
K NÁVRHU ROZPOČTU SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE A PROCESU 
JEHO TVORBY NA ROK 2020  

 
Rozpočtový proces Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “RP SPF”) na obdobie roku            

2020 by mal zohľadňovať existujúci stav núdze, šport likvidujúce existujúce zákazy a chrániť             
plaveckú komunitu.  

Ak pre rozpočtový proces územnej samosprávy- VÚC, miest a obci- štát prijal veľké             
množstvo právnych predpisov upravujúcich túto oblasť , v oblasti športu bol štát omnoho            1

zdržanlivejší a ako kľúčové môžeme označiť pre SPF nasledovné predpisy resp. zmluvy či             
normy :  

 
1. ZOŠ, ktorý je veľmi stručný vo vzťahu k rozpočtovému procesu v NŠZ- pozri však              

najmä  
a. § 9,  
b. § 65, ods.3,  
c. o§ 65, ods. 6  a  
d. najmä § 68 a nasl. až po § 78,  

i. pričom dôležitý je najmä § 69a s názvom Zmluva o poskytnutí príspevku            
uznanému športu ,  

ii. výšku príspevku uznanému športu určujú parametre vzorca a postup         
určenia jednotlivých premenných, ktoré determinuje nariadenie vlády č.        
283/2019 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok            
2020 (ďalej len “nariadenie”), 

2. Zmluva č. 0103/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 uzavretá            
medzi MŠVVaŠ SR a SPF,  

3. Stanovy SPF a ďalšie vnútorné predpisy SPF,  
4. Zákon o účtovníctve (SPF účtuje v podvojnom účtovníctve, účtovné obdobie má od            

1.1.-31.12.) + pozri i Postupy účtovania pre neziskový sektor.  
 
Prvé odporúčanie kontrolóra SPF pre RP SPF pre rok 2020:   
Prosím všetkých členov Rady SPF i členov SPF, aby si znova prečítali a naštudovali vyššie               
uvedené.  
 
Je to prvým a úplne nevyhnutným predpokladom akejkoľvek vecnej diskusie do           
budúcnosti, ktorá môže zahŕňať i  možné/navrhované zmeny v týchto reguláciách.   
 

1 Napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o                    
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z                    
príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej                   
samospráve v znení neskorších predpisov, zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, zákony, nariadenia vlády alebo výnosy                  
jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na                 
výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí- napr. zákon č. 597/2003. Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a                     
školských zariadení v znení neskorších predpisov či tzv. “obedy zadarmo”-§ 4, ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva                     
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
Postupy účtovania pre obce a vyššie územné celky obsahuje opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31.  
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20190101#paragraf-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20190101#paragraf-65.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20190101#paragraf-65.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20190101#paragraf-68.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20190101#paragraf-69a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20190101#paragraf-69a
http://www.ucps.sk/VZOREC_Nahrada_subjektivneho_rozhodovania_politikov_a_priestor_na_neustale_zlepsovanie_vypoctu
http://www.ucps.sk/VZOREC_Nahrada_subjektivneho_rozhodovania_politikov_a_priestor_na_neustale_zlepsovanie_vypoctu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/283/20190930
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4432435&l=sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20200101
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovnictvo-audit/uctovnictvo/legislativa-sr/opatrenia-oblasti-uctovnictva/uctovnictvo-neziskovu-sferu/podvojne-uctovnictvo/postupy-uctovania/


Druhé odporúčanie kontrolóra SPF pre RP SPF pre rok 2020: 
Rozpočtový proces ako najmä, no nielen zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane          

zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu SPF, vrátane prípravy a schvaľovania účtovnej           
závierky SPF a výročnej správy SPF, by mal v roku 2020 v SPF zohľadňovať : 

● potrebu možnej rýchlej finančnej pomoci najmä riadnym členom- klubom najmä do           
vzniku zákazov okolo cca 15.3.2020!, no zároveň však zmeny legislatívy prijaté v            
skrátených legislatívnych konaniach najmä po 15.3.2020 s cieľom pomôcť fyzickým i           
právnickým osobám na území SR.  

 
Riešenie: Získať do 5.4.2020 aktuálne dáta od SPF, jej riadnych členov- športových klubov a              
športových odborníkov a športovcov.  
 

