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Výročná správa kontrolóra SSTZ 

za obdobie  od 01.01. 2021 do 31.12. 2021 

 

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

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

osobou pre účely konania Konferencie SSTZ dňa 24.06.2022 delegátom Konferencie SSTZ dňa  

10. 06.2021 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 dodatkov. 

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

vlastné. 

 

Táto správa je celkovo 6. (šiestou) 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 0 2 2 

b) orgán šport.organizácie 1 1 1 

c) osoba s príslušnosťou k ŠO 2 1 1 

d) HKŠ 1 1 1 

e) MŠVVaŠ 0 0 0 
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a ) Kontrola vykonaná z vlastnej  iniciatívy 
 

 a1)  

Kontrola plnenia uznesení z Konferencie SSTZ, ktorá sa konala 18.06.2021 v Bratislave  

      

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoŠ“) som vykonal kontrolu plnenia 

uznesení z Konferencie SSTZ, ktorá sa konala 18.06. 2021 v Bratislave.  

Pre kontrolu som použil informácie v dokumentoch, nachádzajúcich sa na webovom sídle SSTZ  

ku dňu vykonanej kontroly. 

                Boli preverené uznesenia č. 1 až č. 22, ich stav plnenia, resp. nesplnenia. 

V čase vykonania kontroly bolo zistené, že takmer všetky uznesenia boli splnené, až na uznesenia: 

- č. 11 Úprava rozpočtu v prípade zmeny výšky príspevku, kde VV bol pripravený upraviť 

rozpočet, kedy nastala predmetná situácia zmeny výšky príspevku – výsledok hodnotený ako 

priebežne plnený 

- č. 13 Navýšenie odmeny kontrolórovi – výsledok hodnotený ako nesplnený, na základe 

predloženej správy došlo k realizácii uznesenia 

- č. 19 Dodatok k Stanovám SSTZ č. 2 – nebol schválený a zaevidovaný na MV SR 

 

 Vyhodnotenie a návrh na opatrenia: 

 

1) v prípadoch, keď som nenašiel žiadnu dokumentáciu, ktorá má byť povinne uverejnená,    

            žiadal o jej doplnenie, resp. zdôvodnenie neuvedenia žiadnej dokumentácie na webovom  

            sídle SSTZ 

2)         v prípadoch, keď je uverejnená neúplná dokumentácia, žiadam o jej doplnenie tak, aby 

             bola uverejnená kompletná v súlade so ZoŠ  

 

 

Po ukončení konferencie som sa oboznámil s obsahom zápisov a uznesení.  

Týmto som plnil zákonnú povinnosť Zákona o športe § 13 Úlohy kontrolóra, ods (3), písm a), podľa 

ktorého kontrolór vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a 

ich riadneho zverejňovania. 

 

Návrh správy bol vypracovaný 02.12.2021 a predložený na zasadnutie VV SSTZ. Prijaté opatrenia 

budú predložené kontrolórovi v roku 2022. 

 
 

 

a2) 

Správa z kontroly plnenia povinností SSTZ pri zverejňovaní povinných informácií podľa zákona 

č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

      Pre kontrolu som použil informácie o dokumentoch, nachádzajúcich sa na webovom sídle SSTZ  

ku dňu vykonanej kontroly. 

 
Ustanovenie 
Zákona o 
športe 

Predmet Termín Postih 
Zákon o 
športe 

Kontrola 
výsledok        
A/N 

Poznámka 

§16 ods.2 
písm.d) 

SSTZ ako uznaný športový zväz vedie 
a každoročne zverejňuje zoznam 
talentovaných športovcov,ktorý 

každoročne § 59/5 
zrušenie 

 
N 

nezverejnený 
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obsahuje údaje v rozsahu §80 ods.2 
písm.a),b),f), k),n), až q) 

osvedčenia 
NŠZ 

§17 ods.1 písm 
b) 

zoznam členov najvyššieho orgánu 
a ich náhradníkov v rozsahu meno, 
priezvisko, miesto trvalého pobytu 
a pri náhradníkoch aj údaj o tom, 
koho v najvyššom orgáne zastupujú 

nie je stanovený § 67/3/a  
A 
neúplne 

SSTZ/Konferencia SSTZ: 
súčasť Zápisu 
z Konferencie SSTZ, 
neuvedené trvalé 
bydlisko a náhradníci 

