Správa kontrolóra Slovenského zväzu moderného päťboja (SZMP)
za obdobie 01. 01. 2018 až 31. 12. 2018
Kontrolór SZMP
Po nadobudnutí účinnosti /01.01.2016/ zákona číslo 440/2015 Z. z. o športe v znení
zákona číslo 354/2016 Z. z. za kontrolóra SZMP bol zvolený Dr. – univ., Ing. I. C. Lic., Mgr.
I. C.. Juraj Szalay, PhD na riadnej Konferencii SZMP dňa 11. marca 2017 v Banskej Bystrici
na päťročné obdobie. Za členov Kontrolnej a revíznej komisie /KRK/ boli zvolení JUDr.
Ľubomír Beňo a JUDr. Juraj Szalay. Predseda KRK v zmysle vyššie citovaného zákona zložil
zákonom predpísanú skúšku odbornej spôsobilosti na MŠVVaŠ SR dňa 04.decembra 2017
a bolo mu vydané Osvedčenie s evidenčným číslo 0024 hlavným kontrolórom športu.
Konferencia SZMP konaná dňa 16.02.2019 na základe vyslovenia nedôvery
kontrolórovi SZMP mimoriadnou konferenciou SZMP zo dňa 22.12.2018 odvolala kontrolóra
SZMP a zvolila za kontrolóra SZMP p. JUDr. Ľuboša Beňa. Súčasne poverila novozvoleného
kontrolóra SZMP, p. JUDr. Ľ. Beňa preverením zistení uvedených vo Výročnej správe
kontrolóra SZMP p. Ing. Juraja Szalaya PhD za rok 2018 a dokončením kontroly účtovnej
závierky a Výročnej správy SZMP za rok 2018 v súlade s uzneseniami Konferencie SZMP
konanej dňa 16.02.2019.
Práca novozvoleného kontrolóra SZMP
Kontrolór spolupracoval s predsedom a generálnym sekretárom SZMP a so všetkými
členmi Rady SZMP, pri preverovaní skutočností uvedených vo Výročnej správe kontrolóra
SZMP. Súčasne mu boli predložené všetky účtovné doklady potrebné k zostaveniu účtovnej
závierky. Taktiež mu bola ku kontrole predložená Výročná správa SZMP za rok 2018.
Opakovane boli prekontrolované všetky zápisy a uznesenia zo zasadnutí riadiacich
a výkonných orgánov SZMP za rok 2018.
Vykonané činnosti pri kontrole
1) Kontrola účtovnej závierky, evidencie účtovníctva a náhodný výber a kontrola
predložených originálnych účtovných dokladov
2) Kontrola finančnej správy za rok 2018, rozpočet a plnenie za rok 2018
3) Kontrola Výročnej správy SZMP za rok 2018
4) Kontrola zápisov a uznesení z Konferencie SZMP 2018 a zo zasadnutí Rady SZMP
v roku 2018, ako aj kontrola plnenia úloh
5) Kontrola údajov uvedených vo Výročnej správe kontrolóra SZMP za rok 2018, p. Ing. J.
Szalay PhD.
6) Zhodnotenie činností a práce kontrolnej komisie SZMP vedenej kontrolórom SZMP p.
Ing. J. Szalayom PhD
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Ad. 1.1. – účtovná závierka
Účtovná závierka SZMP bola zostavená dňa 12.02.2019 v súlade s pravidlami
a zákonom o účtovníctve. Obsahuje všetky potrebné náležitosti a verne odráža stav
a financovanie SZMP za rok 2018 v súlade so zaúčtovanými účtovnými dokladmi.
Ad. 1.1.1. – vedenie účtovníctva
Účtovníctvo SZMP vykonáva účtovníčka pre SZMP na základe dohody o vykonanej
práci. Účtovníctvo je vedené v účtovnom programe „Pohoda“. Účtovná evidencia obsahuje
všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v predpísanej podobe. Sú zaúčtované
a vedené všetky položky, ktoré sa vyskytujú na bankových účtoch SZMP vedených bankou
a evidovaných ako pohyby na bankovom účte.
Ad. 1.1.1.1. – kontrola náhodne vybraných dokladov
Náhodne vybrané účtovné doklady boli zaúčtované správne, v správnych nákladových
položkách. Vyúčtovania obsahovali potrebné doklady a doplňujúce správy, zdôvodnenia
vynaložených nákladov.
Pri vyúčtovaní Majstrovstiev Slovenska seniorov a juniorov 2018 sú v účtovníctve iba kópie
nasledovných dokladov – ubytovanie pre 8 osôb vo VŠC Dukla Banská Bystrica v sume
34,72 EUR a príjmový doklad za prenájom parkúru na jazdeckú disciplínu od jazdeckého
klubu Králiky v sume 100,00 EUR. Originály dokladov sa stratili pri doručovaní na
sekretariát SZMP Slovenskou poštou. Kópie originálov týchto dokladov sa nachádzajú
u poskytovateľov a sú nimi potvrdené a vedené v ich účtovníctve. Preto mohli poskytnúť pre
potreby SZMP iba ich kópie.
