
 
 
 
 

Správa o hospodárení SAŠŠ v rokoch 2011 – 2013  
 
 
 

 Od roku 2011 sa prostriedky zo štátneho rozpočtu dajú získať len prostredníctvom 
výziev, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „MŠVVaŠ 
SR“) na stanovený účel. 
 

V roku 2011 sme zaslali žiadosť na tieto účely: 
         žiadosť v €      zmluva v € 
Športové podujatia detí, žiakov a študentov   108 597,02          5 600,00 
Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví 279 691,43        146 816,00 
Výber a príprava športových talentov      95 000,00 
Osveta a propagácia v oblasti športu      24 804,40 

S p o l u        508 092,85      152 416,00

  

 
MŠVVaŠ SR sme vyúčtovali: 
Športové podujatia detí, žiakov a študentov       4 806,01 
Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví 118 906,35 
 
Z účelu Športové podujatia detí, žiakov a študentov sme dostali dotáciu iba na M-SR vo 
vybíjanej žiačok ZŠ. Rozdiel oproti dotácii vo výške 793,99 € sme vrátili MŠVVaŠ SR.  
 

Z účelu Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví sme prostriedky čerpali na 
medzinárodné školské športové súťaže a na úlohy v oblasti školského športu. Tu bola 
čiastka pevne stanovená na 44 300 €. Z týchto prostriedkov sme uhrádzali režijné a 
mzdové náklady. Keďže táto čiastka nepostačovala a nemohla byť prekročená, ďalšie 
prostriedky boli čerpané z vlastných prostriedkov v Ľudovej banke.  

   

Medzinárodné školské športové súťaže – dotácia vo výške  102 516 €   bola čerpaná 
v čiastke 74 606,35 €, nečerpané prostriedky sme vrátili MŠVVaŠ SR, pretože sa nedali 
použiť na iný účel.   

Výdavky na reprezentáciu neboli čerpané v naplánovanom rozsahu, pretože    
účastníci si čiastočne prispievali na výdavky a tiež boli získané príspevky aj od 
občianskych združení v celkovej čiastke 18 640 €.   

Oproti rozpočtu boli nižšie aj z dôvodu, že na basketbal vycestovalo iba družstvo 
dievčat, na plávaní sa zúčastnili iba školské družstvá v počte 15 a orientačného behu sa 
zúčastnili dve školské družstvá a národné družstvo dievčat v celkovom počte 18. Na 
Pohár J. Humberta sme nevyslali zástupcov kvôli nedostatku finančných prostriedkov, 
nakoľko MŠVVaŠ SR nám dotáciu zaslalo až 17.6.2011.  Pohár   J. Humberta v atletike sa 
konal v dňoch 18. – 23.6.2011.  Vopred bolo nutné zaplatiť minimálne poistenie 
účastníkov a účastnícky poplatok. Keďže všetky predchádzajúce MM ISF sme financovali 
z našich prostriedkov, pričom sme zabezpečovali aj chod nášho združenia, nemali sme už 
prostriedky na pokrytie týchto nevyhnutných výdavkov. 

 
 



 
Výdavky na dopravu – letenky mohli byť nižšie, keby sa tieto objednávali 

v dostatočnom predstihu (ako sme to zabezpečovali v predchádzajúcich rokoch). Letenky 
sme vždy rezervovali už v mesiaci december rok vopred. Čím viac sa blížil termín 
medzinárodných majstrovstiev, tým drahšie boli aj letenky. Dokonca na majstrovstvá vo 
futbale v Brazílii sme nedostali potrebný počet leteniek z letiska vo Schwechate a traja 
členovia výpravy (tréner + 2 hráči) museli letieť z Budapešti.  Letenky boli v rôznych 
cenách – od 1 240 € až po 1 680 €. 

 

Úlohy v oblasti školského športu – táto dotácia bola použitá na mzdy a réžiu aparátu 
nasledovne: 
Hrubé mzdy        26 483,17 € 
Sociálna poisťovňa          8 911,10 € 
ZP Dôvera           3 409,94 € 
Všeobecná ZP             230,34 € 
Nájomné           7 048,80 € 
Internet              430,17 € 
Bankové poplatky             351,95 € 
Služby         2 465,54 € 
Stravovanie pracovníkov         2 370,06 € 

Spolu        51 701,07 € 

 
V hrubých mzdách je mzda troch pracovníčok za 9 mesiacov, poistné do Sociálnej 
poisťovne, do Zdravotnej poisťovne Dôvera za 12 mesiacov a do Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne za 3 mesiace. V režijných nákladoch sú len niektoré, ostatné výdavky boli 
hradené z vlastných prostriedkov SAŠŠ. Tu je vyúčtovaná aj minimálna spoluúčasť. 

