
 

 

                            Správa kontrolóra za rok 2016/2017. 

 

 

Takmer pred rokom som bol na mimoriadnej konferencii  SSTZ  zvolený do 

funkcie kontrolóra stolnotenisového zväzu. Táto funkcia bola vytvorená v zmysle 

zákona č. 440/2015 z. Z. o športe a jeho neskorších dodatkov. Úlohou funkcie 

kontrolóra športového zväzu je sledovať a predchádzať porušovaniu povinností 

vyplývajúcich z právneho poriadku,  predpisov a rozhodnutí SSTZ, a aby sa 

predchádzalo ukladaniu sankcií s  negatívnym dôsledkom pre zväz a jeho členov. 

Ďalej kontrolór vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť pre orgány SSTZ a 

orgány jeho členov.                                              V 

prvom roku svojho pôsobenia vo funcii kontrolóra národného zväzu som sa 

zameral najmä na poradensku činnosť v oblasti hospodárenia zväzu. Priebežne 

som sledoval finančné plnenie jednotlivých kapitol rozpočtu roku 2016, správnosť 

zaúčtovania ekonomických údajov, aby boli v súlade s rozpočtovými pravidlami a 

zmluvou o poskytnutí fanančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu pre rok 

2016 prostredníctvom Ministersta školstva ,vedy, výskumu a športu SR. 

Spolupracoval som pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a jeho jednotlivých 

projektov predkladaných na MŠ SR.                                         

Na základe podnetu z členskej základne som 15. 11. 2016 vykonal fyzickú 

inventúru v sklade športového materiálu zväzu. Kontrola sa týkala efektívneho 

využívania stolnotenisových poťahov. Zo skladovej karty, na ktorej sú zakúpené 

stolnotenisová poťahy zn. Butterfly evidované som zistil, že pri fyzickej inventúre 

sa v sklade nachádzalo 97 poťahov, čo zodpovedalo poslednému zápisu na 

skladovej karte. Zo zápisov v skladovej karte som zistil, že  poťahy boli výlučne 

vydané pre potreby štátnej reprezentácie. Vydané boli na prípravu a štarty 

seniorskej reprezentácie na MS v Malajzii, na OHM v Soči a na OH v Brazílii. Pre 

mládež na prípravu a účasť na Slovak Junior Open v Senci, ME 2016 mládeže a 



Slovak kadet Open v Bratislave. O tejto kontrole bol vypracovaný riadny zápis, 

ktorý bol prerokovaný dňa 29.11.2016 vo VV a je založený v materiáloch z VV 

SSTZ.                                                              

Ako kontrolór zväzu som sa zúčastňovalna zasadnutiach VV SSTZ. Konštatujem, že 

rokovania  VV prebiehali podľa vopred vypracovaného kalendárneho plánu prácu 

na 1/2 roka. Program rokovania bol oznamovaný členom VV včas na pozvánke. VV 

riešil koncepčné i operatívne zásadné otázky chodu zväzu v medziobdobí medzi 

konferenciami. Rokovania prebiehali v súlade so stanovami zväzu a zákonom o 

športe. Nezistil som žiadne porušenie týchto právnych noriem. Z hladiska obsahu 

zasadnutí VV doporučujem častejšie zaraďovať do programu informácie o 

hospodárení zväzu aspoň raz za 1/4 roka.                                                                                                                          

V ďalšom období je potrebné z efektívniť kontrolu UTM a klubov ktorým zväz 

poskytuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Tu musím poukázať na fakt, 

že poverení pracovníci sekretariátu, členovia VV a príslušné komisie zväzu túto 

úlohu trochu zanedbali. Pri kontrolach UTM sa okrem správneho využívania 

pridelených financií a kontroly dochádzky  treba zmerať hlavne na kvalitu a 

metodiku tréningového procesu v kluboch pracujúcimi s mládežou. Na týchto 

kontrolach sa v budúcom období zúčastním aj ja.                                                                        

V poslednom období som kontroloval   stanovy klubov či sú v súlade zo zákonom 

o športe. Ku kontrole predložili stanovy len ŠKST Ružomberok, Topoľčany a STO 

Valaliky.                                                                                  

Na záver pridám jednu svoju poznámku.  Na výkon funkcie kontrolóra národného 

športového zväzu sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj 

odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou 

písomného testu zameraného na oblasť týkajúcej sa riadenia a správy športovej 

organizácie. Vykonanie skúšky kontrolórov zväzov zabezpečuje hlavný kontrolór 

športu na MŠ vedy, výskum a športu SR. Skúška sa musí v zmysle zákona č. 

440/2015 z.z. absolvovať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie. 

Prešiel takmer celý rok a MŠ SR realizáciu tejto skúšky nazabezpečilo. Nie že by mi 

to chýbalo, ale zákon by mal platiť aj pre ministersto. Tak mám dilému, či som 

funkciu nevykonával poloilegálne. 

Ďakujem za pozornosť. 



 

 

 


