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Výročná správa kontrolóra SSTZ 

za obdobie  01. Január 2019 do 31.12.2019 

 

        Ing. Gabriel Wawrek ako autor tejto správy z pozície kontrolóra Slovenského stolnotenisového 

zväzu ( ďalej SSTZ)  ju vypracoval a predložil bez predchádzajúcej konzultácie jej obsahu s inou 

osobou pre účely konania Konferencie SSTZ dňa 30.6.2020 delegátom Konferencie SSTZ dňa  

22. 06.2020 v zmysle § 13, ods. 3 písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších 

predpisov i zároveň v znení čl. 29, ods. 5 Stanov Slovenského stolnotenisového zväzu zo dňa 

25.6.2016 v znení neskorších predpisov. 

       Všetky prípadné chyby, omyly i vyslovené názory a hodnotenia v nej sú preto iba jeho 

vlastné. 

 
Táto správa je 4. (štvrtou) správou kontrolóra SSTZ od vzniku tohto inštitútu v rámci SSTZ. 

 

 

Výkon kontrolnej činnosti podľa Zákona o športe č. 440 / 2015 Z.z., 
 § 14 vzn 
 
Podľa ZoŠ  č. 440 / 2015 Z.z. § 14 a vzn kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe: 
a) z vlastnej iniciatívy 
b) podnetu orgánu športovej organizácie (ŠO) 
c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii 
d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo (HKŠ) 
e) podnetu ministerstva školstva (MŠVVaŠ) 
 

Prehľad uskutočnených kontrol so záverečnou správou podľa typu podnetu 
  
Typ podnetu počet podnetov počet kontrol počet správ 

a) vlastná iniciatíva 2 2 0 

b) orgán šport.organizácie  1* 1 0 

c) osoba s príslušnosťou k ŠO 4 4 4 

d) HKŠ 0 0 0 

e) MŠVVaŠ 0 0 0 
* kontrola ŠKST Topoľčany bola uskutočnená a konečná správa napísaná v roku 2018, nápravné opatrenia,  
    navrhnuté v konečnej správe boli realizované a kontrolované v roku 2019 
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a ) Kontrola vykonaná z vlastnej  iniciatívy 
 
 a1)  
Kontrola obsahu Výročnej správy SSTZ a usmernenie- smerom ku celoslovenskej konferencii  
      
         Podľa Zákona o športe č. 440 / 2015 Z.z. vzn je v § 9, ods (5), písm a) až k) je predpísané 
zákonom, čo má výročná správa športovej organizácie (SSTZ) obsahovať. 
Moje usmernenie vyplývalo z vytknutého nedostatku od Hlavnej kontrolórky športu pri jej 
kontrolách Výročných správ za roky 2016 - 2017, kde SSTZ je povinná zo Zákona 
o športe § 9 ods 5 písm e), uverejniť vo Výročnej správe zoznam fyzických a právnických osôb, 
ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu  
5 000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky poukázané, čo nebolo v kontrolovaných správach za 
uvedené obdobie a do Výročnej správy za rok 2018 boli tieto údaje doplnené až na základe môjho 
usmernenia. 
 
a2) 
Kontrola dokumentácie z výberového konania reprezentačného trénera žien. 
     
       Na základe §14 odst.1 a ) zákona č. 440/2015 Z.z. vzn. som vykonal kontrolu dokumentácie 
z Výberového konania reprezentačného trénera žien.  
       Na kontrolu mi bola predložená Zápisnica z výberového konania na reprezentačného trénera 
žien a žien do 23 rokov a prezenčná listina. Obidva dokumenty mali nedostatky. V zápisnici bolo 
potrebné uviesť:   Predmet konania, názov akcie, miesto , dátum a čas konania,  prítomné osoby-
komisia  a  prihlásené osoby – zoznam, vyhodnotenie výberového konania – výroková časť. 
        Prezenčná listina mala obsahovať:  Predmet konania, názov akcie, miesto , dátum  konania, 
zoznam všetkých prítomných osôb , zúčastnených na výberovom konaní. 
        Nedostatky boli odkonzultované a v zmysle môjho pripomienkovania upravené. 
 
 

 
b) Kontrola vykonaná z podnetu orgánu športovej organizácie (VV SSTZ) 
 
 b1) 
Kontrola vyúčtovania dotácií pre činnosť CTM Športového klubu stolného tenisu Topoľčany – 
kontrola a vyhodnotenie nápravných opatrení. 
 