 
 Vzhľadom k tejto finančnej situácii sme museli k 31.12.2011 rozviazať pracovný 
pomer s dvomi pracovníčkami Sekretariátu – pp. Hlôškovou a Valuškovou. Od 1.1.2012 
do 31.5.2012 pracovali na dohodu o vykonaní práce, pretože bolo nutné koordinovať 
súťaže s partnermi – Orion florbal cup a  Jednota futbal cup. Od 1.6.2012 boli opätovne 
prijaté do pracovného pomeru. K 30.6.2012 bol rozviazaný pracovný pomer s p. 
Dančíkovou zo zdravotných dôvodov. Od 1.7.2012 pracujú na Sekretariáte 4 pracovníčky. 

 

V roku 2012 sme podávali žiadosti na tieto účely: 
Športové podujatia detí, žiakov a študentov – KK OFC  19 820 € 
                                                                        M-SR OFC     7 815 € 

 
Školský šport – MŠM vo volejbale  16 768,70 
                          MŠM v CB – delegát       279,94 
                          Seminár TK ISF     3 783,92  
                          Činnosť sekretariátu  36 450,46 
                          Kalokagatia   31 137,73 
                          Gaudeamus   21 607,73 
                          Táto  žiadosť bola  podávaná do 30.5.2013,  preto  sme  už  nežiadali   na    
                          ostatné MŠM, pretože už bolo po ich termíne.  

 
Školský šport – Kvalifikácia na MŠM v OB  2 100,00 
                         Kvalifikácia na MŠM vo futbale  2 945,00 
                         M-SR Školské dni športu  5 112,00 
                         OK Školské dni športu   1 900,00 
                         M-SR v halovom veslovaní  2 120,00 



                         KK v halovom veslovaní                660,00 
                OK v halovom veslovaní    2 678,00  
                Vzdelávanie – rozhodca     1 170,00  florbal, volejbal  
                Činnosť organizácie a sekretariátu 31 481,00   
                Škola hrou         550,00 

 
Z týchto 3 žiadostí sme nakoniec dostali prostriedky na:  
Kvalifikácia na MŠM v OB           910,00 
Kvalifikácia na MŠM vo futbale       1 350,00 
KK OFC        19 800,00 
M-SR OFC          7 800,00 
Náklady na Sekretariát      35 500,00 
Kalokagatia 2012       30 900,00 
Gaudeamus 2012       21 600,00 
MŠM vo volejbale       16 400,00 
MŠM v cezpoľnom behu – delegát         200,00 
Seminár technických komisií ISF       3 700,00 
Vybrané úlohy v oblasti školského športu   24 167,00 

Spolu                162 327,00 € 
 
Jednotlivé čiastky boli viazané k účelu, ktorého zmena nebola možná. Ak sme na niektorý 
účel prostriedky nevyčerpali, museli sme ich vrátiť a ak sme ich prečerpali, nedostali sme 
už nič viac – teda opäť boli čerpané vlastné zdroje. 
Prostriedky na niektoré účely sa nedali vyčerpať z dôvodu, že v čase konania aktivity sme 
ešte nevedeli, ako bude o žiadosti rozhodnuté, teda koľko prostriedkov dostaneme. Týkalo 
sa to hlavne KK Orion florbal cup, Kalokagatie a Gaudeamusu. Z tohto dôvodu sme časť 
prostriedkov museli MŠVVaŠ SR vrátiť:  
KK OFC    9 300,00 
Kalokagatia    9 452,75 
Gaudeamus    4 137,20 
Seminár TK ISF   2 046,46     účasť 3 delegátov zo 4, lacnejšie letenky  
Pri vyúčtovaní prostriedkov sme museli preukázať použitie 5 % vlastných prostriedkov, 
čiže opäť boli čerpané aj vlastné zdroje.  
 

