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Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  11.2.2019 

 

 

Názov materiálu:  Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  

                                a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu  

                                Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 2017. 

 

 

 

 

Obsah materiálu:  správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017. 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  28.1.2019 

 

 

 

       predkladateľ 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v podobe 

dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský športový klub mládeže za rok 

2017 

 
V zmysle ustanovenia §  18f písm. h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom 

znení bola vykonaná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

pri hospodárení s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre 

Mestský športový klub mládeže za rok 2017. 

 

 

Začiatok kontroly:  

20.12.2018  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

Hospodárenie s verejnými financiami v podobe dotácii z rozpočtu Mesta Trebišov pre Mestský 

športový klub mládeže za rok 2017.  

 

Cieľ kontroly: 

Zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 
  

 
Kontrolované obdobie: 

Rok 2017 
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Vyžiadané doklady: 

 
 Dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry a pokladničná dokumentácia Mestského 

športového klubu mládeže Trebišov (MŠKM Trebišov) za rok 2017  

 Dokumentácia o finančných príspevkoch Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

pre MŠKM Trebišov za rok 2017. 

 Mzdová evidencia pracovníkov MŠKM Trebišov za rok 2017. 

 

Zistený stav: 

 
Mestský športový klub mládeže Trebišov vznikol dňa 9.8.2013, keď mestské zastupiteľstvo 

uznesením č. 77/2013  schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie MŠKM Trebišov. 

 

Organizácia bola zriadená na plnenie úloh mesta v oblasti telesnej kultúry a športu a jej 

hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov detí a mládeže 

v uvedenej oblasti, prispievať k rozvoju a zdokonaľovaniu pohybových zručností a formovať 

osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami k spoločensky zdravému spôsobu 

využívania voľného času.  

 

Predmetom činnosti MŠKM Trebišov sú: 

a) športové činnosti 

 príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť, 

 zabezpečenie účastí registrovaných hráčov v majstrovských aj nemajstrovských 

súťažiach, 

 organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, 

 organizovanie prestupov a hosťovaní hráčov z iných športových organizácií 

(združení a klubov) s cieľom podporiť zdokonaľovanie a zlepšenie výkonov 

v športových súťažiach, 

b) iné činnosti 

 zabezpečenie materiálno-technických, personálnych, sociálnych 

a bezpečnostných podmienok na napĺňanie poslania organizácie,  

 získavanie finančných prostriedkov aj mimo rozpočtu zriaďovateľa, 

 propagácia vlastných aktivít. 

 

Keďže MŠKM Trebišov vznikol v roku 2013 hlavne z dôvodu záchrany mládežníckeho hokeja 

v meste  a zachovaní účastí trebišovských detských a mládežníckych hokejových družstiev 

v súťažiach, prvým a zatiaľ jediným podporovaným športom je ľadový hokej.  

 

MŠKM Trebišov sa stal riadnym členom Slovenského zväzu ľadového hokeja a žiaci sú 

regulárne registrovaní. 

MŠKM Trebišov zabezpečuje z mestských prostriedkov úplnú základnú starostlivosť o žiacky 

a neskôr aj dorastenecký hokej (ľadová plocha, tréneri, výstroj, doprava, rozhodcovia, 

časomerači atď.).  

 

V sezóne 2016/2017 a v sezóne 2017/2018 v MŠKM Trebišov pôsobili tieto hokejové družstvá: 

súťažné kategórie, ktoré organizuje SZĽH 

- 1. liga dorast – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 34 
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                                                                     sezóna 2017/2018 – 34  

- liga kadetov – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 31 

- 1. liga starších žiakov 8. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 29 

                                                                                                   sezóna 2017/2018 – 38  

- 1. liga starších žiakov 7. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 31 

                                                                                                   sezóna 2017/2018 – 29 

- 1. liga mladších žiakov 6. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 22 

                                                                                                      sezóna 2017/2018 – 24  

- 1. liga mladších žiakov 5. ročník – počet hráčov na súpiske sezóna 2016/2017 – 26 

                                                                                                      sezóna 2017/2018 – 29  

- HP4 prípravka 4. ročník 

- HP3 prípravka 3. ročník 

 

nesúťažná kategória 

- hokejová predpríprava – deti od 0. po 2. ročník 

 

V hokejových prípravkách v roku 2017 bolo spolu registrovaných 85 hráčov. 

