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Vážené dámy, vážení páni,  

dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou Kontrolóra a revíznej komisie SKGA  za rok 
2021. 

Úlohy kontrolóra vyplývajúce zo ZoŠ pre orgány športovej organizácie a členov športovej 
organizácie sú: 

• Kontrolná činnosť 
• Preventívna činnosť 
• Konzultačná činnosť 
• Poradenská činnosť 

Rok 2021 priniesol zmenu v najvyššom výkonnom orgáne SKGA a následne aj v odborných 
komisiách zriadených prezídiom. Tieto zmeny priniesli z úvodu živelnosť a nekoordinovanosť 
niektorých činností, ktorá vychádzala hlavne z neznalostí Stanov, legislatívy a vnútorných 
predpisov SKGA. Na tieto nedostatky som upozornil, a aby do budúcna nevznikali tieto 
problémy a došlo k štandardizácii činností a postupov komisií, odporučil som prezídiu 
spracovať Štatút činnosti komisie, táto úloha bola prezídiom prenesená na Legislatívnu 
komisiu, kde návrh by mal byť predložený pred začiatkom sezóny 2022. 

Počas celého roka som vykonával kontrolnú činnosť v oblastiach čerpania verejných zdrojov, 
súladu povinne zverejňovaných údajov a kontrola registrov právnických a fyzických osôb 
v športe. Táto kontrolná činnosť bola vykonávaná z vlastnej iniciatívy a na prípadné 
nedostatky boli dotknuté osoby priebežne upozorňované tak, aby bola zabezpečená prípadná 
náprava. Počas tejto činnosti neboli zistené závažné nedostatky.  

V roku 2021 nebol podaný žiadny podnet na vykonanie kontroly.   

V priebehu celého roka 2021 som vykonával konzultácie so sekretariátom ohľadom 
oprávnenosti čerpania jednotlivých položiek z Príspevku uznanému športu a spôsobu 
vykazovania týchto položiek. Taktiež som zabezpečoval konzultácie pre kluby k čerpaniu 
prostriedkov z položky Aktívni športovci a CTM. 

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 
sa zúčastnil na vybraných zasadnutiach odborných komisií. Vykonával som kontrolu obsahu 
zápisníc z prezídia, v prípade zistených nezrovnalostí som žiadal o vykonanie nápravy. 

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. 

 

 

 

Z nedostatkov v činnosti SKGA a klubov upozorňujem najmä na pretrvávajúci problém 
v zápisoch športových odborníkov do príslušných registrov. Športový odborník je: 
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a) Tréner a inštruktor športu, 
b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej 

spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, 
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej 

spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, 
d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže 

a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, 
e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“), 
f) funkcionár športovej organizácie, 
g) dopingový komisár. 

Oprávnenosť vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového 
odborníka do registra fyzických osôb v športe. 

Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je 
povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým 
odborníkom.  

V prípade neplnenia tejto povinnosti sa jedná o závažné porušenie povinnosti, ktoré je 
kvalifikované ako správny delikt.  Postih je pokuta od 300 eur do 30 000 eur a môže znamenať 
aj stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.Taktiež upozorňujem na dôsledné 
uplatňovanie Smernice o verejnom obstarávaní a Smernicu o obehu a kontrole účtovných 
dokladov  v činnosti SKGA. 

Upozorňujem taktiež na povinnosť SKGA určiť druh športových odborníkov vrátane ich 
odbornej spôsobilosti vyžadovanej na výkon odbornej činnosti a povinnosť zabezpečiť ich 
odbornú prípravu a spôsob overenia odbornej spôsobilosti. Toto je potrebné dopracovať vo 
forme interných predpisov asociácie. 

Žilina, 2.2.2022  

 

      ........................................................ 

             Ing. Slavomír Brudňák v.r. 

               Kontrolór SKGA, Predseda Revíznej komisie  
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