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Kontrolná a revízna komisia SZMP 

Kontrolnú a revíznu komisiu /KRK/ Konferencia SZMP dňa 31.03.2012 zvolila na 

obdobie 2012 – 2016. 

Personálne obsadenie Kontrolnej a revíznej komisie 

Členovia Kontrolnej a revíznej komisie /KRK/: Tomáš Doležel, Peter Husár, Juraj 

Szalay. Za predsedu bol zvolený Juraj Szalay. 

Vykonávaná činnosť Kontrolnej a revíznej komisie 

Komisia pracovala počas uplynulého obdobia, medzi dvomi konferenciami len 

v zložení Tomáš Doležel a Juraj Szalay, nakoľko tretieho člena komisie od začiatku nebolo 

možné osloviť, na výzvy predsedu KRK nereagoval. Po kooptovaní Tomáša Doležela do 

Rady SZMP v roku 2016, kontrolu vykonával Juraj Szalay sám, s „tichým“ súhlasom Rady 

SZMP. 

Prvá správa KRK o vykonanej kontrole v SZMP bola predložená na zasadnutí Rady 

SZMP dňa 16.06.2012 v Liptovskom Mikuláši. Okrem iných bola Rada SZMP informovaná o 

zistených nedostatkoch v rámci priebehu konferencie (pri voľbách), ktoré pripomienky 

členovia rady svojim rozhodnutím ako nedôvodné, neprijali. 

V ďalšom období bolo zo strany predsedu KRK pravidelne – minimálne tri krát do 

roka – kontrolované v kancelárii generálneho sekretára SZMP (aj neohlásene) vedenie 

účtovníctva, príjmové a výdavkové doklady, povinné hlásenia na Ministerstvo školstva, vedy 

a športu SR. O vykonaných kontrolách predseda KRK vždy informoval členov Rady SZMP 

na jej zasadnutí. Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky, agenda bola prehľadná, 

preskúmateľná aj v zmysle zákona o účtovníctve. Účtovníctvo bolo oficiálne vedené externou 

pracovníčkou a bol vykonaný aj audit. Audit ani raz za posledné roky nezistil žiadne chyby, 

nesúlad s právnymi predpismi. Podrobne o výsledku účtovnej závierky Konferenciu SZMP 

informuje generálny sekretár. 

Po nadobudnutí účinnosti /01.01.2016/ zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe v znení 

zákona číslo 354/2016 Z. z. Rada SZMP na svojom zasadnutí dňa 06.02.2016 v Bratislave 

potvrdil Kontrolno-revíznu komisiu v pôvodnom zložení a kontrolórom /§ 12 zákona/ SZMP 

bol Radou SZMP poverený p. Dr. Ing. Juraj Szalay st. Ph.D. 

V zmysle § 13 a § 14 zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe úlohy kontrolóra a postup 

pri kontrole sú jasne vymedzené. Každý kontrolór športového zväzu mal absolvovať povinné 

školenie organizované ministerstvom najneskôr do konca prvého polroku 2016, avšak takéto 

školenie pre kontrolórov ministerstvo nezvolalo. 

Kontrolór v zmysle § 13 bodu 3 písmena c) vypracúva výročnú správu o činnosti 

kontrolóra, ktorú prekladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie, teda Konferencii 

SZMP. Teda dnešným dňom Vám vážení delegáti  

 



 

Celkové hodnotenie 

 

 Z pohľadu kontrolnej činnosti Kontrolnej a revíznej komisie SZMP uplynulé obdobie 

– medzi dvomi konferenciami – je možné zhrnúť do troch kapitol: pozitíva, negatíva 

a odporúčanie na nastávajúce obdobie, ktoré je podľa nového zákona o športe jednoročné. 

 

Pozitíva:  

 Vedenie agendy SZMP zo strany generálneho sekretára bolo bez zistených chýb 

a v zmysle nových zákonných predpisov. Boli vypracované skoro všetky zákonom predpísané 

vnútorné predpisy zväzu v súlade s predpismi UIPM, ktoré ministerstvo schválilo resp. 

zobralo na vedomie. Na základe uvedených mohla byť podpísaná zmluva medzi 

Ministerstvom školstva, vedy a športu SR a SZMP o poskytnutí finančných prostriedkov na 

činnosť SZMP na rok 2017. Treba vysloviť poďakovanie Mgr. Dušanovi Poláčekovi, st., 

generálnemu sekretárovi za túto poctivo odvedenú prácu. V rámci rezortu je málo takých 

zväzov, ktoré si splnili ministerstvom požadované úlohy. SZMP patrí medzi nich vďaka 

obetavej práci pána Dušana Poláčeka, st. 

 

Negatíva: 

 Kontrola práca a vedenie predpísanej agendy v kluboch zatiaľ vykonaná nebola zo 

strany Kontrolnej a revíznej komisie SZMP. Všeobecne sa dá konštatovať, že nie je 

dostatočná komunikácia medzi oddielmi a zväzom. Chyba nie je len na strane klubov. Za 

posledných desať rokov (ale minimálne za posledných päť rokov) počet aktívnych pretekárov 

vykazuje klesajúcu tendenciu, je na hranici možnej existencie. Nie je kontakt medzi zväzom, 

klubov a pretekárov, ktorí ukončili svoju aktívnu činnosť, nie sú zapojení do života zväzu či 

už do tréningového procesu alebo do propagovanie moderného päťboja prostredníctvom tých 

oblastí v ktorých pôsobia v civilnom, profesionálnom živote. Zvolení členovia Rady SZMP 

v uplynulom čase boli až na malé výnimky pasívni, nezapájali sa do zväzového života 

a svojou neúčasťou na zasadnutí Rady SZMP blokovali jej prácu až do takej miery, že bolo 

potrebné do Rady kooptovať členov klubov, aby Rada mohla plniť svoju úlohu. 

Odporúčania:           

 Do vedenia /Rady/ SZMP je treba navrhnúť a zvoliť takých angažovaných mladých 

ľudí, ktorí sú odborne a jazykovo zdatní a chcú robiť v prospech moderného päťboja. Je treba 

osloviť a zaangažovať bývalých pretekárov a priaznivcov moderného päťboja, do súťaže 

biathle a triathle, do tréningového procesu jazdy a šermu. Je treba vytvoriť podmienky na 

centrá moderného päťboja v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici a v Bratislave. 

V zmysle nového zákona o športe je treba, aby každý zaregistrovaný klub v SZMP 

mal vlastnú webovú stránku. 

V Bratislave, dňa 10.03.2017 

              Juraj S Z A L A Y – v. r. –  

     kontrolór SZMP 