Pri vyúčtovaní cestovných náhrad kontrolóra SZMP p. Ing. J. Szalaya PhD chýbajú pri
faktúre kópie z knihy evidencie jázd motorového vozidla. Súčasne je potrebné pri použití
osobného motorového vozidla priložiť súhlas k použitiu vozidla na sl. cestu a dohodu
o náhradách za osobné motorové vozidlo.
Ad. 2.1. – finančná správa SZMP za rok 2018
Finančná správa SZMP za rok 2018, ktorá bola predložená aj na konferencii SZMP
konanej dňa 16.02.2019, obsahuje údaje v súlade s účtovnou závierkou SZMP za rok 2018. Je
v členení výdavkov tak, ako ich určuje zmluva o príspevku pre národný športový zväz
uzatvorená medzi MŠVVaŠ SR a SZMP. Poskytuje prehľad o výdavkoch a jednotlivých
nákladoch za rok 2018.
Ad. 2.1.1. – kontrola plnenia rozpočtu za rok 2018
Na základe členenia jednotlivých výdavkov a nákladov SZMP za rok 2018 uvedených
vo finančnej správe SZMP za rok 2018 je možné konštatovať, že výdavky uvedené v rozpočte
SZMP na rok 2018 boli v navrhnutom rozsahu dodržané so zanedbateľným rozdielom.
Rozpočet nebol dodržaný iba v položke štátna reprezentácia, kde bol čerpaný v nižšom
rozsahu, ako predpokladal rozpočet. Toto bolo spôsobené tým, že sa úplne rozpadlo,
z rôznych dôvodov, mužské reprezentačné družstvo. Nevyužila sa tak predpokladaná účasť na
vrcholných podujatiach, čím bol spôsobený tento rozdiel. Ďalšie prostriedky sa ušetrili na
administratívu a chod sekretariátu SZMP.
Výrazne sa tak navýšila položka pre talentovanú mládež a pre činnosť mládeže do 23 rokov
v kluboch a to o cca 25.000,- EUR.
2

Rozdelenie finančných prostriedkov na činnosť mládeže do 23 rokov v kluboch sa
uskutočňuje na základe schváleného kľúča pre prerozdeľovanie príspevku ( schváleného
klubmi a realizovaného už niekoľko rokov spätne) a realizuje sa formou refakturovania
nákladov na činnosť klubov, prevažne vo IV. štvrťroku príslušného účtovného roku.
V priebehu roka sa preplácajú klubom iba náklady na medzinárodnú činnosť a reprezentáciu,
ako aj nevyhnutné náklady, výdaje na mzdy a sústredenia.
Ad. 3.1. – kontrola Výročnej správy SZMP za rok 2018
Predložená Výročná správa SZMP za rok 2018 spĺňa potrebné náležitosti určené
zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je v požadovanom členení a prehľadne informuje
o činnosti SZMP za rok 2018. Odporúčam ju najvyššiemu orgánu SZMP na schválenie.
Ad. 4.1. – kontrola zápisov a uznesení z Konferencie a zasadnutí Rady SZMP za rok 2018
Konferencia SZMP sa konala 14.04.2018 v Banskej Bystrici. Zápis, ako aj uznesenia
z Konferencie obsahovali potrebné náležitosti a zaznamenali pravdivo obsah a priebeh
rokovania Konferencie.
Rada SZMP v roku 2018 zasadala 3 krát ( 03.02.2018 v Bratislave, 13.04.2018
v Banskej Bystrici, 30.10.2018 v Banskej Bystrici). Rada SZMP pracovala v roku 2018
v zložení, v akom bola zvolená volebnou Konferenciou SZMP zo dňa 11.03.2017 ( D.
Poláček ml., V. Miler, T. Doležel, V. Rengevič, L. Kršňáková, M. Doleželová a Ján Szalay).
Účasť na rokovaniach bola nasledovná D. Poláček ml. 3x, V. Miler 3x, T. Doležel 3x, V.
Rengevič 1x, L. Kršňáková 3x, M. Doleželová 3x, J. Szalay 3x. Kontrolór SZMP, p. Ing. Juraj
Szalay PhD sa zúčastnil všetkých rokovaní Rady SZMP. Taktiež na rokovaniach Rady SZMP
bol vždy prítomný gen. sekretár SZMP.
Zápisy spolu s uzneseniami boli vyhotovené z každého rokovania a boli pred
oficiálnym zverejnením predložené na schválenie predsedovi SZMP a na kontrolu
kontrolórovi SZMP p. Jurajovi Szalayovi PhD. Následne boli rozposlané všetkým oddielom
registrovaným v SZMP.