        Na základe podnetu a rozhodnutia VV SSTZ som v roku 2018 vykonal kontrolu vyúčtovania 
dotácií pre činnosť CTM Športového klubu stolného tenisu Topoľčany (ďalej ŠKST).  
         Proces kontroly so záverečnou správou podľa zákona č. 440 / 2015 Z.z. a vzn bol súčasťou 
mojej Výročnej správy za rok 2018. Kontrolu som vyhodnotil a doporučil som opatrenia na 
odstránenie nedostatkov, zistených počas kontroly. Kontrolovaný subjekt vyvinul úsilie v smere 
prerokovania niektorých opatrení s Hlavnou kontrolórkou športu, tých, ktoré súviseli s mojim 
návrhom. Vypracované opatrenia v ŠKST Topoľčany bolo potrebné prerokovať a schváliť na členskej 
schôdzi , čiže najvyšším orgánom v klube. Celý tento proces trval dlhšie , ako bol môj návrh 
a posunul sa až do roku 2019.  
      Dňa 24. marca 2019 som obdržal posledné dokumenty , súvisiace s návrhom opatrení. Následne 
dňa 27. marca 2019 som predložil na rokovanie č.3 VV SSTZ správu Vyhodnotenie realizovaných 
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opatrení v klube ŠKST Topoľčany po kontrole v roku 2018 s poznámkou ku každému opatreniu – 
splnené. 

  
       V roku 2019 som nedostal žiadny iný podnet od orgánu športovej organizácie na vykonanie 
kontroly. 

 
c) Kontrola vykonaná z podnetu osôb s príslušnosťou k športovej organizácii 

c1)   
Kontrola výberového konania na pozíciu športového riaditeľa SSTZ. 
 
      Na základe prijatých podnetov, vyplývajúcich z Uznesenia z celoslovenskej konferencie SSTZ, 
konanej dňa 19.6.2019 v Bratislave som vykonal kontrolu v súlade s §13 a §14 čl.1 písm. c) zák. 
440/2015 Zz. a vzn. 
       Podnet na vykonanie kontroly dali delegáti na konferencii (p. Surovský a p. Sládkovič), 
kontrolou som mal  preskúmať výberového konanie  na pozíciu športového riaditeľa SSTZ a súlad 
výsledku výberu s požiadavkami na zamestnanca. 
       Kontrola bola vykonávaná prerušovane v termíne od 16.7.2019 do 27.7.2019. 
Ku kontrole mi boli predložené podklady k výberovému konaniu   : 
        Zverejnené podmienky pre uchádzačov na pracovnú pozíciu športového riaditeľa, pracovné 
ponuky prihlásených uchádzačov, zápis č.1/2019 so zasadnutia VVSSTZ zo dňa 23.1.2019 . 
        Na základe mojej žiadosti zo dňa 30.08.2019 o zaslanie doplňujúcich dokumentov mi boli 
doručené ďalšie doplňujúce podklady a to: 
        Zápisnica zo zasadnutia VV SSTZ, pracovná zmluva vybranej športovej riaditeľky, oznámenie o 
výsledku výberového konania pre obe uchádzačky, prihlásenia oboch uchádzačiek do výberového 
konania. 
        V správe z kontroly  som konštatoval,  že z výberového konania nie je vyhotovená zápisnica s 
prezenčnou listinou, čo považujem za neštandardný postup a uvádzam ako nedostatok.  
         Na základe uvedených skutočností bez písomných dôkazov ostáva len konštatovať , že 
výberové konanie sa konalo v termíne a spôsobom, ktorý popisuje správa v zápise č.1/2019 zo 
zasadnutia VV SSTZ. 
          SSTZ ako kontrolovaný subjekt pri výberovom konaní stanovil na základe náplne hlavných 
pracovných činností kvalifikačné predpoklady. 
         Kontrolovaný subjekt svojim konaním v procese výberového konania porušil vlastné, 
stanovené podmienky pri kvalifikačných predpokladoch. Zverejnil neúplné kritéria a podmienky na 
danú pozíciu, čím porušil §13 , §41 odst 8 zákonníka práce. 
 
