
 
 

        Bratislava, 29.4.2022 
 
 
Vec:  Výzva na výberové konanie na kontrolóra SSTZ  
 
 
VV SSTZ vypisuje v zmysle  Zákona o športe a Stanov SSTZ výberové konanie na 
kontrolóra SSTZ. 
 
 
§ 11  Podmienky na výkon funkcie kontrolóra 

(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá 
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná a 
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú 
a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, 
manažment alebo právo alebo 
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v 
písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu. 

(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej 
športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná 
spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného 
testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. 
Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí 
vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je 
kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú 
spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky odo 
dňa vykonania skúšky. 
(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a 
potvrdením o praxi. 
 
§19 Orgány národného športového zväzu: 
(1) Národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich 
činnosť podľa týchto pravidiel: 
 i) každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na 
volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu 
j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch 
národného športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového 
zväzu 
 
 



  
Kandidát okrem horeuvedených požiadaviek predloží spolu so žiadosťou do výberového 
konania: 
-    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
 
Pracovné a mzdové podmienky:  

- Kontrolór je volený na obdobie 5 rokov 
- Odmena mu prináleží na základe odsúhlasenia konferenciou SSTZ 

 
Termín uzávierky prihlášok:  15.5.2022 
 
Predpokladaný  nástup do funkcie od 1.7.2022. 
 
Prihlášky s krátkym profesijným životopisom  zasielajte na adresu:  
Slovenský stolnotenisový zväz 
Černockého 6 
831 53 Bratislava 
e-mail: sstz1@sstz.sk    
 
 
                Ing.Anton Hamran, v.r. 
                   predseda SSTZ 
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