slovenskej 
asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja – kontrolór vypracúva výročnú správu 
o činnosti Kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu SAFKST. 

 
 

A. Úvodná časť 
1. Základné informácie o kontrolovanom subjekte 

 
SAFKST je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá má právnu formu občianskeho 
združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 
ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. SAFKST bola založená 
a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a právnických osôb 
pôsobiacich vo fitnes, kulturistike a silovom trojboji na území Slovenskej republiky. 

 
2. Kontrola v športovej organizácii, kontrolór 

 
Kontrola v športovej organizácii, funkcia a činnosť kontrolóra a podmienky na výkon funkcie 

kontrolóra sú upravené všeobecnými ustanoveniami § 10 až 14 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne sú upravené v Čl. 
XXVI. „Kontrolór SAFKST“ Stanov SAFKST. 

SAFKST ako športová organizácia, ktorá je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
a mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu presahujúci 50.000,- EUR ročne, bola povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr 
do 30.06.2016. 

Na mimoriadnej konferencii SAKFST (platný ešte starý názov) konanej 28.06.2016 v Trenčíne 
Konferencia svojím uznesením odporučila prihlásiť Ing. Samuela Pavlíka – predsedu kontrolno-revíznej 
komisie SAKFST na školenie kontrolórov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 
Počas obdobia roka 2016 som nepôsobil v štruktúrach SAKFST, nepôsobil som v kontrolno-

revíznej komisii ani v žiadnej inej komisii alebo funkcii. Pôsobil som jedine ako rozhodca I. triedy 

http://sakst.sk/
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na súťažiach organizovaných SAKFST. Na mimoriadnej konferencii SAFKST dňa 15.04.2017 vo Zvolene 
som bol uznesením Konferencie zvolený za náhradníka na pozíciu kontrolóra. Dňa 30.11.2017 som 
úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti zameranú na oblasti týkajúce sa riadenia a správy 
športovej organizácie v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne Konferenciou SAFKST zo dňa 09.12.2017 
v Trenčíne som bol ako náhradný kontrolór schválený za kontrolóra SAFKST. 

Keďže som počas roka 2016 nepôsobil ako kontrolór SAKFST, resp. ako náhradník alebo člen 
kontrolno-revíznej komisie, nemohol som sa zúčastňovať zasadnutí orgánov SAKFST, priebežne 
vykonávať kontrolnú činnosť v SAKFST a tým plniť úlohy, ktoré vyplývajú z funkcie kontrolóra. 

 
3. Rozsah a hĺbka kontroly 

Pri kontrole boli predložené nasledovné doklady a písomnosti: 
 

- Peňažný denník k účtu číslo: 584750103/7500, peňažný denník k účtu číslo: 202020843/7500 
- Účtovná závierka 2016 
- Daňové priznanie 2016 

 
Všetky vyššie i nižšie uvedené doklady boli ku kontrole predložené pani Mgr. Andreou 

Langovou – poverenou spracovaním účtovníctva za rok 2016 v elektronickej podobe vo formáte .pdf, 
nakoľko originály dokladov boli v dobe kontroly predmetom auditu. 

 
Zápisy výkonného výboru SAKFST nemuseli byť predložené, pretože sa nachádzajú na 

webovom sídle SAFKST. 
 
 

B. Zameranie (predmet) kontroly a kontrolné zistenia 
 
1. Formálna kontrola účtovníctva za rok 2016 

 
SAFKST je občianske druženie, ktoré účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 2, písm. c) zákona č.  431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR zo 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74 ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. 

Financovanie SAFKST ako športovej organizácie, ktorá plní funkciu národného športového 
zväzu pre uznaný šport a má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, je zabezpečené 
v prevažnej miere formou prijímania prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

SAFKST vedie dva bankové účty, účet č. 584750103/7500 slúži prevažne na úhradu bežných 
prevádzkových nákladov, v menšej miere na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou a na 
príjmy z prevádzkových výnosov. Na účte č. 202020843/7500 sa evidujú príjmy dotácií a príspevkov 
z verejných zdrojov a úhrady nákladov súvisiacich s hlavnou, t.j. športovou činnosťou SAFKST. 