          Konečná správa z kontroly je uverejnená na webovom sídle SSTZ, v zložke Kontrolór, v časti 
Správy. 
 
c2 ) 
Kontrola postupu VV SSTZ pri príprave, hodnotení a zriaďovaní Národného stolnotenisového centra 
mládeže ( ďalej NSTCM )      
  
      Na základe prijatých podnetov, vyplývajúcich z Uznesenia z celoslovenskej konferencie SSTZ, 
konanej dňa 19.6.2019 v Bratislave som vykonal kontrolu v súlade s §13 a §14 čl.1 písm. c) zák. 
440/2015 Zz. a vzn. 
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               Podnet na vykonanie kontroly dal delegát na konferencii (p. Gallo). 
       Na základe  §14 ods.1 písmena c )  zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o športe“) som vykonal kontrolu 
postupu VV SSTZ pri príprave , hodnotení a zriaďovaní NSTCM v súlade so zákonom o športe.      
Kontrola bola  vykonávaná  prerušovane  v termíne  od  oznámenia 16.07.2019  do 28.07.2019. 
 
Ku kontrole mi boli predložené  fotokópie nasledujúcich dokumentov: 
 
-  Výzva na zriadenie celoštátneho centra prípravy mládeže (NSTCM)  
-  Zápis č.10 / 2018 zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 18.12.2018 v Bratislave 
-  Zápis č.  4 / 2019 zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa  20. 05. 2019 v Bratislave 
 
- Zápis č. 3 / 2019 som použil z webovej stránky SSTZ.  
      Po vykonanej kontrole som napísal nasledujúce vyhodnotenie: 
Z dôvodov, uvedených v kontrolných zisteniach považujem hlasovanie VV SSTZ ,  
ktorým vybrali ako najlepší projekt na zriadenie celoštátneho centra pre mládež  
klub ŠK ŠOG Nitra v rozpore so Zákonom o športe č. 440 / 2015 Z.z. a vzn.  
Navrhujem VV SSTZ uskutočniť nové hlasovanie, ktorým sa vyberie najlepší projekt pre zriadenie 
celoštátneho centra mládeže, bez zainteresovaných osôb (člen VV SSTZ) . Za najvhodnejší a 
najtransparentnejší spôsob hlasovanie o predmete považujem  nie aklamačné, ale tajné hlasovanie 
pomocou hlasovacích lístkov. 
      VV SSTZ realizoval opatrenia na odstránenie nedostatkov ( v zmysle zápisnice z mimoriadneho 
zasadnutia VV SSTZ) . 
 
Konečná správa z kontroly je uverejnená na webovom sídle SSTZ, v zložke Kontrolór, v časti Správy. 

c3) 

Kontrola  a posúdenie dôvodov neúčasti hodnotiacej komisie na prehliadke Súkromnej strednej 

športovej školy v Trenčianskych Tepliciach. 

 

       Na základe prijatých podnetov, vyplývajúcich z Uznesenia z celoslovenskej konferencie SSTZ, 

konanej dňa 19.6.2019 v Bratislave som vykonal kontrolu v súlade s §13 a §14 čl.1 písm. c) zák. 

440/2015 Zz. a vzn. 

       Podnet na vykonanie kontroly dal delegát na konferencii (p. Hudec). 

Na základe  §14 ods.1 písmena c )  zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o športe“) som vykonal kontrolu 

posúdenia postupu hodnotenia predložených návrhov na zriadenie Národného stolnotenisového 

centra mládeže (ďalej NSTCM) a posúdenia dôvodu neúčasti hodnotiacej komisie na prehliadke 

Súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych tepliciach ako potenciálneho centra pre 

NSTCM.      

         Kontrola bola vykonávaná v termíne od 30.07.2019 do 06.08.2019. 

Ku kontrole mi boli predložené stanoviská členov hodnotiacej komisie, ktoré som si vyžiadal . 

         Po vykonanej kontrole som napísal vyhodnotenie a návrh na opatrenie. 

Z uvedeného vyberám: „Komisia mala zbezpečiť rovnaký prístup k všetkým hodnoteným projektom 

a navštíviť všetky objekty, potrebné pre hodnotenie. Odporúčam, aby VV SSTZ v čo najkratšom 



       Ing. Gabriel Wawrek – kontrolór SSTZ , Slnečná 3202/2. 075 01 Trebišov
 
 

5 
 

možnom termíne požiadal o doplnenie správy hodnotiacou komisiou, s osobnou návštevou 

v Súkromnej strednej športovej škole  v Trenčianskych Tepliciach a v iných zariadeniach, kde 

komisia nebola a potom opätovne rokoval a hlasoval o projekte“. 