§17 ods.1 
písm.e) 

zápisnicu a prezenčnú listinu zo 
zasadnutia orgánu s rozhodovacou 
právomocou 

 § 67/3/a A   

§17 ods.1 
písm.j) 

počet hlasov potrebných na prijatie 
rozhodnutia jednotlivých orgánov 
SSTZ a počet hlasov potrebných na 
dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny 

nie je stanovený § 67/3/a A 
neúplne 
 

Dokumenty/Základné 
dokumenty/Stanovy 
SSTZ: 
nie je určený počet 
hlasov potrebných na 
dosiahnutie 
kvalifikovanej väčšiny 

§17 ods.1 
písm.l) 

informácie o spôsobe použitia 
príspevku uznanému športu 

nie je stanovený § 67/3/a A 
 

rozpočet 2021 

Ustanovenie 
Zákona o 
športe 

Predmet Termín Postih 
Zákon o 
športe 

Kontrola 
výsledok        
A/N 

Poznámka 

§81 ods.3 písm 
b) 

meno a priezvisko členov 
najvyššieho orgánu a ich 
náhradníkov a údaj o tom, koho 
podľa zakladajúceho dokumentu 
v najvyššom orgáne zastupujú 

 § 67/5 A 
neúplne 

v časti Konferencia 2021 
nie je uverejnený 
zoznam náhradníkov  

§81 ods.3 
písm.c) 

kľúč delegátov najvyššieho orgánu  §67/5 A Stanovy SSTZ 

§81 ods.3 
písm.d) 

zloženie, funkčné obdobie, spôsob 
navrhovania a voľby členov volených 
orgánov a ich náhradníkov (§17/1/g 
ZoŠ) 

 § 67/3/a 
§ 67/5 

A Stanovy SSTZ 

§81 ods.3 
písm.e) 

pravidlá uznášaniaschopnosti 
volených orgánov a väčšiny 
potrebnej na prijatie rozhodnutia (§ 
17/1/i ZoŠ) 

 § 67/3/a 
§ 67/5 

A Stanovy SSTZ 

§82 ods.2 
písm.a) 

zakladajúci dokument 15 dní od schválenia § 67/3/a 
§ 67/5 

A Stanovy SSTZ 

§82 ods.2 
písm.b) 

predpisy, ktorými sa riadi 
vykonávanie športu alebo športovej 
činnosti 

15 dní od schválenia § 67/3/a 
§ 67/5 

A Súbor predpisov, 
Smernice, ostatné 
dokumenty 

§82 ods.2 
písm.f) 

Zverejnenie zo zasadnutí     

bod 1. Najvyšší orgán :     

 informácia o konaní zasadnutia 
najvyššieho orgánu (§ 17/1/b ZoŠ) 

15 dní predo dňom 
konania zasadnutia 

§ 67/3/a 
§ 67/5 

A SSTZ/Konferencia SSTZ 

 pozvánka (§17/1/d ZoŠ) 7 dní predo dňom 
konania zasadnutia 

§ 67/3/a 
§ 67/5 

A SSTZ/Konferencia SSTZ 

 program (§ 17/1/d ZoŠ) 7 dní predo dňom 
konania zasadnutia 

§ 67/3/a 
§ 67/5 

A SSTZ/Konferencia SSTZ 

 prezenčná listina  (§ 17/1/e ZoŠ) do 25 dní odo dňa 
zasadania 

§ 67/3/a 
§ 67/5 

A SSTZ/Konferencia SSTZ: 
súčasť Zápisu 
z konferencie SSTZ 

 zápisnica (§17/1/e ZoŠ) do 25 dní od dňa 
zasadania 

§ 67/3/a 
§ 67/5 

A SSTZ/Konferencia SSTZ 

bod 2. Najvyšší výkonný orgán     

 pozvánka nie je stanovený § 67/5 A Dokumenty/Základné 
dokumenty/Stanovy 
SSTZ: 
určené v Stanovách 
SSTZ 

