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Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 
 
Vážené dámy, vážení páni,  
 
 Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou Kontrolóra SKGA za uplynulé 
obdobie, t. j. za rok 2018. 
 
Postavenie a úlohy kontrolóra  
 
Postavenie a úlohy kontrolóra v národnom športovom zväze sú dané§10-§14 ZOŠ. Športová 
organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na 
nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe 
nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 
eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna 
nasledujúceho roka. 
Na výkon funkcie Kontrolóra je potrebné okrem kvalifikačných predpokladov preukázať 
odbornú spôsobilosť  preukázanú úspešným absolvovaním skúšky. 
Základnými úlohami kontrolóra je priebežne vykonávaná kontrolná činnosť zameranú najmä 
na 

-  hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

-  dodržiavanie právnych predpisov 

-  dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.  

Kontrolór tiež  
- vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich 

riadneho zverejňovania,  

- upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v 

zdrojovej evidencii,  

- 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, 

- konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia 

členom, pri zistení závažného nedostatku. 

Kontrolór národného športového zväzu ďalej 
- vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

- 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,  
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- 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,  

- 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.    

 
Aktivity a úlohy zabezpečované v roku 2018 
 

31.1.2018 som splnil zákonnú povinnosť na preukázanie odbornej spôsobilosti 
a úspešne som vykonal písomnú skúšku organizovanú MŠVVaŠ. 

Osobnou účasťou sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Prezídia SKGA (11 
zasadnutí z 12). Priamo na zasadnutiach Prezídia SKGA som upozorňoval na možný nesúlad 
s vnútornými predpismi,  predpismi Slovenskej republiky a navrhoval riešenia. Ako jeden zo 
závažných problémov sa mi javí nepredkladanie prerokovávaných materiálov na Prezídiá, čo 
malo za následok neúmerne dlhé prerokovávanie týchto materiálov vzhľadom na nemožnosť 
ich naštudovať a kvalifikovane ich pripomienkovať. Opakovane som navrhoval prezídiu 
predkladanie materiálov s týždňovým predstihom. Tento návrh však zatiaľ Prezídium 
neakceptovalo. 
Priebežne som kontroloval povinnosti SKGA týkajúce sa zverejňovania údajov na webe. 
V prípade zistenia nedostatkov som na ne upozorňoval a kontroloval ich nápravu. 
 
Taktiež som zabezpečoval kontrolu použitia a rozúčtovania prostriedkov z Príspevku 
uznanému športu a ich zverejnenie na webe.  
 
Opakovane som upozorňoval na podľa môjho názoru na neefektívne používanie prostriedkov 
v niektorých položkách. 
 
Prezídium som taktiež upozornil, že bez prípravy nových aktivít zameraných najmä na prácu 
s novými golfistami, ako aj na aktivity zamerané rozšírenie práce s talentovanou mládežou 
na úrovni klubov bude mať SKGA v nasledujúcich rokoch problém vykázať použitie zdrojov, 
ktoré dostáva prostredníctvom  Príspevku uznanému športu. 
 
Zúčastňoval sa stretnutí a školení so zástupcami ostatných národných športových zväzov 
ohľadne Zákona o športe, rôznych seminárov týkajúcich sa tohto zákona a jeho použitia 
v praxi. Aktívne poskytoval súčinnosť Hlavnej kontrolórke športu, konzultoval s hlavnou 
kontrolórkou športu rôznu problematiku týkajúcu sa činnosti kontrolóra zväzu ako aj zväzu 
a jeho orgánov. 
   
V rámci kontrolnej činnosti som poskytoval súčinnosť a podklady Hlavnej kontrolórke športu 
pri kontrole podnetu Diskriminácia Tadeáša Teťáka – hráča Golf Clubu Sedin realizačným 
tímom reprezentácie Slovenskej golfovej asociácie. 
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Taktiež som poskytoval súčinnosť pri realizácii kontroly povinne zverejňovaných údajov  
MŠVVaŠ. 
Na základe podnetu prezídia boli začaté (zatiaľ neukončené) kontroly: 
 

- Kontrola postupov dodržiavania pravidiel pri doterajšej nominácii hráčov na 
reprezentačné podujatia. 

- Kontrola splnenia podmienky pre členstvo riadnych členov v SKGA, uvedenej v 
článku 3 bod 1.5 písm. l) Stanov SKGA.  

  
 
Odporúčania 
 
Na základe mojich poznatkov z účastí na zasadnutiach prezídia, zo zasadnutí komisií, 
z rozhovorov so zástupcami klubov, ako aj z informácií zo ZOŠ a zo stretnutí so zástupcami 
MŠVVaŠ mi pre činnosť SKGA v roku 2019 vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

- venovať zvýšenú pozornosť komunikácii a práci s klubmi ohľadom použitia verejných 

zdrojov,  

- venovať primeranú pozornosť a priebežne riešiť zúčtovanie prostriedkov  

poskytnutých  MŠVVaŠ, ako aj ostatnými partnermi (sponzorské zmluvy), 

- intenzívne pracovať na príprave nových projektov, ktoré by boli zamerané ako na 

nových golfistov, tak  aj na prácu s talentovanou mládežou. 

 
Žilina, 22.1.2019  
 
 
 
      ........................................................ 
             Ing. Slavomír Brudňák 
     Kontrolór SKGA, Predseda Revíznej komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOŠ       Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe  

SKGA        Slovenská golfová asociácia 
MŠVVaŠ    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 