      VV SSTZ realizoval opatrenia na odstánenie nedostatkov tak, ako som navrhol. 

 

      Konečná správa z kontroly je uverejnená na webovom sídle SSTZ, v zložke Kontrolór, v časti 

Správy. 

 

c4) 

Kontrola použitia a rozdelenia solidárneho príspevku        

 

      Na základe prijatých podnetov, vyplývajúcich z Uznesenia z celoslovenskej konferencie SSTZ, 

konanej dňa 19.6.2019 v Bratislave som vykonal kontrolu v súlade s §13 a §14 čl.1 písm. c) zák. 

440/2015 Zz. a vzn. 

        Podnet na vykonanie kontroly dal delegát na konferencii (p. Hajduk). 

SSTZ neposkytol ku kontrole žiadny požadovaný relevantný dokument, smernicu alebo iný odborný 

materiál, ktorý by riešil poskytnutie a rozdelenie solidárneho príspevku podľa zákona o športe č. 

440/2015 Z.z. a vzn, §30) ods. 2.,3.,4. Princíp solidárneho príspevku, pomenovaný podľa Zákona 

o športe sa v stolnom tenise neuplatňuje, nie sú vytvorené mechanizmy pre jeho uplatnenie. 

 

 Stanoviská kontrolóra k vypracovávaným materiálom VV SSTZ a administratívnym 

úkonom 
 

•     Pripomienkoval som hlasovanie VV SSTZ formou per rollam o nákupe wifi routera pre 

potreby sekretariátu SSTZ, pričom išlo o nevyhnutné technické zariadenie (DHM ) s nízkou 

obstarávacou hodnotou.  

     Navrhol som vypracovať smernicu o nákupe Drobného hmotného majetku, aby Generálny 

sekretár mohol realizovať nákupy kancelárskej techniky a potrebných materiálov pre činnosť 

sekretariátu v určitej hodnote bez hlasovania per rollam 

•      Zverejnil som na web stranke SSTZ v časti kontrolór Usmernenie o povinnosti pre 

neziskové organizácie doplniť údaje do registra MNO. Zákon priniesol nové povinnosti pre 

športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami. 

                  Povinnosť vyplynula zo Zákona č. 346/2018 Z.z., o registri mimovládnych neziskových  

            organizácií, ktorý sa stal platný a účinný od 1. Januára  

•       Konzultoval som s bývalým Generálnym sekretárom p. Gumanom proces prípravy 

a spracovania Smernice o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou 

hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek , ktorá sa stala platnou od 1.1.2019 

•       Pripomienkoval som spôsob hodnotenia cieľov za 1.polrok pre sekretariát  a 

reprezentačného trénera mužov z hľadiska obdobia hodnotenia, ktoré podľa môjho názoru 

nebolo ukončené pre takýto proces hodnotenia a spôsob hlasovania o hodnotení cieľov 

spôsobom per rollam  som žiadal zmeniť a vykonať hlasovanie na riadnom zasadnutí VV 

SSTZ 
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•       Konzultoval som s Hlavnou kontrolórkou športu otázky, nastolené členom VV SSTZ 

JUDr. Finkom, týkajúce sa činnosti  VV SSTZ v súvislosti so Zmluvou o Príspevku 

uznanému športu : 

             - prípadné príjmy členov VV SSTZ za prácu pre SSTZ vo väzbe na konflikt záujmov 

             - Výnosy z príspevku uznanému športu, ktoré sú predmetom odvodu sú jasne špecifikované  

               v Zmluve č. 0094/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019, konkrétne  

               čl. 6, bod.12: 

                     „Prijímateľ je povinný najneskôr do 15. marca 2020 poukázať na účet Poskytovateľa   

               SK19 8180 0000 0070 0006 3812, VS 31, ŠS IČO Prijímateľa výnosy z Príspevku, 

               poskytnutého na základe tejto Zmluvy, a zároveň zaslať v tomto termíne Poskytovateľovi  

               Avízo o poukázaných výnosoch na tlačive, ktoré Poskytovateľ zverejní na svojom  

               webovom sídle. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi toto Avízo aj v prípade, ak  

               Prijímateľovi nevznikli výnosy z Príspevku.“ 

                     Jedná sa teda o výnosy v súvislosti so zhodnotením samotnej poskytnutej sumy   

               príspevku (úrok na bankovom účte)   

                    Výnosy z predaja tlačovín, upomienkových predmetov a iné sú predmetom činnosti   

               obchodnej spoločnosti, na tento účel zriadenej podľa zákona.     