 

Karpatská mládežnícka hokejová liga 

V sezóne 2016/2017 boli kadeti zapojený aj do Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy. 

V sezóne 2017/2018 Karpatskú mládežnícku hokejovú ligu hralo namiesto kadetov 

dorastenecké hokejové mužstvo. 

 

Karpatská mládežnícka hokejová liga vznikla v roku 2016 na báze občianskeho združenia s 

cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj ľadového hokeja v krajinách Karpatského euroregiónu. 

Svoju činnosť zameriava predovšetkým na podporu mládežníckeho hokeja v tomto regióne. 

Združenie pôsobením tiež prispieva k prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce medzi 

hokejovými klubmi na danom území. 

 

Dňa 18.10.2017 Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom 

zasadnutí prijal občianske združenie Karpatská mládežnícka hokejová liga za registrovaného 

člena SZĽH. 

 

V prvej sezóne (2016/2017) malo v Lige zastúpenie 5 krajín. V súťaží štartovalo 6 družstiev 

kategórie U16 (rok nar. 2001/2002): HK Mládež Michalovce, MŠKM Trebišov (Slovensko), 

DebMis Select (Maďarsko), HK Halycké Levy Novojavorivsk (Ukrajina), STS UKS 

Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko).  

 

Už v druhej sezóne došlo k rozšíreniu súťaže. V sezóne 2017/2018 sa v nej predstavilo celkovo 

14 tímov v dvoch vekových kategóriách. 

 

V kategórii U18 (rok nar. 2000/2001) to boli: HK Mládež Michalovce, MŠKM Trebišov 

(Slovensko), HK Halycké Levy Novojavorivsk, SDYUSSHOR Charkov (Ukrajina), STS UKS 

Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko) a HA Brumov-

Bylnice (Česká republika). 

 

Hráči narodení v rokoch 2002/2003 sa predstavili v kategórii U16. Aj v nej štartovalo 7 

družstiev: SDYUSSHOR-2002 Charkov, Kryžynka-2003 Kyjev (Ukrajina), Debreceni Hoki 

Klub (Maďarsko), HK Mládež Michalovce (Slovensko), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok 

(Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko) a HA Brumov-Bylnice (Česká republika). 
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Personálne zabezpečenie MŠKM Trebišov 

 

V zamestnaneckom pomere na základe pracovnej zmluvy v MŠKM Trebišov pracujú: 

 Mgr. Dušan Kobeľa – riaditeľ MŠKM Trebišov 

 Radoslav Vargaeštók – zástupca riaditeľa – organizačné a technické zabezpečenie 

činnosti MŠKM Trebišov – pracovný čas 4 hodiny týždenne 

 

V rámci dohody o pracovnej činnosti vykonávajú činnosť: 

 2 pracovníčky – vedenie ekonomickej a mzdovej agendy 

 2 pracovníčky – zdravotná služba počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť časomerača a hlásateľa počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť zapisovateľa a vedenie štatistiky počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť trestomerača a zapisovateľa počas hokejových zápasov 

 1 pracovník – činnosť trénera 

 

Na základe zmluvného vzťahu medzi MŠKM Trebišov a podnikateľským subjektom pôsobia 

dvaja tréneri. 