Úlohy boli priebežne plnené, nedoriešenou úlohou zostalo iba vyriešenie spôsobu
vyplatenia odmeny pre kontrolóra SZMP, p. Juraja Szalaya PhD za rok 2018.
Ad. 5.1. – kontrola údajov, zistení, uvedených vo výročnej správe kontrolóra za rok 2018
Vo svojej výročnej správe za rok 2018 kontrolór SZMP p. Ing. Juraj Szalay PhD
uvádza v bode – práca kontrolóra SZMP – a to:
- Účasť a kontrola podujatí organizovaných SZMP na území SR; overenie, zistenia v kalendári SZMP sa pre rok 2018 nachádzalo 5 podujatí organizovaných v SR.
U štyroch bol dodržaný termín uvedený v kalendári podujatí pre rok 2018. Jedno
podujatie, Finále Slov. pohára, malo zmenený termín a to z dôvodu zmeny
v medzinárodnom kalendári UIPM, kedy podujatie, preteky OH nádejí 2018, bolo
v auguste 2018 organizátorom presunuté do termínu, október 2018, ktorý kolidoval
s termínom pretekov, Finále Slovenského pohára 2018
- Rada SZMP; pracovala v nezmenenom zložení od svojho zvolenia Konferenciou
11.03.2017 až do decembra 2018, kedy bol z disciplinárnych dôvodov odvolaný
zástupca pretekárov, p. Mgr. Ján Szalay a hlasovaním pretekárov nahradený p.
Ronaldom Chabrečkom. Na zasadnutiach Rady v roku 2018 nechýbal nikdy viac ako
jej 1 člen. Rada bola na každom rokovaní v roku 2018 uznášania schopná a to
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kvalifikovanou väčšinou. Zloženie Rady SZMP a účasť jej jednotlivých členov na
zasadnutiach je uvedená v bode Ad. 4.1. tejto správy.
- Spolupráca užšieho vedenia a kontrolóra; zo všetkých troch zasadnutí Rady SZMP za
rok 2018, ako aj z Konferencie SZMP 2018, boli pred zverejnením zápisníc a uznesení
tieto elektronickou poštou poslané na kontrolu kontrolórovi SZMP a predsedovi
SZMP na schválenie. Zápis č.1 – odoslaný 6.2.2018, kontrolovaný (odpoveď
kontrolóra) 6.2.2018, zápis č.2 – odoslaný 19.4.2018, odpoveď 23.4.2018, zápis
a uznesenia Konferencia 2018 – odoslané 19.4.2018, odpoveď 23.4.2018, zápis č.3 –
odoslaný 11.11.2018, odpoveď 13.11.2018.
- Bod Ad.1.) plnenie rozpočtu za rok 2018; plnenie rozpočtu, prehľad nákladov
a výdajov, ako aj účtovná závierka za rok 2018, boli predložené na Konferencii SZMP
16.2.2019 a Konferenciou schválené. Prerozdeľovanie väčšieho objemu prostriedkov
v závere roku je vysvetlené v bode Ad.2.1.1. tejto správy.
- K bodu Ad.2). návrh rozpočtu na rok 2019; návrh rozpočtu SZMP na rok 2019
predložený na Konferencii SZMP 2019 neobsahuje žiadne číselné omyly. Jeho
členenie je v podobe, v akej sa rozpočet schvaľoval na Konferenciách už aj
v predchádzajúcich rokoch.
- K bodu Ad.3). Výročná správa SZMP za rok 2018; správa bola predložená
v komplexnej podobe až teraz (12.4.2019). Postup vypracovania a schvaľovania
Výročnej správy SZMP za rok 2018 bol schválený Konferenciou SZMP 2019 a je
uvedený v zápise z tejto Konferencie.
- K bodu Ad.4). kontrola činnosti oddielov v roku 2018; oznam o zámere vykonať
kontrolu v oddieloch kontrolórom SZMP bol ústne oznámený na zasadnutí Rady
SZMP č. 3 dňa 30.10.2018 a následne písomne odoslaný oddielom SZMP 31.10.2018
so žiadosťou o vyplnenie (do 5.11.2018) a to tabuľky o tréningových priestoroch,
tréneroch a počtoch športovcov jednotlivých klubov. Informácia o zámere vykonať iné
kontroly v kluboch v tejto pošte uvedená nebola. Kontrolór SZMP bol gen. sekretárom
požiadaný, nakoľko dňa 11.11.2018 končila súťažná sezóna a kluby museli vyúčtovať
svoju činnosť, či je ochotný akceptovať to, že mu bude odoslaná tabuľka o využívaní
tréningových objektov, ktorá sa pravidelne posiela na MŠVVaŠ SR. Žiadna ďalšia
komunikácia k tejto téme evidovaná v pošte nie je.
