
                                                                 
 

Vyjadrenie kontrolóra SLZ k požiadavke p. Mareka Štefaňáka 

 

31.1.2018 ma požiadal p. Marek Štefaňák o prešetrenie dotácie na aktívnych športovcov do 23 rokov pre 

klub LK Svit : 

 

Dobrý deň,  p.Durný. Obraciam sa na Vás, ako na kontrolóra SLZ s podnetom na preskúmanie 

nasledujúcej skutočnosti:  

 V r.2017 čerpal LK Lukostreľba Svit dotáciu na športovcov do 23rokov na 15 športovcov vo výške 1650€. 

Podlľa registra športovcov do 23 rokov však mal čerpať príspevok len na 13 športovcov. Do 15.8.2017 

boli členmi LK Lukostreľba Svit 15-ti športovci do 23 rokov, z toho však dvaja, do 31.12.2017 nesplnili 

podmienku účasti na troch súťažiach zaradených v kalendári SLZ, preto nie su ani uvedení v registri 

športovcov do 23 rokov. Prikladám zoznam dotknutých športovcov: 

Dávid Ivan od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Denis Ivan od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Matúš Žonda od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Tomáš Štefaňák od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Sarah Schindlerová od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad  

Jakub Habaj od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad  

Matej Belicza od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Nikolas Goldbach od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Petra Hudecová od  31.8.2017 člen Red Arrows Poprad 

Samuel Dzadík od  10.10.2017člen Red Arrows Poprad 

Samuel Varga 

Róbert Pobiják 

Alex Pattermann 



                                                                 
Títo sú vedení v registri športovcov do 23 rokov. 

 Neregistrovaní v registri športovcov do 23 rokov : 

Karol Rybanský 

Patrik Pitka Kester od 15.8.2017 člen Red Arrows Poprad, (30.12.2017sa zúčastnil Kežmarskej vianočnej, 

ale už nie ako člen LK Svit) 

 

Žiadam podľa § 14 ods.1  písm c zák 440/15, ako člen SLZ reg. č. 1282, aby bola preskúmaná 

opodstatnenosť čerpania prostriedkov z verejných zdrojov v uvedenej výške. Ďalej ma zaujíma využitie 

daných prodstriedkov. Keďže vyplatenie prostriedkov bolo viazané na účasť konkrétneho športovca na 

troch súťažiach, myslím, že prostriedky by mali byť využité aj na konkrétneho športovca, alebo aspoň s 

jeho súhlasom na použitie na daný účel. Prostriedky boli LK Svit vyplatené 14.8.2018 a 15.8.2018 bol 

uskutočnený prestup 8 členov, ktorí splnili podmienky na vyplatenie príspevku na športovca do 23 rokov 

do Red Arrows Poprad. Z nárokovanej sumy bolo použitých 350€ na spoluúčasť EYC Poreč pre Davida 

Ivana. Ja osobne ako zákonný zástupca jedného zo športovcov, na ktorých bola dotácia čerpaná 

prehlasujem, že súhlasím s použitím prostriedkov na tento účel. Ale ako boli použité ostatné prostriedky 

za členov Red Arrows Poprad.  Tieto prostriedky predsa nie su na podporu klubu, ale ako z názvu dotácie 

vypýva na športovca do 23 rokov. 

Ďakujem za odpoveď Marek Štefaňák 

K predmetnej požiadavke predkladám nasledovné vyjadrenie: 

 

1. Rozhodujúci termín pre prideľovanie dotácií klubom na aktívnych športovcov do 23 rokov pre 

rok 2017 bol 31.5.2017. Tak o tom rozhodlo Predsedníctvo SLZ na svojom zasadnutí 11.6.2017. 

Všetci športovci do 23 rokov uvedení v liste p. Štefaňáka boli k termínu 31.5.2017 členmi klubu 

LK Svit. Klub Red Arrows Poprad vznikol 16.07.2017 a o členstvo v SLZ požiadal 26.07.2017, ale 

podklady neboli kompletné – 14.08.2017 začalo schvaľovanie nového klubu predsedníctvom, 

definitívne predsedníctvo schválilo členstvo klubu v SLZ 20.8.2017.  

 

2. V zmysle Zákona o športe (§4 ods.6) je aktívnym športovcom: 

 

 V tomto prípade je rozhodujúci počet štartov uvedených športovcov na súťažiach SLZ v roku 

2016. Ten bol rovnako súčasťou zápisu zo zasadnutia Predsedníctva SLZ 11.6.2017. 



                                                                 
 

 

LK Svit DIČA Bruno 5 

LK Svit DZADÍK Samuel 7 

LK Svit GRIVALSKÁ Alexandra 7 

LK Svit HABAJ Jakub 7 

LK Svit HUDECOVÁ Petra 5 

LK Svit HUDECOVÁ Vlasta 3 

LK Svit IVAN Dávid 10 

LK Svit IVAN Denis 9 

LK Svit PATTERMANN Alex 6 

LK Svit POBIJAK Róbert 9 

LK Svit RYBANSKÝ Karol 8 

LK Svit SCHINDLEROVÁ Sarah 8 

LK Svit ŠTEFAŇÁK Tomáš 7 

LK Svit VARGA Samuel 7 

LK Svit ŽONDA Matúš 8 

 

Z uvedeného vyplýva, že všetci športovci do 23 rokov, ktorí sú uvedení na zozname p. 

Štefaňáka boli oprávnene zaradení medzi aktívnych športovcov klubu LK Svit. 

 

3. Klub LK Svit dostal na základe vyššie popísaného dotáciu vo výške 1650€. Použite tejto sumy je 

v zmysle požiadavky Zákona o športe zverejnené na webovom sídle SLZ 

http:// www.slz.sk/index.php/component/content/article/2-uncategorised/172-puozitie-

prostriedkov-na-mladez-2017 

Tu LK Svit uvádza a dokladuje nasledovné použitie: 

350 € čiastočná úhrada spoluúčasti Davida Ivana na výjazd EYC Poreč  

1300 € úhrada faktúry za terčovnice  

Obidve uvedené položky sú v súlade so Zákonom o športe a rovnako aj s usmernením SLZ k 

použitiu prostriedkov na mládež, pretože aj terčovnice patria neodmysliteľne k materiálnemu 

zabezpečeniu prípravy športovcov do 23 rokov. 

http://www.slz.sk/images/dokumenty/2017/usmernenie%20prispevok%20na%20cinnost%20klubo

v%20mladez.pdf 

 

http://www.slz.sk/images/dokumenty/2017/usmernenie%20prispevok%20na%20cinnost%20klubov%20mladez.pdf
http://www.slz.sk/images/dokumenty/2017/usmernenie%20prispevok%20na%20cinnost%20klubov%20mladez.pdf


                                                                 
Záver 

Po prešetrení podnetu p. Mareka Štefaňáka konštatujem, že výber aktívnych športovcov do 23 rokov 

aj využitie pridelených prostriedkov boli zrealizované v súlade so Zákonom o športe a s predpismi SLZ. 

 

 

V Bratislave 8.2.2018 

Kontrolór SLZ 

Ing. Matúš Durný v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


