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Výročná správa o činnosti kontrolóra Slovenského    

rýchlokorčuliarskeho zväzu za rok 2019 

 

Funkcia kontrolóra národného športového zväzu   

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon  č. 440/2015 Z.z. o športe v znení 

neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona športová organizácia, ktorá je prijímateľom 

verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej 

kontroly. V prípade, ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce 

účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000,-€, je v 

zmysle zákona povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra a to najneskôr do 30. júna 

nasledujúceho roka.  

 Túto, zo zákona vyplývajúcu, povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra si 

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz splnil na Konferencii 15.5.2016. Skúšku odbornej 

spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra som na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a 

športu absolvoval 29.12.2017. Funkcia kontrolóra bola implementovaná do štruktúr SRZ 

s patričným prepojením komunikačných kanálov pre dostatočnú informovanosť kontrolóra. 

Úlohou kontrolóra športovej organizácie je nezávislá kontrolná činnosť zameraná 

najmä na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaloženia verejných prostriedkov, 

dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej 

organizácie. 

V zmysle § 13, ods. 3, písm. e), vypracúva kontrolór výročnú správu o  svojej 

činnosti, ktorú vám, ako najvyššiemu orgánu športovej organizácie, týmto predkladám. 
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Kontrolná činnosť v roku 2019 

 

V roku  2019  som  vo funkcii kontrolóra vykonával činnosti na základe ZoŠ §14, ods.1, 

písm. a) a b). Podľa  Tieto činnosti zahŕňali : 

- účasť na zasadnutiach orgánov SRZ a kontrola zápisníc zo zasadnutí, 

- účasť na školení kontrolórov športových organizácií organizovanom kanceláriou 

Hlavného kontrolóra športu. 

- kontrola stanov SRZ a ich súlad so Zákonom o športe, 

- kontrola dodržiavania predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so 

športovou činnosťou, 

- kontrola priebežného čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých 

zo štátneho rozpočtu, 

- kontrola plnenia povinností športových klubov zameraná najmä na vyúčtovanie 

vybraných športových podujatí. 

 

Cieľom vykonávanej činnosti je zabezpečenie efektívnejšieho a účelnejšieho 

vynakladania verejných zdrojov na zabezpečenie verejného záujmu v športe, ktorým je 

podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie, 

ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Zistenia kontrolóra SRZ  

 

SUBJEKT Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

PREDMET Zasadnutia riadiacich orgánov zväzu 

 

VYHODNOTENIE 

 

V roku 2019 sa konali celkovo 3 zasadnutia predsedníctva SRZ 

a 19.mája 2019 bola zvolaná riadna Konferencia SRZ. 

Zasadnutia predsedníctva ako i  Konferencia SRZ prebehli 

v zmysle Stanov SRZ a zápisnice, ktoré sú verným spracovaním 

ich priebehu, sú zverejnené na webovom sídle zväzu. 

 

 

 

 

SUBJEKT Hlavný kontrolór športu 

PREDMET Skolenie kontrolórov  

 

VYHODNOTENIE 

 

V roku 2019 boli kanceláriou Hlavného kontrolóra športu 

organizované tri školenia. Vzhľadom na šírku agendy, ktorá je 

kladená na plecia kontrolórov, sú tieto školenia zamerané na  

vzdelávanie kontrolórov pre výkon samotnej funkcie. Tématicky 

boli tieto školenia zamerané na oblasť antidopingu 

a disciplinárnych konaní, nelegálneho zamestnávania, 

dobrovoľníctva v športe, procesné riadenie v športovej 

organizácii, základy účtovníctva, verejné obstarávanie 

v športových zväzoch a i.. 
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SUBJEKT Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

PREDMET Vyúčtovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu  

 

VYHODNOTENIE 

 

K vyúčtovaniu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých 

zo štátneho rozpočtu dochádzalo v zmysle § 65, ods. 6 zákona 

č.440/2015 Z.z. o športe t.j. do 25 dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom boli finančné 

prostriedky prijaté, alebo použité. Jeho priebežné čerpanie bolo 

v roku 2019 pravidelne zverejňované na webovom sídle zväzu. 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 5.7.2020 

        Ing. Matúš  U ž á k 

        kontrolór SRZ 

Ján
Zápis textu
Správa schvalená : prítomí .....................za................proti..............................zdržalo sa..................




