Správa kontrolóra SZMP
za obdobie 11. 03. 2017 až 13. 04. 2018
Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 13.04.2018
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 Mgr. 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.
Práca Kontrolóra SZMP
Kontrolór v zmysle § 13 bodu 3 písmena c) vypracúva výročnú správu o činnosti
kontrolóra, ktorú prekladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie, teda Konferencii SŠZ.
Kontrolór v uplynulom období spolupracoval s generálnym sekretárom SZMP pánom
Mgr. Dušanom Poláčkom, st., a ako kontrolór na zasadnutiach Rady SZMP so všetkými
členmi Rady SZMP
Vykonávaná činnosť Kontrolóra SZMP
1) Kontrola Finančnej správy na rok 2017
2) Kontrola Návrhu rozpočtu na rok 2018
3) Kontrola formálnej správnosti a úplnosti účtovných podkladov za účtovný rok 2017
4) Kontrola Výročnej správy za rok 2017

Ad.1). k plnenie rozpočtu za rok 2017
Správu o plnení rozpočtu za rok 2017 považujem za prehľadnú a vypovedajúcu
o pohybe finančných prostriedkov. Boli cielene /z každého „veľkého“ oddielu doklady
s najvyššou finančnou čiastkou/ vybraté doklady, ktoré boli podrobené hĺbkovej
analýze, sú to doklady:
- FA2170063 FP zo dňa 18.12.2017 od ŠK Moderný päťboj BB Text: ŠKMP BB sústredenie .
- FA2170062 FP zo dňa 18.12.2017 od ŠK Raja Text: ŠK Raja prenájom bazéna ...
- FA2170061 FP zo dňa 18.12.2017 od ŠK GRAFON Text: ŠK Grafon LM CTM kluby ...
- ID 17018 IN zo dňa 18.12.2017 od BHSE Text: športová príprava v zahraničí ...
Ad.2). k návrhu rozpočtu za rok 2018
Vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2018 považujem za náležitý a starostlivo
vypracovaný v zmysle zákonných predpisov, ktorý je v súlade so schváleným
kalendárom pretekov SZMP na rok 2018.
Ad.3). k formálnej správnosti a úplnosti účtovných podkladov za účtovný rok 2017
Boli skontrolované zákonom predpísané náležitosti účtovných dokladov. Konštatuje
sa, že účtovné doklady sú spracované jednotným spôsobom, prehľadne a sú podpísané
generálnym sekretárom SZMP, ako pokladníkom v jednej osobe. Pri kontrole neboli
jednotlivé účtovné doklady podrobené analýze, či sú vynaložené finančné čiastky
oprávnené, resp. nutné.
Účtovníctvo bolo vedené dvomi externými pracovníkmi: Irena Grossová –
účtovníctvo, Eva Bukovská – mzdy a personalistika.
Na audite v čase písania výročnej správy kontrolóra organizácia AT Partners – robili
nám audit aj v minulom roku – ešte pracuje.
Celková úroveň vedenia účtovných dokladov ako aj účtovníctvo je na prijateľnej
úrovni.
Inventarizácia majetku SZMP sa vykonáva podrobne raz za dva roky. Teraz bola
vykonaná len kontrola vybratých položiek majetku SZMP. Fyzicky skontrolované
predmety sú v dobrom technickom stave, sú pravidelne využívané a sú evidované.
Ad.4). kontrola Výročnej správy za rok 2017
Výročná správa má jasnú štruktúru, je dostatočne podrobná. Obsahuje štrukturálne
členenie zväzu, popisuje vykonaných činností a dosiahnutých výsledkov jednotlivcov
a reprezentačných družstiev a ročnú účtovnú závierku. Je objektívna a dostatočne
kritická v pomenovaní problémov financovania moderného päťboja zo strany štátu.

Celkové hodnotenie
Z pohľadu kontrolnej činnosti Kontrolóra SZMP za uplynulé obdobie – od 11.03.2017
do 13.04.2018 – 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 IUPM, ktoré ministerstvo schválilo resp.
zobralo na vedomie. Na základe uvedených mohla byť podpísaná zmluva medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SZMP o poskytnutí finančných
prostriedkov na činnosť SZMP na rok 2017. Treba vysloviť poďakovanie užšiemu vedeniu
SZMP ako aj zástupcom klubov za spoluprácu v zmysle nového zákona o športe.
Negatíva:
Kontrola práce a vedenie predpísanej agendy v kluboch zatiaľ vykonaná nebola zo
strany kontrolóra SZMP. Za posledné roky počet aktívnych pretekárov vykazuje klesajúcu
tendenciu. 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.
Odporúčania:
Bude treba vykonať dôslednú evidenciu klubov, členov a aktívnych športovcov ako aj
bývalých aktívnych pretekárov moderného päťboja.
K práci kontrolóra bude treba zo strany klubov SZMP delegovať jedného svojho člena
do kontrolnej komisie SZMP.
V zmysle nového zákona o športe je treba zabezpečiť, aby každý zaregistrovaný klub
v SZMP mal vlastnú webovú stránku.
Na základe vykonanej kontroly zo strany kontrolóra SZMP a členov KRK
navrhujem Konferencii SZMP konanej dňa 13.apríla 2018 v Banskej Bystrici schváliť:
-

Výročnú správu za rok 2017

-

Finančnú správu za rok 2017

-

Návrh rozpočtu na rok 2018

V Bratislave, dňa 05.04.2018
Juraj S Z A L A Y – v. r. –
kontrolór SZMP

