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Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2020 

Vážené dámy, vážený páni,  
 
dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou Kontrolóra a revíznej komisie SKGA  za rok 
2020. 
 
Aktivity a úlohy zabezpečované v roku 2020 
 
Vzhľadom k celospoločenskej situácii, ktorou bol poznačený rok 2020 a existujúcim 
obmedzeniam som tomuto prispôsobil aj svoju činnosť: 

- hlavná aktivita, vzhľadom k zmene podmienok čerpania PUŠ a vypusteniu mnohých 

aktivít, ktoré mali byť financované z verejných zdrojov smerovala  k pripomienkovaniu 

a súčinnosti pri prepracovaní rozpočtu smerom k efektívnemu využitiu verejných 

zdrojov, 

- zároveň som sa snažil vytvárať tlak na prezídium k štandardizácii vnútorných postupov 

a stransparentneniu a zefektívneniu činností vykonávaných SKGA. 

Okrem vyššie uvedených aktivít som sa  pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SKGA. 
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. 
V rokovaní prezídia, ako aj odborných komisií opakovane pretrváva neduh nepredkladania, 
alebo neskorého predkladania schvaľovaných materiálov. Napriek odporúčaniu a následnému 
prijatému uzneseniu prezídia nedošlo k náprave. Uznesenie prezídia nie je dodržiavané.  
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. 
V spolupráci s prezídiom sa podarilo pripraviť nové organizačné normy (verejné obstarávanie 
a obeh účtovných dokladov spoločne s podpisovými kompetenciami), ktoré vstúpili do 
platnosti k 1.1.2021.  
Zúčastnil 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. 
Na základe podnetu prezídia SKGA bola v 10/2020 zahájená kontrola procesu vzdelávania 
trénerov a inštruktorov. Predpoklad ukončenia kontroly je v druhom štvrťroku 2021. 
  
 



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 SR a taktiež z kontrol, ktoré prebehli v iných 
športových zväzoch uvádzam  odporúčania, na ktoré by sa malo zamerať nové prezídium: 

- dôsledné dodržiavanie  Zákona o športe v §20 (konflikt záujmov – štatutárny, alebo 

výkonný zástupca dodávateľa tovarov alebo služieb je zároveň člen prezídia). V prípade 

porušovania tohto paragrafu NŠZ prichádza o spôsobilosť prijímateľa verejných 

zdrojov; 

- dôsledné uplatňovanie Smernice o verejnom obstarávaní a Smernicu o obehu 

a kontrole účtovných dokladov  v činnosti SKGA; 

- kontrola zápisov v Športovom informačnom systéme a oprávnení na podnikanie  pri 

používaní verejných zdrojov pri činnostiach, kde je vyžadovaný športový odborník 

(najmä tréner, inštruktor, rozhodca...);  

- doplnenie splnenie podmienky športového odborníka do interných smerníc, pri 

ktorých sa počíta s používaním verejných zdrojov (napr. CTM, RCTM, rozhodcovia, 

školenia...) a dôsledné dodržiavanie tejto podmienky. To znamená zápis tohto 

športového odborníka v športovom informačnom systéme a v prípade, že činnosť 

vykonáva odplatne, skontrolovať oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti. 

Nedodržanie tejto podmienky znamená nemožnosť čerpať prostriedky na tieto 

aktivity, v prípade že k čerpaniu došlo je tu povinnosť tieto prostriedky vrátiť. 

A na záver si dovolím zopakovať odporúčania pre konferenciu z predchádzajúcich konferencií. 
Jedná sa najmä o: 

- venovať primeranú pozornosť a priebežne riešiť zúčtovanie prostriedkov  

poskytnutých  MŠVVaŠ SR, 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, 8.4.2021  
 
      ........................................................ 
             Ing. Slavomír Brudňák v.r. 
     Kontrolór SKGA, Predseda Revíznej komisie  
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