V spolupráci s expertmi na športový manažment, daňovú, ekonomickú a právnu oblasť pripravila             
Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) pre športovú obec a pre štát dve ANKETY (podľa               
typu subjektov). 
1. TYP ANKETY je pre FYZICKÉ osoby (športovci, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a iní             
športoví odborníci v športe), ktorých športovej, ekonomickej a inej činnosti sa pandémia            
negatívne dotkla 
2. TYP ANKETY je pre PRÁVNICKÉ osoby (kluby, zväzy a športové organizácie) ktorých             
športovej, ekonomickej a inej činnosti sa pandémia negatívne dotkla. 
Ankety by mohli/mali priniesť prehľad o faktickom dopade pandémie COVID-19 na slovenský            
šport a zároveň môžu byť dobrým podkladom pre prijatie "corona" ekonomických a iných             
opatrení na pomoc pre významne postihnuté subjekty v slovenskom športe.  
Záleží to len od nás - športovcov, športových odborníkov a štatutárov športových organizácií v              
SPF, aký kvalitný podklad dokážeme vyprodukovať. 
TU je link na DOTAZNÍK č. 1 pre FYZICKÉ OSOBY ako sú ŠPORTOVCI a ŠPORTOVÍ               
ODBORNÍCI:  
https://docs.google.com/…/15rKylzmbxSq24XhsXJDRAv…/viewform… 
TU je link na DOTAZNÍK č. 2 pre PRÁVNICKÉ OSOBY - ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE ako              
sú KLUBY, ZVÄZY:   
https://docs.google.com/…/1CAYgWCRgkh65schX97JQKf…/viewform… 
 
Tretie odporúčanie kontrolóra SPF pre RP SPF pre rok 2020: 
Pre dnes úplnú neistotu budúceho možného vývoja (predpokladané krátenie napr. právne           
nenárokovateľných dotácií v prospech športu) vrátane možnej a dnes nevylúčiteľnej zmeny           
právnej úpravy regulujúcej i možnosť krátenia PUŠ pre SPF (napr. 3. a 4. splátky), na ktorý je                 
dnes stále právny nárok, navrhujem pokračovať vo videokonferenciach- zasadnutiach Rady SPF           
v rámci frekvencie aspoň raz týždenne v závislosti od konkrétnych termínov zasadnutí NR SR.   

 
V Hviezdoslavove 2.4.2020  

Ladislav Križan 
Kontrolór SPF 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F15rKylzmbxSq24XhsXJDRAvwOtGSEwawkMleqy0DjF4A%2Fviewform%3Fts%3D5e7dff64%26edit_requested%3Dtrue%26fbclid%3DIwAR3MjsEVXLu1-sqURq4Ff6j6Rha0vYKreBJn-XnOLt5NF_mCNlTBv-GJcO8&h=AT2OiRVnk0pvqJQNDCuHQ3BhETNpb8KGjAir3ic8-20qriRvLyMc-oN8SaRTJs5ip9DxKcGKHKGwluRydL3WigylLaDNOCMfcFeWualJSMN_fkDXi5g1QhdP9UJyotJrFsop0CJu3aQKHvplL54fGa-mw5Yn2TWSWY8y-u2jwSa1rDs9ek1_xQWny6GBEIa98zPMLAQ4R4liDkJofMn_lH5u7uVCx1cT5Izoiv8wr6j4Oe3uUTteaxxOyK2ufq6qyI7gXjGyHccFg02ZxN8_0mVJGYSxvISSXyEIyVevxMWBSY_BddYp1b7otcpT5WhSKtSoLRB5owCuwIN-lRIdbfe0Mh1P3T6I1nsgJBsrkizpTtHTEWsK8WPgAYSMCQI6OmVfvYI5DOsUe5v2e0fbPiAPJRe6cupbHIc4BrPTEvXjcrBail-ah-hsykonj2wKstox7X2877R4JFb5PHR4J7kbJ4wMCBqcGSnHg8sXbFKjfTAWpmchdwA3-Mz6XmIIFHa3VY9ebqVsdJ4XHE3ZSvrvAoH2aGjxb1jo0Yduz07YkP4J8n8RinU4Au_TIw6XGo7BGZm06kIzv5cdppFZWwnjGdddsOCYPI9PtGkVtXG0o4HNtCBIcPrI02lzEDPOynuJ4Cbi
https://docs.google.com/forms/d/1CAYgWCRgkh65schX97JQKfO_zgLDwHxAW9w7U0U5K2s/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0od_FOR6nVLaPMiiAgUqo-ziMC1aqSgAHvIjOBb4SmVB7N8XgOfjUdIoE