 
SAFKST vedie peňažný denník v dvoch knihách, osobitne za každý bankový účet, peňažný 

denník je vedený v písomnej forme. Účtovníctvo bolo vedené interne v papierovej podobe. Peňažný 
denník vedený SAFKST je členený iba na príjmy a výdavky v hotovosti a na bankových účtoch, pri 
príjmoch a výdavkoch je komplikované zistenie základu dane z príjmov zmysle ustanovenia § 15 ods. 
2, písm. b), c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
Odporúčanie: V nasledujúcich účtovných obdobiach odporúčam viesť účtovníctvo 

v elektronickej podobe na technických nosičoch dát, čím sa zabezpečí jednoduchšie a rýchlejšie 
a prehľadnejšie spracovanie účtovníctva, čo má vplyv nielen na rýchlosť a prehľadnosť spracovania 
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účtovníctva, následne účtovnej závierky a daňového priznania, ale aj na účelnosť a efektívnosť internej 
kontroly. Odbúralo by sa tým aj neefektívne vedenie peňažného denníka v dvoch knihách. Odporúčam 
elektronické spracovanie účtovníctva interne alebo externou firmou. 

 
V peňažnom denníku bolo najčastejšie účtované o nasledovných položkách v členení: 
 

Hotovosť – pokladnica 
Príjmy: 

- členské príspevky, licenčné karty, licenčné známky, poplatky za prestup pretekára 
- za letenky a štartovné pretekárov 
- dotácie pokladnice z BU 
- príjmy zo školenia trénerov 

 
Výdavky: 

- drobné nákupy, kanc. potreby, poštovné 
- refundácia poplatkov za používanie mobilov 
- ubytovanie 
- členské ročné poplatky IFBB, EFBB 
- nákup rozhodcovských doplnkov 
- zahraničné diéty 
- štartovné poplatky ME, MS, medzinárodné súťaže 
- transport na letisko a z letiska 
- dotácia na BU 

 
Bankový účet – banka 

Príjmy: 
- dotácie a príspevky z Ministerstva školstva SR 
- členské príspevky, licenčné karty, licenčné známky, poplatky za prestup pretekára 
- poplatky za obnovenie trénerského osvedčenia 
- príjmy zo školenia trénerov 
- sponzorské príspevky 
- dotácie z pokladnice na BU 
- vrátené cestovné 

 
Výdavky: 

- prevádzka mobil. telefónu sekretariát, správa domény, poštovné, parkovné, kancelárske 
potreby, bankové poplatky 

- ročný poplatok IPF, EPF, KŠZ SR 
- sústredenie reprezentácie 
- cestovné (zasadnutie VV, Konferencie, sústredenia, reprezentačné zrazy, seminár rozhodcov, 

delegáti, náležitosti rozhodcov) 
- štartovné na ME, MS, medzinárodné súťaže 
- letenky na ME, MS, medzinárodné súťaže 
- ubytovanie, stravné 
- moderovanie domácich súťaží 
- refundácia poplatkov za používanie mobilov 
- televízny prenos Šport festival Trenčín 
- mzdy zamestnancov, odvody do SP, zdravotných poisťovní, preddavky na daň zo mzdy 
- prenájom kancelárie-sekretariát, prenájom fitnescentra, prenájom skladu 
- prenájom priestorov pre organizovanie domácich súťaží 
- prenájom priestorov na školenie trénerov 
- odborné poradenstvo 
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- sústredenie reprezentácie 
- súťažné farby pre reprezentáciu, nákup doplnkov výživy 
- trénerské služby PWL 
- gymnastické podlahy pre kluby fitnes detí 
- odmeny trénerom za rok 2015 
- odmeny športovcom za rok 2015 
- refundácia nákladov klubov 
- dotácia pokladnice z BU 

 
Z dôvodu, že som nemal k dispozícii originálne účtovné doklady typu bankové výpisy, 

pokladničnú knihu, došlé faktúry, zmluvy, pracovné zmluvy a dohody, cestovné príkazy (vyúčtovanie 
cestovného), interné doklady, interné predpisy a smernice, nebolo možné odsúhlasiť vecnú správnosť 
položiek účtovaných v peňažnom denníku. 

 
2. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov 
 

Vychádzajúc zo správy o hospodárení SAKFST za rok 2016 je rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami za rok 2016 pred zdanením aj po zdanení zisk vo výške 13.355,41 EUR . 

 
  

   
  

  
Vychádzajúc zo správy o hospodárení SAKFST za rok 2016 je majetok SAKFST k 31.12.2016 

v nasledovnej výške: 
 

 
 
 
 

 
   
 

    
Z hľadiska účelnosti použitia verejných prostriedkov dávam do pozornosti ustanovenie § 69 

ods. 5 a 6 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého je národný športový zväz povinný rozdeliť najmenej: 

 
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho 

príslušnosťou a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 
23 rokov v individuálnych športoch 

b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán 
národného športového zväzu 

c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej 
reprezentácie 

 
Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku 

uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku 
uznanému športu. 
 
