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Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2019 

Vážené dámy, vážení páni,  
 
dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou kontrolóra a revíznej komisie SKGA za 
uplynulé obdobie, t. j. za rok 2019. 
 
Zmeny legislatívneho rámca v roku 2019  
 
V roku 2019 došlo k novelizácii jednej zo základných zákonných noriem (Zákon o športe), ktorá 
upravuje činnosť SKGA, ako aj činnosť klubov. 
 
Základné zmeny, ktoré sa dotýkajú bežnej činnosti športovej organizácie sú nasledovné: 

- Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka ako podnikanie je už riešené len 
cez jednotné kontaktné miesto okresného úradu, 

- povinnosti overiť účtovnú závierku a výročnú správu audítorom ak  príjem  verejných 
zdrojov presiahne 250 000 Eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom 
roku presiahnu 800 000 Eur, 

- rozšírenie konfliktu záujmov pri dodávateľoch tovarov a služieb bol rozšírený aj na 
kontrolný orgán, 

- na príjem verejných prostriedkov je potrebný už len jeden osobitný účet.  

Aktivity a úlohy zabezpečované v roku 2019 
 
Hlavnými cieľmi, ktoré som sa snažil naplniť v roku 2019 bola: 

- práca s klubmi, ich vzdelávanie a usmerňovanie v oblasti platnej legislatívy zameranej 
na príjem a vykazovanie verejných zdrojov, 

- v spolupráci s prezídiom dohliadnuť na úpravu systému účtovníctva tak, aby bolo 
prehľadnejšie a jednoduchšie priebežné sledovanie  čerpania schváleného rozpočtu 
a taktiež priebežné sledovanie čerpania verejných zdrojov. 

Pri časti Jedna boli v priebehu roka 2019 zabezpečené štyri školenia pre kluby z oblasti Zákona 
o športe, informácií o plnení podmienok prijímateľa verejných zdrojov, podmienok, ktoré 
musia plniť športoví odborníci a  spôsobov poskytovania ich služieb pre golfistov a kluby. 
V spolupráci s turnajovým manažérom bol poskytnutý prehľad základných vnútorných 
predpisov s ich výkladom. 
 
V časti Dva bolo zrealizované pre nastavenie účtovníctva vytvorením nákladových stredísk, 
ktoré kopírujú Zmluvu prijímateľa verejných zdrojov tak, aby nám umožňovali priebežne 
sledovať jednak plnenie čerpania rozpočtu, ako aj čerpanie zdrojov z Príspevku uznanému 
športu. K takto upravenému rozpočtu bol prispôsobený a prepracovaný aj rozpočet pre rok 



2020, v ktorom je vidieť aj priradenie vlastných, komerčných  a verejných zdrojov 
k jednotlivým nákladovým položkám, tak aby sme zjednodušili vykazovanie príspevku 
uznanému športu. 
      
Okrem vyššie uvedených aktivít som sa  pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Prezídia SKGA 
(11 zasadnutí z 11). Priamo na zasadnutiach Prezídia SKGA som upozorňoval na možný nesúlad 
s vnútornými predpismi,  predpismi Slovenskej republiky a navrhoval riešenia. Taktiež som mal 
záujem zúčastňovať sa vybraných zasadnutí odborných komisií. 
 
Tak, ako som upozorňoval v roku 2019, jedným zo závažných problémov sa mi javí 
nepredkladanie prerokovávaných materiálov na Prezídiá, čo má za následok neúmerne dlhé 
prerokovávanie týchto materiálov vzhľadom na nemožnosť ich naštudovať a kvalifikovane ich 
pripomienkovať . Zároveň to vedie k tomu, že vzhľadom na nemožnosť naštudovať si 
predložené materiály, nie vždy dokážu členovia prezídia rozhodovať s primeranou odbornou 
starostlivosťou. 
 
Priebežne som kontroloval a so sekretariátom konzultoval povinnosti SKGA týkajúce sa 
zverejňovania údajov na webe. V prípade zistenia nedostatkov som na ne upozorňoval 
a kontroloval ich nápravu. 
 
Opakovane som upozorňoval, podľa môjho názoru na neefektívne používanie prostriedkov 
v niektorých položkách.  
 
Zúčastňoval som sa stretnutí a školení so zástupcami Ministerstva školstva a ostatných 
národných športových zväzov ohľadne legislatívy, ktorá súvisí s činnosťou športových 
organizácií,  a jej 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. 
 
Rok 2019 bol zameraný hlavne na vzdelávacie aktivity a osvetu v oblasti Zákona o športe 
a súvisiacich predpisov.   
 
Bola ukončená kontrola splnenia podmienky pre členstvo riadnych členov v SKGA, uvedenej v 
článku 3 bod 1.5 písm. l) Stanov SKGA. Správa bola prerokovaná s dotknutým subjektom 
6.11.2019 a s výsledkami správy bolo oboznámené prezídium dňa 20.11.2019. 
  
Zistenia a odporúčania 
 
Na základe mojich poznatkov z účastí na zasadnutiach prezídia, zo zasadnutí komisií, z činností 
a aktivít jednotlivých členov prezídia, z rozhovorov so zástupcami klubov, ako aj z informácií 
zo ZOŠ a zo stretnutí so zástupcami MŠVVaŠ si dovolím uviesť niektoré zistenia a poznatky, 
ktoré vedú k obmedzovaniu informovanosti členov prezídia a kontrolóra a tým aj k možnému 
zhoršeniu činnosti SKGA: 

- predsedovia niektorých komisií (komisia pre reprezentáciu, trénersko-metodická 
komisia) napriek upozorneniam priebežne porušujú Uznesenie prezídia č. 3 4/2018 zo 
dňa 5.4.2018 a taktiež Zákon o športe §13 ods. 4 c), 

- prezídium bolo opakovane upozornené na možné porušenie Zákona o športe v §20 
(konflikt záujmov - dodávateľ tovarov alebo služieb je zároveň člen prezídia), 



- prezídium bolo upozornené na povinnosť postupovať pri použití Príspevku uznanému 
športu  podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odporúčania pre konferenciu sú totožné s odporúčaniami z minulého roku. Jedná sa najmä o: 
-  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, 7.2.2020 
 
      ........................................................ 
             Ing. Slavomír Brudňák 
     Kontrolór SKGA, Predseda Revíznej komisie  
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