 program nie je stanovený § 67/5 A Dokumenty/Základné 
dokumenty/Stanovy 
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SSTZ: 
určené v Stanovách 
SSTZ 

 prezenčná listina do 25 dní odo dňa 
zasadania 

§ 67/5 A SSTZ/Zápisy VV SSTZ: 
v úvode Zápisu je 
uvedený zoznam: 
prítomní, pozvaní a 
neprítomní 

 zápisnica do 25 dní odo dňa 
zasadania 

§ 67/5 A SSTZ/Zápisy SSTZ 

bod 3. Kontrolné orgány     

 pozvánka, program, prezenčná 
listina, zápisnica 

 § 67/3/a 
§ 67/5 

N Komisie SSTZ/Kontrolná 
komisia: 
neuvedená žiadna 
zápisnica 

bod 4. Orgány riešenia sporov     

 pozvánka, program, prezenčná 
listina, zápisnica, rozhodnutie 
orgánov na riešenie sporov 

do 25 dní odo dňa 
zasadania  
(prezenčná listina, 
zápisnica,rozhodnutie) 

§ 67/3/a 
§ 67/5 

A 
neúplne 

Komisie SSTZ/Športovo-
technická komisia: 
štruktúra Spravodaja 
ŠTK 
nie je v zmysle Zákona o 
športe 

 

 

         Nedodržanie výkazníctva a dokumentácií na webovom sídle SSTZ, či ich neuverejnenie, alebo 

neuverejnenie náležitostí, ktoré jednotlivé dokumenty majú mať v zmysle Zákona č.440/2015 Z.z. 

Zákona o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov bude mať 

negatívny vplyv a  až stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. 

 

Vyhodnotenie a návrh na opatrenia: 

 

1)   v prípadoch, keď som nenašiel žiadnu dokumentáciu, ktorá má byť povinne uverejnená,   

  žiadal o jej doplnenie, resp. zdôvodnenie neuvedenia žiadnej dokumentácie na webovom 

  sídle SSTZ 

2)   v prípadoch, keď je uverejnená neúplná dokumentácia, žiadal som o jej doplnenie tak, aby 

  bola uverejnená kompletná v súlade so ZoŠ  

 

Návrh správy bol vypracovaný 02.12.2021 a predložený na zasadnutie VV SSTZ. Prijaté opatrenia 

budú predložené kontrolórovi v roku 2022. 

 

 

b) Kontrola vykonaná z podnetu orgánu športovej organizácie (VV SSTZ) 
 

b1) 

Kontrola dokumentácie a vedenia administratívy v NSTC a NSTCM  

     

      V súlade s § 13 a §14 ods .1 písmena b ) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoŠ )som vykonal kontrolu 

dokumentácie a vedenia administratívy v Národnom stolnotenisovom centre (ďalej len NSTC) 

a Národnom stolnotenisovom centre mládeže ( ďalej len NSTCM) 

      Pre kontrolu som použil nasledujúce podklady: 

- informácie o dokumentoch, týkajúcich sa NSTC a NSTCM, nachádzajúcich sa na webovom sídle 

SSTZ ku dňu vykonanej kontroly.  