3. Audit účtovnej závierky a výročnej správy 

Príjmy celkom 397.963,44 EUR 

Výdavky celkom 384.608,03 EUR 

Rozdiel príjmov a výdavkov   13.355,51 EUR 

Peniaze 3.640,59 EUR 

Bankové účty 18.178,83 EUR 

Majetok celkom 21.819,42 EUR 

Záväzky 800 EUR 

Záväzky celkom 800 EUR 

Rozdiel majetku a záväzkov 21.019,42 EUR 
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SAKFST bola v roku 2016 prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov vo výške 362.690,- 
EUR. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov je povinná mať riadnu 
účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom ak: 

 
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená, 

presiahne 100.000,- EUR alebo 
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je účtovná závierka 

zostavená, presiahnu 400.000,- EUR 
 
SAKFST zatiaľ nemá za rok 2016 overenú účtovnú závierku ani výročnú správu audítorom, čím 

nie je splnené vyššie uvedené ustanovenie zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ustanovenie Čl. XXX „Zásady hospodárenia“ ods. 8 Stanov SAFKST . 

 
Opatrenie: Neodkladne dopracovať výročnú správu za rok 2016 a následne predložiť na 

prerokovanie Konferencii SAFKST („per rollam“). Po prerokovaní do 15 dní výročnú správu za rok 2016 
zverejniť a uložiť do Registra (register účtovných závierok). 

 
Opatrenie: Neodkladne nechať overiť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016 

audítorom. Správu audítora neodkladne uložiť do Registra (register účtovných závierok). 
 

4. Daňové priznanie a účtovná závierka 
 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2016 spolu s účtovnou závierkou zostavenou 
k 31.12.2016, ktorá tvorí prílohu daňového priznania, boli riadne podané na Daňový úrad Bratislava, 
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava dňa 31.03.2017, čím si SAKFST splnila zákonnú povinnosť v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 1 a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. 

Podaním daňového priznania bola zároveň splnená povinnosť uloženia účtovnej závierky 
do Registra (register účtovných závierok) v zmysle ustanovenia § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Povinnosťou SAKFST (účtovnej jednotky) bolo v zmysle 
ustanovenia § 23a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložiť do 
Registra oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky najneskôr do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. SAFKST si túto povinnosť zatiaľ nesplnila. 

 
Opatrenie: Neodkladne predložiť účtovnú závierku za rok 2016 Konferencii SAFKST na 

schválenie („per rollam“) a po jej schválení podať do Registra oznámenie o dátume schválenia účtovnej 
závierky najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 písm. 
k) a § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
5. Zverejňovanie zápisníc orgánov SAKFST 
 

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru SAKFST a Konferencie SAKFST sú riadne zverejnené 
na webovom sídle SAFKST v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Okrem iného má národný športový zväz povinnosť v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 písm. l) 
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňovať na svojom 
webovom sídle informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu. 

 
6. Trvanie kontroly 
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Deň začatia kontroly:  27.12.2017 
Deň skončenia kontroly: 29.12.2017  
 
 

C. Záver 
 

Rok 2016 je prelomový, čo sa týka zavedenia nových legislatívnych opatrení pre činnosti 
a fungovanie národných športových zväzov a národných športových organizácií. Od 1.januára 2016 
nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa  zavádzajú nové princípy, ktoré upravujú šport, osoby v športe a právne vzťahy pri športovej činnosti. 

Tento zákon priniesol do praxe nový inštitút – inštitút „kontrolóra“ a zavádza nové podmienky, 
úlohy, metódy a postupy pri kontrolnej činnosti. Jednou z hlavných úloh kontrolóra pri výkone svojej 
funkcie je postupovať tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinností, vyplývajúcich 
z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie a na ich základe uloženým 
sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej 
príslušnosťou. 

Vzhľadom na túto skutočnosť by som chcel vyzvať všetky členské subjekty, všetkých členov 
a orgány SAFKST na korektné vzťahy a profesionálny prístup. 

 
 
 
 
 
 
V Kremnici dňa 29.12.2017     

   Ing. Richard Zandt 
           kontrolór 


