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Výročná správa kontrolóra Slovenského zväzu moderného 

päťboja (SZMP) 

za obdobie 01. 01. 2021 až 31. 12. 2021. 

Kontrolór SZMP 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do funkcie kontrolóra SZMP som bol zvolený dňa 

29. júna 2019 na Mimoriadnej konferencii SZMP po predchádzajúcom vzdaní sa funkcie 

JUDr. Ľubošom Beňom. Predpísanú skúšku odbornej spôsobilosti som úspešne absolvoval na 

MŠVVaŠ SR dňa 28. augusta 2019. 

 

Počas roku 2021 som pravidelne spolupracoval s predsedom a generálnym sekretárom 

SZMP, v prípade potreby aj s ďalšími  členmi Rady SZMP, a to pri preverovaní bežnej agendy 

vyplývajúcej zo zabezpečenia  fungovania SZMP. Na požiadanie mi boli predložené všetky 

účtovné doklady potrebné k zostaveniu účtovnej závierky. Taktiež mi bola ku kontrole 

predložená Výročná správa SZMP za rok 2020. Opakovane som prekontroloval zápisy a 

uznesenia zo zasadnutí riadiacich a výkonných orgánov SZMP za rok 2021. 

 

Ako kontrolór som sa v roku 2021 zúčastnil na školení, ktoré organizoval úsek 

Hlavnej kontrolórky športu MŠVVaŠ. V auguste 2021 to bolo školenie v Trenčíne 

a v novembri 2021 prebehlo “on line“ školenie. Materiály a informácie z uvedených akcií som 

postúpil funkcionárom oddielov a členom Rady SZMP.  

 

 

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 2021, rozpočet a plnenie za rok 2021; 

3) Kontrola Výročnej správy SZMP za rok 2021; 

4) Kontrola zápisov a uznesení z Konferencií SZMP 2021, zo zasadnutia Rady SZMP v roku 

2021, ako aj kontrola plnenia úloh. 

 

 

Ad. 1.1. – účtovná závierka 

 Účtovná závierka SZMP bola zostavená dňa .14.02.2022.. v súlade s pravidlami 

a zákonom o účtovníctve. Obsahuje všetky potrebné náležitosti a verne odráža stav 

a financovanie SZMP za rok 2021 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 vybraných dokladov 
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Vybrané účtovné doklady boli zaúčtované správne, v správnych nákladových 

položkách. Vyúčtovania vo väčšine prípadov obsahovali potrebné doklady a doplňujúce 

správy, zdôvodnenia vynaložených nákladov. Pri kontrole vyúčtovania služobných ciest za 

rok 2021 som zaznamenal niekoľko nedostatkov, o čom so spracoval Správu o kontrole. 

Nedostatky boli včas odstránené a doporučenia, aby sa nedostatky neopakovali boli 

akceptované Generálnym sekretárom SZMP. 

 

Ad. 2.1. – finančná správa SZMP za rok 2021 

 Finančná správa SZMP za rok 2021, ktorá bude predložená aj na najbližšej konferencii 

SZMP pripravovanej na deň 25.marca 2022, obsahuje údaje v súlade s účtovnou závierkou 

SZMP za rok 2021. 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 2021. 

 

Ad. 2.1.1. – kontrola plnenia rozpočtu za rok 2021 

 Na základe členenia jednotlivých výdavkov a nákladov SZMP za rok 2020 uvedených 

vo finančnej správe SZMP za rok 2021 je možné konštatovať, že výdavky uvedené v rozpočte 

SZMP na rok 2021, ktorý bol prijatý Radou SZMP zo dňa .28.04.2021. a schválený 

Konferenciou SZMP zo dňa .16.06.2021., boli v navrhnutom rozsahu dodržané v časti 

režijných nákladov a so zanedbateľným rozdielom v časti reprezentácia najmä čo sa týka 

prípravy a mzdových nákladov trénerov. Navýšenie bolo v položkách pre mládež do 23 rokov 

v kluboch a v časti talentovaná mládež a to čiastočne z ušetrených prostriedkov na činnosť 

a réžiu a z prostriedkov na štátnu reprezentáciu (z dôvodu neúčasti seniorskej reprezentácie na 

MS a ME. 

 Rozdelenie finančných prostriedkov na činnosť mládeže do 23 rokov v kluboch sa 

uskutočňuje na základe schváleného kľúča pre prerozdeľovanie príspevku (schváleného 

Radou a Konferenciou SZMP) a realizuje sa formou refakturácie 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 2021 

 Predložená Výročná správa SZMP za rok 2021 spĺňa potrebné náležitosti určené 

zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je v požadovanom členení a prehľadne informuje 

o činnosti SZMP za rok 2021. Odporúčam ju najvyššiemu orgánu SZMP na schválenie. 

 

Ad. 4.1. – kontrola zápisov a uznesení z Konferencie a zasadnutí Rady SZMP za rok 2021 

 Konferencia SZMP sa konala 16. júna 2021 v Banskej Bystrici a Volebná konferencia 

SZMP sa konala 18.septembra 2021 tiež v Banskej Bystrici. Zápisy, ako aj uznesenia 

z Konferencie obsahovali potrebné náležitosti a zaznamenali pravdivo obsah a priebeh 

rokovania Konferencie. 

 Rada SZMP v roku 2021 zasadala 1 krát (28.04.2021 v Banskej Bystrici). Po Volebnej 

konferencii sa uskutočnilo pracovné zasadnutie Rady SZMP. Rada SZMP pracovala v roku 

2020 v zložení D. Poláček ml., V. Miller, T. Doležel, V. Rengevič, L. Kršňáková, M. 

Doleželová, a zástupca pretekárov Ronald Chabreček. Gen. sekretár, Dušan Poláček st. a 
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kontrolór SZMP, Ivan Boledovič, boli prítomní na obidvoch Konferenciách aj na obidvoch 

stretnutiach Rady SZMP. 

 Zápisy spolu s uzneseniami boli vyhotovené z každého rokovania a boli pred 

zverejnením predložené na schválenie predsedovi SZMP a následne boli rozposlané všetkým 

oddielom registrovaným v SZMP a tiež Kontrolórovi SZMP. 

 Úlohy boli priebežne plnené, nedoriešenou úlohou zostalo iba vyriešenie spôsobu 

vyplatenia odmeny pre kontrolóra SZMP, p. Juraja Szalaya PhD za rok 2018. Ďalej pokračuje 

súdny spor vedený, na základe podania p. J. Szalaya staršieho, ohľadne vyplatenia výšky a 

spôsobu odmeny pre bývalého kontrolóra SZMP. 

   

 

Kontrolné činnosti iných orgánov, zložiek vykonané v SZMP v roku 2021 

V roku 2021 neprebehla žiadna kontrola zo strany MŠVVaŠ, ani som nezaznamenal 

žiadny podnet zo strany členov SZMP.  

 

 

Disciplinárne konania v SZMP a iné konania voči SZMP. 

 V uvedenom období neevidujem disciplinárne konania v SZMP ani opatrenia voči 

SZMP. 

 

 

 

V Bratislave, 21. marca 2022       Ing. Ivan Boledovič, v.r. 

                        kontrolór SZMP 


