Sspráva o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. PÔVOD PODNETU
Podnet podal:

Slavomír Michňák, nar. 15.10.1992, podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona
č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, člen
top tímu

2. PREDMET KONTROLY
a) Preverenie zrušenia nominácie na ME 2020 v Turecku
b) Preverenie zastavenia čerpania finančných prostriedkov z Top tímu
c) Preverenie nevyplácania odmien zo zmluvy o amatérskom vykonávaní športu.

3. ZISTENIA
a)
Na základe Stanov Slovenskej gymnastickej federácie, Článok 9, bod 7, písm.
b) patrí do právomoci výkonného výboru schvaľovať nomináciu športovcov na vrcholné
športové podujatia.
Výkonný výbor SGF schválil nomináciu pôvodcu podnetu na ME v športovej gymnastike 2020
dňa 9.9.2020 v bode 6 Nominácie. Pôvodne sa ME mali uskutočniť v Baku v Azerbajdžane
v termíne 9. -13.12.2020. Zároveň bol nominovaný na SP v Szombately. Z dôvodu nepriaznivej
epidemiologickej situácie u nás a vo svete, sa však neuskutočnili žiadne preteky v priebehu
roku 2020, na ktorých by bolo možné preveriť športovú pripravenosť pôvodcu podnetu na
vrcholné podujatie. Viackrát to bolo spomenuté na VV, ktorých sa kontrolórka zúčastnila
osobne. Rovnako telocvične v SR boli dlhodobo uzatvorené a až neskôr sa otvorili pre
obmedzené skupiny športovcov. Z tohto dôvodu sa nekonali ani sústredenia športovcov. Preto
VV dňa 11.11.2020 na svojom zasadnutí prijal uznesenie, na základe ktorého sa malo
sústredenie reprezentácie mužov uskutočniť v Šamoríne v športovej bubline v termíne od 16.
do 26.11.2020 a zároveň rozhodol, že je pre všetkých nominovaných športovcov povinné.
Sústredenie sa napokon pre nevyhovujúce podmienky pre SGF preložilo do Osijeku v tom
istom termíne, o čom bol aj predkladateľ podnetu informovaný predsedom Sekcie mužov SGF,
pánom Zvalom. Zároveň mu boli oznámené podmienky pre vycestovanie do zahraničia.
Predkladateľ podnetu sa však odmietol tohto sústredenia zúčastniť. Pre krátkosť času pri
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organizovaní sústredenia nebola športovcom zaslaná oficiálna pozvánka, ale všetko bolo
komunikované bu osobne, mailom alebo telefonicky.
Dňa 23.11.2020 zaslal prezident SGF predkladateľovi podnetu list, v ktorom mu oznámil, že
pre neúčasť na sústredení v Osijeku SGF ruší jeho nomináciu na ME v Mersine v termíne 9.13.12.2020.
Dňa 26.11.2020 prezident SGF po doručenej žiadosti pána Michňáka o zrušenie zrušenia jeho
nominácie na ME zaslal všetkým členom výkonného výboru návrh na zrušenie nominácie
Slavomíra Michňáka na ME 2020 v športovej gymnastike mužov a to formou hlasovania per
rollam. Výsledok bol predkladateľovi podnetu oznámený mailom dňa 30.11.2020.
V zmysle Stanov SGF, Článok 9, bod 7 písm. b) výkonný výbor schvaľuje nominácie
športovcov a ich sprievodu na medzinárodné akcie, na ktorých sa finančne podieľa SGF.
Podľa Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky v športovej gymnastike, modernej
gymnastike, športovom aerobiku, v skokoch na trampolína a v parkoure pre rok 2020 patrí
medzi povinnosti reprezentanta zúčastňovať sa reprezentačných akcií (sústredení, plánovaných
spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev SR),
na ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom. Výnimku povoľuje prezident SGF. alej
je povinný ospravedlniť svoju neúčasť na podujatiach písomnou formou, vrátane zdôvodnenia
trénerovi reprezentácie, resp. VV SGF a to bezodkladne po zistení dôvodu neúčasti; v prípade
neúčasti zo zdravotných dôvodov je nevyhnutné podrobiť sa dôkladnej lekárskej prehliadke
a predložiť lekárske potvrdenie. Ignorovanie spoločných reprezentačných tréningov môže mať
za následok vylúčenie z reprezentácie a zároveň neúčasť na podujatí, ktoré zastrešuje SGF (časť
C Povinnosti reprezentanta, bod 5 a 9).
b)
Dňa 20.11.2020 sa ekonómka SGF pani Šuhajdová obrátila na kontrolórku SGF
s prosbou o konzultáciu vo veci žiadosti pána Michňáka o preplatenie nákladov z prostriedkov
určených pre top tím. Doklady obsahovali pokladničné doklady od spoločnosti PROFY, s. r. o.
za diagnostiku, komplexnú liečbu, konzultácie a vyšetrenie lekárom vystavené od 2.3.2020 do
25.9.2020. Všimla si, že niektoré dátumy sa kryjú s termínmi, kedy bol oficiálne vycestovaný
v zahraničí na sústredení v Chorvátsku, za čo mu boli vyplatené cestovné náklady vynaložené
za použitie vlastného vozidla a diaľničné poplatky v Chorvátsku. Bolo jej odporučené
nepreplatiť žiadané výdavky a vyzvať pána Michňáka na vysvetlenie vzniku týchto výdavkov.
SGF pri nakladaní s verejnými prostriedkami, ktorými sú aj prostriedky určené na podporu
národného športového projektu v roku 2020 – top tím, do ktorého bol zaradený podávateľ
podnetu, musí postupovať hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Musí vykonať základnú
finančnú kontrolu analogicky podľa zákona o finančnej kontrole.
c)
Dňa 15.5.2017 bola medzi predkladateľom podnetu a SGF uzatvorená zmluva
o amatérskom vykonávaní športu. Táto zmluva bola dodatkami predlžovaná vždy o jeden rok.
Posledný dodatok je z 27.12.2019 a zmluva bola predĺžená do 31.12.2020. Zmluva bola
dohodnutá ako odplatná za odmenu 200 Eur mesačne. Obsahuje však zmätočné ustanovenia,
ke tejto dohodnutej odmene odporuje následná veta o tom, že vykonávanie športu je
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bezodplatné (Článok II., bod 4, druhá veta, Článok V., bod 1, druhá veta). Vyplácanie odmeny
bolo dohodnuté mesačne pozadu do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
Podávateľ podnetu je zároveň športovcom zaradeným do Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica, má riadny pracovný pomer, ktorý podľa § 4 ods. 3, písm. b) zákona
č. 440/2015 Z. z. o športe z neho robí profesionálneho športovca. V zmysle získaného
vyjadrenia z tohto športového centra, v prípade poberania príjmu u iného zamestnávateľa, má
člen centra povinnosť požiadať riaditeľa VŠC DUKLA o súhlas. Jedná sa napríklad o trénerov,
ktorí zároveň vykonávajú reprezentačných trénerov na zväzoch. Od pána Michňáka žiadosť
o udelenie súhlasu nedostali.