Ad.6.1. - zhodnotenie činnosti a práce kontrolnej komisie za rok 2018
Kontrolná komisia SZMP zvolená Konferenciou SZMP 2017 pracovala v zložení - Dr.
– univ., Ing. I. C. Lic., Mgr. I. C.. Juraj Szalay, PhD kontrolór SZMP a predseda komisie,
JUDr. Ľubomír Beňo a JUDr. Juraj Szalay, členovia komisie. V roku 2018 sa neuskutočnilo
žiadne zasadnutie komisie. Komunikácia predsedu a kontrolóra pri konzultácii činnosti,
problémov a postupov bola zo strany predsedu prednostne vedená iba s p. JUDr. Jurajom
Szalayom. V roku 2018 predseda, kontrolór SZMP, neuskutočnil žiadne školenia, alebo
neposkytol žiadne konzultácie, o ktorých by bola písomná evidencia. Taktiež nie sú
k dispozícii, písomne, žiadne protokoly o vykonaných kontrolách, ani odporúčania riešení
zistených nedostatkov.
Záverom je žiaduce dodať, že aktívnejší prístup a spoločná práca všetkých členov komisie by
mohli byť predpokladom predchádzania problémov, ktoré sa v priebehu roku vyskytli.
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Kontrolné činnosti iných orgánov, zložiek vykonané v SZMP v roku 2018
V roku 2018 bola vykonaná zo strany hlavného kontrolóra v športe kontrola
Výročných správ za roky 2016 a 2017 a ich zverejnenia vo verejnom registri účtovných
závierok.
Úsek hlavného kontrolóra športu zistil nedostatky v oboch Výročných správach ( chýbala
v správe informácia o vykonaných zmenách v základných listinách a v orgánoch organizácie,
ako aj zverejnenie správ v požadovanom termíne v registri ÚZ). Zväz bol vyzvaný na nápravu
a vykonanie opakovaného auditu Výročných správ a ich opätovné zverejnenie v registri ÚZ.
Odporúčania hlavného kontrolóra v športe zväz v požadovanom termíne splnil.
V roku 2018 bol vykonaný audit a to nezávislým audítorom, p. Ing. L. Čuboňovou a to bez
závažnejších zistení vo vedení účtovníctva.
Iné kontroly v SZMP v roku 2018 neprebehli.
Disciplinárne konania v SZMP a iné konania voči SZMP.
V roku 2018 bolo vedené v SZMP disciplinárne konanie voči pretekárovi Mgr. Jánovi
Szalayovi za nedodržanie postupu pri návšteve lekára a následné porušenie antidopingových
pravidiel. Pretekárovi bol udelený trest pozastavenie pretekárskej činnosti v SZMP do konca
roku 2018 a zrušenie funkcie zástupcu pretekárov v Rade SZMP.
Klubom BA M.P.C. Slovakia bolo napadnuté zvolanie mimoriadnej Konferencie
SZMP v decembri 2018 z dôvodu nedodržania termínu od dátumu zvolania ku dňu, dátumu,
konania. Pôvodný termín Konferencie bol zmenený na nový termín, aby bola dodržaná
stanovená lehota na zvolanie a konanie Konferencie a aby sa súčasne dodržalo zákonom
stanovené právo členov SZMP na zvolanie a následné konanie mimoriadnej Konferencie.
Iné konania, ani disciplinárne opatrenia voči SZMP nie sú v súčasnom období vedené.
Záver
Nakoľko som bol do funkcie kontrolóra SZMP oficiálne zvolený Konferenciou SZMP
zo dňa 16.02.2019 a ešte svoju funkciu nemám potvrdenú zákonom stanovenou skúškou, tak
vo svojej správe iba konštatujem zistenia na základe predložených a kontrolovaných
dokladov, ako aj zistenia zo svojej predchádzajúcej činnosti v kontrolnej komisii.
Nepredkladám preto žiadne negatíva a pozitíva v činnosti SZMP a ani odporúčania na riešenia
zistení. Zároveň, pre objektívnosť navrhujem, aby Výročná správa kontrolóra SZMP p. Ing. J.
Szalaya PhD bola prílohou mojej správy.
Ako som sa ústne a aj písomne vyjadril riadiacemu orgánu SZMP, svoju činnosť kontrolóra
po vykonaní zákonom stanovenej skúšky budem pre SZMP vykonávať bez nároku na
akúkoľvek odmenu.
Verím, že takto bude zabezpečená väčšia nezávislosť medzi SZMP a mojou osobou a najmä
v prospech veci, zákonného fungovania SZMP.

V Banskej Bystrici, 23.04.2019

JUDr. Ľuboš Beňo v.r.
kontrolór SZMP
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