V roku 2013 sme podávali 2 žiadosti: 
1. Opatrenia osobitného významu v oblasti športu – povinné spolufinancovanie 5 – 6 % 
MŠM v basketbale    31 197,00 
MŠM vo futbale    20 345,00 
MŠM v orientačnom behu   17 333,00   74 000,00 
MŠM vo florbale    21 570,00 
MŠM v atletike – J. Humbert cup  10 388,00 
Materiálne zabzepečenie výprav, 
ISF poplatok na rok 2013   13 103,00        900,00 
MŠM ISF florbal – organizovanie  56 584,00   10 000,00 
Kvalifikácia na MŠM basketbal CH   2 666,00 
                                                  D    2 281,00 
Kvalifikácia na MŠM vo florbale    4 197,00     9 200,00 
Kvalifikácia na MŠM v atletike    1 995,00 
Gaudeamus 2013    20 182,00   15 000,00 
Ostatné úlohy (činnosť organizácie, 
Sekretariát     77 850,00   35 000,00 

Spolu              279 691,00            144 100,00  



 

2. Šport a zdravie – povinné spolufinancovanie 10 %  
Jednota futbal cup   50 000,00   28 800,00 
Orion florbal cup   40 000,00   40 000,00  88 % 
Školské dni športu     9 800,00     5 200,00 
M-SR vybíjaná žiačok ZŠ    5 000,00     5 000,00 
M-SR futsal žiakov SŠ    4 400,00     4 400,00 
M-SR atletika ZŠ, SŠ  11 200,00   11 200,00 
M-SR cezloľný beh ZŠ, SŠ   3 300,00     3 300,00 
M-SR futbal SŠ   12 000,00   12 000,00 
M-SR hádzaná SŠ   10 500,00   10 500,00 

Spolu                       146 200,00           120 400,00 

 
Predbežné čerpanie prostriedkov v roku 2013: 

Medzinárodné súťaže 
Futbal    20 124,22  Francúzsko 
Basketbal   24 065,37  Cyprus 
Orientačný beh  12 930,64  Portugalsko 
Atletika J. Humbert cup 10 760,37  Česká republika 
Súťaž vo florbale, ktorá sa mala konať u nás v Nitre, bola pre malý počet prihlásených 
družstiev zrušená. Preto ani prostriedky neboli čerpané. 
Navyše však pocestuje technický delegát p. Králik na Gymnaziádu do Brazílie. Výdavky 
na túto akciu by nemali presiahnúť 1 000 €. 
Zatiaľ je čerpanie na medzinárodné súťaže   67 880,60 €. 
 

ISF poplatok na rok 2013   995 €   (970 € poplatok + 25 € poplatky banky) 
 

MŠM ISF florbal – dotácia bola na organizáciu podujatia. Keďže k jeho zrušeniu došlo až  
v priebehu mesiaca marec 2013, boli už prostriedky čiastočne čerpané, pretože od 
januára  pracoval organizačný výbor, boli spracované  a vydané 2 bulletiny a ďalšie 
nevyhnutné práce (logo podujatia, webová stránka, listy sponzorom, atď.).  
Čerpaná čiastka je vo výške  1 575,35 €. 

 

Kvalifikácie  
Basketbal žiakov – Prievidza   773,43 
Basketbal žiačok – Ružomberok   811,41 
Atletika – Banská Bystrica          1 081,40   
Spolu             2 666,24 €.  
Aj v tejto položke je šetrenie, hlavne z dôvodu, že kvalifikácia na MŠM vo florbale sa z 
dôvodu ich zrušenia sa neuskutočnila. 
 

Gaudeamus – v rámci tohto podujatia sa uskutočnili súťaže v halovom veslovaní a 
speedbadmintone. Zúčtovali sme sem aj slávnostné otvorenie, kyvadlovú dopravu, tričká a 
polokošele pre účastníkov,  tlačoviny, atď.  
Čerpanie vo výške     13 830,45 €. 

 

Sekretariát 
Dotácia bola čerpaná na mzdy pracovníkov a režijné náklady nasledovne: 
Hrubé mzdy   26 843,87 
Zdravotné poisťovne   2 765,36 
Sociálna poisťovňa    6 764,03  Spolu:  36 373,26 € 
Z tejto čiastky budú preúčtované dohodnuté čiastky podľa zmlúv do prostriedkov partnera. 



 
Kancelárske potreby        61,75 
Drobný hmotný majetok      134,40 
PHM           99,24 
Spotrebný materiál       102,39 
Opravy motorových voz.      698,11 
Poistenie motorových voz.      553,56 
Poistenie kancelárií       114,21 
Cestovné        958,60 
Stravovanie          76,33 
Ubytovanie          35,50 
Poštovné        130,45 
Prenájom     3 556,40  
Telefóny        912,44 
Internet        286,78 
Služby        563,18 
Stravné lístky    1 482,80 
Kolky, poplatky         78,33 
Poplatky banky       177,28  Spolu:  10 021,75 €   

 
Druhá výzva – Šport a zdravie je čerpaná nasledovne: 
M-SR vybíjaná žiačok ZŠ   4 718,19 
M-SR futsal SŠ    3 714,05 
V termíne Gaudeamusu sa uskutočnili aj M-SR vo futbale SŠ a hádzanej SŠ žiakov a 
žiačok.  
 