 

 

 Prostriedky z rozpočtu Mesta Trebišov 

 

Rozpočet MŠKM Trebišov za rok 2017 

Schválený v €    63 000,00 

Upravený v €     66 000,00 

Plnenie v €         66 000,00 

Plnenie v %             100,00 

 

Členenie výdavkov (v €) MŠKM Trebišov poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov za 

obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017: 

- tarifný plat      5 404,95 

- príplatky      5 023,45 

- odmeny         356,31 

- poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 667,52 

- poistné do ostatných zdravotných poisťovní     128,62 

- poistné do sociálnej poisťovne   4 933,34 

- cestovné náhrady        453,00 

- energie, voda a komunikácie       425,10 

- materiál               15 888,10 

- dopravné      1 295,83 

- služby                17 274,75 

- transfery jednotlivcom a neziskovým     586,00 

právnickým osobám 

     SPOLU                53 436,97 

 

Finančné prostriedky poskytnuté MŠKM Trebišov z rozpočtu Mesta Trebišov v roku 2017 boli 

použité hospodárne a efektívne. MŠKM Trebišov zo svojich prostriedkov sumou 2050,80 € 

zveľadil mestský majetok, keď zabezpečil nákup a montáž gumových podložiek do šatní 

v sume 1 500,00 € a montáž kamerového systému v sume 550,80 € na zimnom štadióne. 
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 Prostriedky z dotácie SZĽH 
 

Suma poskytnutých finančných prostriedkov zo strany SZĽH – 25 596,51 € 

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov – 25 596,51 € 

Rozdiel – 0,00 € 

 
Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol v priebehu roka 2017 finančný príspevok vo výške  

5 520,00 € na zabezpečenie práce s mládežou klubu vo vekovej kategórii predprípravky, prípravky, 

žiakov, kadetov, dorastu a juniorov, finančný príspevok vo výške 19 926,51 € na výdavky klubu, 

ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizovanie aktivít a finančný 

príspevok vo výške 150,00 € na turnaj žiakov.  

 

Členenie výdavkov (v €) MŠKM Trebišov poskytnutých z príspevkov SZĽH za obdobie 

od 1.1.2017 do 31.12.2017: 
- materiál      6 867,20 

- dopravné      8 675,31 

- nájomné (prenájom cudzej ľadovej plochy)     648.00 

- služby       9 406,00 

   SPOLU                25 596,51 

 

MŠKM Trebišov fakturoval SZĽH finančné príspevky na základe Zmlúv o poskytnutí 

finančných príspevkov. MŠKM Trebišov za rok 2017 spolu vystavil 6 faktúr, ku ktorým boli 

priložené dodávateľské faktúry, hlavne na prepravné služby, zabezpečenie športovej výstroje 

a služby trénerov. 

Kontrola použitia finančných prostriedkov z dotácie SZĽH je kontrolovaná pri každej faktúre 

samotným poskytovateľom dotácie. 

 

 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 

 
Suma prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účte MŠKM Trebišov bola k 1.1.2017 – 

17 722,87 €. 

 

Členenie výdavkov (v €) MŠKM Trebišov z prostriedkov z predchádzajúcich rokov za 

obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017: 
- dopravné      6 437,19 

- služby                11 285,68 
   SPOLU                17 722,87 
 

Vybrané sumy jednotlivých výdavkových skupín (v €) za MŠKM Trebišov za obdobie od 

1.1.2017 do 31.12.2017: 

- prepravné služby – 16 408,33 

- ubytovanie, stravovanie – 2 811,13 

- odmeny trénerov na základe dodávateľských faktúr – 12 388,18 

- športový materiál a výstroj na základe dodávateľských faktúr – 15 488,90 

- gumová podložka do šatne a montáž – 1 500,00 

- kamerový systém na zimnom štadióne – 550,80 

- kancelárske potreby – 1 404,60 

- propagačné materiály – 1 034,27 

- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – 4 383,73 
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Závery  
 

Kontrolou nebolo zistené nezákonné a nehospodárne použitie finančných prostriedkov 

poskytnutých MŠKM Trebišov z rozpočtu Mesta Trebišov a z cudzích zdrojov. 

 

MŠKM Trebišov využíva poskytnuté finančné a materiálne zdroje efektívne a účinne. 

Zabezpečením kvalitnej prípravy detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť a výchovou 

mladých hokejistov je splnený aj skutočný účel, na ktorý bol MŠKM Trebišov zriadený. 

 

 

Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 23.1.2019.  

Lehota na podanie námietok k návrhu správy – do 28.1.2019.  

Námietky k návrhu správy neboli podané. 

 

 

 

V Trebišove, dňa 29.1.2019   

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 


