
Ing. Gabriel Wawrek – kandidát na kontrolóra SSTZ 
 
  narodený 18.3.1964 v Košiciach (53 rokov)  

· stav: ženatý, 1 dieťa (syn)  

· vzdelanie Vysoká škola ekonomická v Bratislave  

· zamestnanie: Ulbrich Slovensko, s.r.o. Bratislava  - obchodný zástupca, manažér  

· stolný tenis aktívne od roku 1973 - hráč Lokomotíva Košice, VSS Košice, OSP 

Košice, Pozemné Stavby Bratislava, VTJ Prachatice, Štart Trebišov, Sokol 

Vojčice, KST PLUS 40 Trebišov  

· Trénerská licencia „B“  od 2016 - tréner mládeže KST PLUS 40 Trebišov  

· Rozhodcovská licencia „C“  od roku 2012  

· Funkcie: 2004 - 2016 člen výboru klubu KST PLUS 40 Trebišov, tajomník 

zodpovedný za organizáciu činnosti klubu  

od 2016 -  člen výboru klubu KST PLUS 40 Trebišov, prezident zodpovedný  

za riadenie a fungovanie klubu, komunikáciu s mestom, sponzormi,  

· Vedúci stolnotenisového krúžku pri CVČ Trebišov (externý spolupracovník)  

· vodičský preukaz skupiny B  

· jazykové znalosti: maďarsky, rusky, anglicky - pasívne  

 

 

Vo funkcii kontrolóra SSTZ  sa chce zamerať na nasledovné činnosti:  

Činnosť podľa znenia Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. , Druhá časť, druhá hlava § 13 a § 

14 a podľa  znenia zákonov č. 354/2016 Z.z a  č. 335/2017 Z. z 

§ 13  Úlohy kontrolóra 

1. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo 

závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a 

rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len „nedostatok”) a na jeho základe 

uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú 

organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva 

konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a 

orgány jej členov. 

2. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na  

a. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných 

prostriedkov, 

b. dodržiavanie právnych predpisov a 

c. dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 

3. Kontrolór tiež  

a. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho 

orgánu a ich riadneho zverejňovania, 

b. upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a 

údajov v zdrojovej evidencii, 

c. upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na 

zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym 

poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného 

nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na 

jeho odstránenie, 



d. konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová 

organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku, 

e. vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá 

najvyššiemu orgánu športovej organizácie. 

4. Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie 

má pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a  

a. vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, 

ktoré sú členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej 

organizácie, 

b. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s 

právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami národného športového 

zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej 

organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový 

zväz alebo národná športová organizácia členom, 

c. zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného 

orgánu, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na 

zasadnutiach iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej 

športovej organizácie, 

d. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a 

zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov. 

5. Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie 

je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej 

organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej 

organizácie. 

- kontroluje na najvyššom orgáne , ako aj v športových organizáciách účelnosť , 

efektívnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov   z verejných zdrojov pri ich 

čerpaní na vyhlásené projekty MŠVVaŠ a inými ústrednými organizáciami 

- kontroluje u subjektov, ktoré čerpajú finančné prostriedky z verejných zdrojov súlad 

stanov a ďalších požadovaných predpisov a dokumentov so  stanovami najvyššieho 

výkonného orgánu a podľa ZoŠ č. 440/2015 Z.z. a v znení neskorších predpisov 

 - kontroluje účelnosť , efektívnosť a hospodárnosť využitia finančných prostriedkov 

z verejných zdrojov pre činnosť ÚTM a CTM, pre aktivity RD 

 - kontroluje splnenie podmienok a účelné, efektívne a hospodárne využitie finančných 

prostriedkov z vyhlásených dotácií SSTZ 

 - poskytuje poradenskú a metodickú pomoc pre uzatváranie zmlúv o vykonávaní činnosti 

športovcom- profesionálom, športovcom -amatérom   a športovým odborníkom , 

športovým klubom a fyzickým osobám pre činnosť a hospodárenie s finančnými 

prostriedkami a materiálom podľa   legislatívy a ostatných záväzných predpisov 

 

 