•      Po kontrole znenia „Zmluvy na zabezpečenie výberu a prípravy športovo- 

talentovanej mládeže z finančných prostriedkov, poukázaných zo štátneho rozpočtu 

pre rok 2019 (a ďalej), uzatvorená v zmysle § 41 Občianskeho zákonníka“ 

a prípadných ďalších zmlúv medzi SSTZ a prijímateľom finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu som navrhol doplniť ods (2), odsek 2) tak, aby prijímateľ dotácie zo SSTZ 

bol povinný vyúčtovať dotáciu len voči SSTZ a žiadnym iným subjektom. Sankcie za 

porušenie ostávajú v platnosti 

•          Pri príprave nových Stanov SSTZ, ktoré boli predložené na schválenie na 

celoslovenskej konferencii SSTZ som incioval návrh - doplniť do Stanov SSTZ  v  Čl. 1 , 

bod č. 7 výraz   ":princípy"-   Svetového antidopingového programu a opatrenia proti 

manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v 

športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. 

                      Keďže SSTZ nemá vlastné predpisy, v ktorých by boli zapracované pravidlá Svetového 

             antidopingového programu a podľa Zákona o športe č. 440 / 2015 Z.z. vzn v § 17 Práva a   

             povinnosti  národného športového zväzu , článok 2, písmeno b) je to pre SSTZ povinnosť,  

             tak som navrhol túto povinnosť zakotviť predbežne v Stanovách SSTZ. 

          Návrh nových Stanov SSTZ nebol na konferencii schválený 

•        Špecifikoval a upresnil som podmienky spôsobilosti na príjem verejných financií, 

spolupracoval som s predsedom Komisie masového rozvoja a školského športu JUDr. 

Finkom a pánom Jakubom Cibulom na vytvorení Výzvy na dotáciu pre aktívnu mládež do 

23 rokov 

•         Spracoval som písomné usmernenie pre kluby a krajské stolnotenisové zväzy 

adresované cez zložku Aktuality na web stránke  SSTZ a uložené v zložke Kontrolór, v časti 

Upozornenia.  

                     Upozornil som na povinnosť oznámiť MV SR do 30. júna 2019 aktuálne údaje o   

             štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu , ktorá je platná pre všetky občianske   

             združenia na rôznych stupňoch riadenia v suvislosti so zákonom č. 364 / 2018 o registri  

             mimovládnych neziskových organizácií.  

                     Zároveň som pripomenul povinnosť mať pre všetky finančné požiadavky z verejných 

            zdrojov od SSTZ samostatný bankový účet. 

•         Po oznámení MV SR o jeho záujme predať pozemky pod budovami SSTZ a priľahlé 

pozemky, SSTZ prejavil  záujem o ich odkúpenie. Popri prejavenom záujme formou 

písomného listu som doporučil žiadať aj  znalecký posudok na ocenenie týchto pozemkov. 
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•           Prevedený výber na dodávateľa zemného plynu v Novembri na základe oslovenia  

5 potenciálnych dodávateľov  a získania 3 ponúk mal byť vykonaný na základe Zákona 

o verejnom obstarávaní č. 343 / 2015 Z.z. a príslušiacej Smernice SSTZ o postupe pri 

zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 

podlimitných zákaziek, platnej od 1.1.2019. Zemný plyn je bežne dostupný tovar s kódom 

CPV 09123000-7 podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),, z toho dôvodu bol 

vykonaný proces oslovenia a výberu dodávateľa pôvodným spôsobom zastavený. 

•         V mesiaci November bol uskutočnený výber na dodávateľa v predmete zákazky 

Oprava komína haly SSTZ. Samotný proces verejného obstarávania na predmet zákazky bol 

vedený v nesúlade s platnou Smernicou SSTZ č.1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek 

malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek.  

(ďalej "Smernica č. 1) .Podľa bodu 3.9.2.  musí byť Výzva a zoznam potenciálnych 

dodávateľov vopred schváléné  VV SSTZ, čo sa nestalo. 