M-SR futbal SŠ   11 040,19 
M-SR hádzaná SŠ     8 276,24 
M-SR atletika ZŠ     5 656,53 
M-SR atletika SŠ     3 776,17  
Na tieto majstrovstvá sme podávali žiadosť, na volejbal ZŠ a SŠ, stolný tenis, basketbal 
ZŠ a SŠ a florbal SŠ sme žiadosť nepodávali, lebo sme boli limitovaní  celkovým počtom 
akcií za organizáciu, čo bolo 10. Na M-SR v basketbale si podala žiadosť a zorganizovala 
ich Slovenská basketbalová asociácia za našej pomoci. Na ostatné menované 
majstrovstvá buď neboli podané žiadosti, prípadne nedostali dotáciu (stolnotenisový zväz). 
Keďže sme vedeli, že prostriedky na MŠM vo florbale ušetríme, dohodli sme s MŠVVaŠ 
SR, že zorgnizujeme M-SR vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ a SŠ z týchto prostriedkov, ak 
bude zmenený ich účel. Na základe  tejto dohody boli prostriedky čerpané nasledovne: 
M-SR volejbal SŠ     5 515,10 
M-SR volejbal ZŠ     7 681,46 
M-SR v cezpoľnom behu sa uskutočnia 22.10.2013 v Závažnej Porube a Školské dni 
športu – celoslovenské finále dňa 7.11.2013 v Trnave. 
 

Okrem týchto podujatí sme organizovali súťaže B kategórie – Orion florbal cup a Jednota 
futbal cup. Tieto súťaže boli finančne podporované sponzormi – Nestlé Slovensko a 
Nadácia Jednota COOP. 
M-SR OFC mladší     7 916,57 
M-SR OFC starší     8 406,57 
M-SR JFC      7 195,64 
Zo štátnych prostriedkov boli financované aj nižšie kolá súťaží – pri OFC regionálne a 
krajské kolá, pri JFC čiastočne okresné kolá a regionálne a krajské kolá iba zo štátnych 
prostriedkov. Nižšie kolá nie sú ešte úplne zúčtované, nakoľko niektorí organizátori zaslali 



doklady neskoro, bolo ich potrebné opraviť, doplniť a ešte ich nemáme späť. 
 Vzhľadom k nedostatočným prostriedkom na činnosť sekretariátu na základe výzvy 
MŠVVaŠ SR budú prostriedky na tento účel použité z viacerých zdrojov (partnerské, 
vlastné – je zmluvné spolufincovanie a rokovaniami na ministerstve dosiahnúť zvýšenie 
tejto čiastky o nečerpané prostriedky). 
 

 V súvislosti s výzvami je potrebné upozorniť všetky zložky SAŠŠ a ich 
prostredníctvom účastníkov súťaží, že sú presne určené pravidlá pre čerpanie dotácií, 
ktoré je nutné dodržiavať. V prípade, že kontrola z MŠVVaŠ SR zistí nesplnenie 
podmienok výzvy, budú sa musieť dodácie vrátiť, alebo aspoň časť z nich. 
 

 Upozorňujem na to z dôvodu, že tak účastníci, ako aj organizátori si túto povinnosť 
nie vždy riadne plnili pri zverejňovaní údajov do školského portálu. Museli tu byť 
zverejňované propozície jednotlivých súťaží, súpisky a po skončení súťaže výsledky. 
Podmienkou bola aj propagácia jednotlivých podujatí. Často sme pri kontrole dokladov 
zistili, že na portáli neboli všetky súpisky, výsledky sme pravidelne doplňovali a propagáciu 
sme museli podmieňovať úhradou nákladov. 
 

 Pre rok 2014 budú zverejnené výzvy aj v oblasti Opatrenia osobitného významu v 
oblasti športu a Šport a zdravie.  Na obe výzvy budeme podávať žiadosti. Je preto 
potrebné, aby školy a organizátori od začiatku školského roku pri ŠŠS  pracovali s 
portálom a zverejňovali požadované údaje v plnom rozsahu. 
              