4. VYHODNOTENIE KONTROLY A NAVRHNUTÉ OPATRENIA
a)
Zaslaním listu zo dňa 23.11.2020 o zrušení nominácie na účasť na ME
v športovej gymnastike mužov prekročil prezident SGF svoje kompetencie.
Výkonný výbor SGF má právomoc schvaľovať nominácie na vrcholné športové podujatia.
Štatút reprezentanta v časti E hovorí o možnosti straty štatútu reprezentanta vyradením
z nominácie rozhodnutím VV SGF, hoci z iných dôvodov, s akými sme sa stretli tu. Analogicky
je možné skonštatovať, že do právomoci VV patrí aj rozhodnutie o zrušení nominácie.
OPATRENIE: Striktne sa držať kompetencií priznaných jednotlivým orgánom SGF
v zmysle Stanov a ostatných vnútorných predpisov.
Pochybenie v tomto prípade bolo odstránené predložením návrhu na zrušenie nominácie
výkonnému výboru, ktorý o nej aj rozhodol.
b)
Nebolo zistené pochybenie zo strany Se SGF, ak nevyplatila prostriedky z top
tímu. Je potrebné všetky predložené doklady posúdiť individuálne a pri zistených rozporoch,
alebo v prípade pochybností, postupovať s náležitou opatrnosťou. Je však potrebné obratom
vyzvať druhú stranu na vysvetlenie rozporov a odstránenie pochybností. Tam, kde spornosť
nebude odstránená, prostriedky nevyplatiť. Rozhodnutie o nevyplatení zdôvodniť.
OPARENIE: Vyzvať žiadateľa o preplatenie nákladov na vysvetlenie zistených rozporov.
c)
Je nesporné, že medzi SGF a predkladateľom podnetu bola uzatvorené zmluva
o amatérskom vykonávaní športu s dohodnutou mesačnou odmenou 200 Eur na obdobie od
1.1.2020 do 31.12.2020. Na základe tejto zmluvy sa naňho hľadí, ako na samostatne zárobkovo
činnú osobu (§ 47 ods. 6 zákona o športe). Zároveň je nesporné, že predkladateľ podnetu mal
v tom istom čase uzatvorený pracovný pomer a bol zaradený v rezortnom športovom stredisku
a je tak považovaný za profesionálneho športovca, za čo poberal mzdu.
Podľa názoru kontrolórky nemala byť uzatvorená so športovcom amatérska zmluva, ak už mal
postavenie profesionálneho športovca. Zákon to však striktne nezakazuje. Kontrolórke sa
nepodarilo získať stanovisko hlavnej kontrolórky športu k tejto veci, nevylučuje, že pri
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prípadnej kontrole z ministerstva bude konštatovaný rozpor so zákonom a budú sa musieť
vyplatené prostriedky vrátiť.
Záverom je, že pokiaľ je amatérska zmluva platná a nikto jej platnosť nenapadol, je potrebné
zmluvne dohodnutú odmenu vyplatiť až do doby skončenia platnosti zmluvy so zohľadnením
všetkých jej ustanovení, najmä Článok IX, bod 1 zmluvy.
OPATRENIE: Preveriť možnosť uzatvoriť zmluvu o amatérskom vykonávaní športu so
športovcom, ktorý sa považuje za profesionálneho športovca v zmysle zákona o športe
dotazom na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

5. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM
Do 14.12.2020.

6. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ
a) Navrhnuté opatrenie dodržiavať trvale.
b) Obratom po doručení tejto správy kontrolovanému, ak tak už nebolo urobené.
c) Do 20.12.2020.

7. DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI
Kontrolná činnosť začala dňa 24.11.2020.

8. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI
Kontrolná činnosť bola skončená dňa 5.12.2020.
Dátum vyhotovenia: 15.12.2020.
Kontrolnú činnosť vykonala a správu vypracovala: JUDr. Kristína Slivoňová
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