        Výzva na predloženie cenovej ponuky obsahuje pracovné činnosti, ale nebola vyžiadaná 

cenová kalkulácia, najvhodnejšie formou Výkaz výmer. 

        Na komunikáciu s potenciálnymi dodávateľmi mala byť vyhradená a použitá e-mailová 

adresa tender@sstz.sk a nie SSTZ1@SSTZ.sk. 

         Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky 22.10.2019 na web stránke SSTZ a  

priameho oslovenia potenciálnych dodávateľov mám za to, že dodávatelia reagovali na 

obsahové zverejnenie a predložili ponuky na požiadavky, ktoré výzva obsahuje.  

Výzva neobsahovala predloženie referencií, ani udanie finančného obratu firmy, taktiež 

nepožadovala kalkuláciu ceny vo forme Výkaz výmer.  Prebiehajúce verejné obstarávanie 

v tejto forme som zastavil. 

           Odbornou autorizovanou firmou bol konštatovaný havaríjny stav komína a na základe 

tohto odborného posudku bola oprava komína realizovaná firmou, ktorá sa zúčastnila 

ponukového konania. 

  

 

 

Školenia, semináre 
 
- Školenie kontrolórov športových organizácií organizované Hlavnou kontrolórkou športu 

   Zvolen, 31.5. – 2.6. 2019 
 
Prednášky na školení boli prednesené pozvanými odborníkmi na témy: 
- Antidoping a disciplinárne konanie 
- Verejné obstarávanie 
- modul HKŠ – Výročné správy a iné 
 
- Školenie kontrolórov športových organizácií  organizované Hlavnou kontrolórkou športu 
   Banská Štiavnica,  20. – 22. 11. 2019 
 
Prednášky na školení boli prednesené pozvanými odborníkmi na témy: 
- modul HKŠ – základy účtovníctva 
- modul HKŠ – vzdelávanie kontrolórov 
- modul HKŠ – spracované podklady v verejnému obstarávaniu 
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      Návrh vzorovej smernice na verejné obstarávanie , metodiku, vzory realizovaných verejných 
obstarávaní, vypracované lektorom školenia a obdržané po tomto školení som poslal Generálnej 
sekretárke SSTZ ako možný podklad vytvorenia novej , resp. novelizovanej smernice o verejnom 
obstarávaní. 
 
 

Plán kontrolnej činnosti v roku 2020  
(podľa ZoŠ č. 440 / 2015 Z.z. , §14 ods. 1 , písm d) kontroly vykonané 
z vlastnej iniciatívy) 
 
- kontrola čerpania a vyúčtovania verejných prostriedkov u subjektov , napojených na  
   projekty CTM, regionálne centrá (náhodný výber, resp. výber po regiónoch) 
- kontrola formálnej správnosti dokladov, ktoré sú predkladané na vyúčtovanie voči SSTZ   
    (fyzické osoby) 
- kontrola úplnosti uverejnenia povinných údajov  na webovom sídle SSTZ, vyplývajúcich zo  
   Zákona o športe č. 440 / 2015 Z.z. a vzn 
-  kontrola spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov  podľa ZoŠ č. 440 / 2015 Z.z, § 66 
   a ďalších, prináležiacich predpisov 
 - kontrola zápisníc zo zasadnutí VV SSTZ v roku 2020 a kontrola stavu plnenia  
   úloh, ktoré boli v zápisniciach zapísané 
 - zúčastňovať sa zasadnutí najvyššieho výkonného orgánu, najvyššieho orgánu  SSTZ a  
   vykonávať priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí a ich riadneho  
   zverejňovania 
- zúčastňovať sa školení, organizovaných Hlavnou kontrolórkou športu na MŠVV a Š za  
   účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie a získania informácií, použiteľných pre ich 
   etablovanie v práci pracovníkov na sekretariáte SSTZ, členov VV SSTZ a členov 
   stolnotenisovej základne 
 
 

 Záver 
 
      Autor tejto správy okrem funkcie kontrolóra SSTZ vykonáva aj hlavné zamestnanie, a tak obsah 
a rozsah tejto správy  bola prispôsobená časovým možnostiam a kapacitám autora, za čo sa týmto 
ospravedlňuje.  
   
               
 
 
 
 Výročnú správu kontrolóra  vypracoval: Ing. Gabriel Wawrek- kontrolór SSTZ , v.r. 

 V Trebišove , 19. 06. 2019 

       
 

 