 

V administratívnej činnosti a dokumentácii NTSC a NTSCM som vytkol nasledujúce nedostatky: 

 

- Smernica č.3 / 2020 podľa jej obsahu nejednoznačne a nerovnako pomenúva rovnaké osoby, 

ktoré vykonávajú v centrách svoju činnosť 

- Smernica č. 3 / 2019 Organizačný poriadok a pravidlá pre členov NSTC a tréningových 

partnerov  nerovnako, zmätočne pomenúva objekt a prevádzku objektu 

- Štatút NSTC uvádza nesúlad označenia osôb, zodpovedných za vedenie NSTC; nesúlad 

administratívnych činností (predkladanie výročných správ), ktoré nie sú vykonávané, resp.  

požiadaviek na materiál, ktoré sú vykonávané ústnou formou, čo nezodpovedá 

transparentnosti prebiehajúceho procesu; 

Zmluvy o zaraďovaní a vyraďovaní športovcov do a z NSTC nemohli byť predmetom 

kontroly, pretože neboli v čase kontroly vypracované 

- Dokument Hodnotenie centra (týka sa NSTCM) mal formálne nedostatky, ale obsahovo 

v ňom boli informácie, pre ktoré bol vytvorený 

- Dokumenty Prezenčná listina NSTC / Dochádzka NSTCM- kontrolou som zistil, že neboli 

uverejnené aktuálne listiny 

 

       Predmetom kontroly boli len tie dokumenty, ktoré sú uvedené na webovom sídle SSTZ. 

Konštatoval som zmätočné informácie v dokumentoch, ktoré som podrobil kontrole a ich nejasnú 

súvislosť navzájom, ako aj na iné interné predpisy SSTZ 

 

Vyhodnotenie a návrh na opatrenia : 

 

1) doporučil som revidovať všetky kontrolované predpisy, výkazy a opraviť nepresné 

formulácie a pripraviť na schválenie VV SSTZ také predpisy, ktoré budú jasne definovať 

osoby, funkcie a procesy tak, ako sú v skutočnosti nastavené 

2) ak sú v Štatútoch zmienené dokumenty Zluva o zaradení do NSTC a vzájomnej spolupráci“ 

a tento dokument zatiaľ nebol vydaný, tak zjednať v tomto smere nápravu jeho vydaním, 

ratifikovať zmluvnými stranami, viesť v evidencii a poskytnúť ku kontrole, resp. 

zabezpečiť evidenciu a možnú kontrolu iným spôsobom 

3) zabezpečiť aktualizáciu prezenčných listín obidvoch centier a unifikovať ich obsah 

a legendu tak, aby bola zjednotená evidenčná činnosť a ich zjednodušená kontrola  

 

 

 

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

c1)  

Návrh správy z kontroly sťažnosti pánov RNDr. Palušeka a Dika na postup pri nomináciách 

reprezentantov mládežníckych kategórií pre MEJ a ME kadetov a ďalších námietok , týkajúcich sa 

odbornej činnosti reprezentačného trénera juniorov. 
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         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 pri nomináciách reprezentantov mládežníckych kategórií pre MEJ a ME kadetov. Sťažnosť 

je podaná na  R.G., predsedu komisie mládeže a zároveň reprezentačného trénera juniorov (ďalej len 

„R.G.“ alebo „reprezentačný tréner juniorov“). Sťažnosť napísali dňa 13.08.2021 a podali spolu 

RNDr. Ľubomír Palušek a Dalibor Diko . Zároveň sťažnosť napísali dňa 16.08.2021 a podali páni 

Dalibor Diko a Miroslav Diko. Ide o sťažnosť v identickom znení ako pri spomenutej prvej 

sťažnosti.  

Pre kontrolu som použil všetky dostupné dokumenty, doklady a informácie. 

 

       Pán RNDr. Ľubomír Palušek spolu s pánom  Daliborom  Dikom adresovali na Slovenský 

stolnotenisový zväz list s názvom „Sťažnosť na predsedu komisie mládeže R. G.“ 

       Obsahom ich sťažnosti je predovšetkým nenominácia juniorského reprezentanta  Dalibora Dika 

do kádra juniorskej reprezentácie na MEJ 2021 a obdobne reprezentanta kategórie kadetov Samuela 

Palušeka. Zároveň sa sťažovatelia sťažujú na zníženie počtu hráčov, reprezentujúcich Slovenskú 

Republiku v jednotlivých kategóriách oproti minulosti.  

 

      Časť sťažnosti, týkajúca sa úrovne tréningov v NSTCm, úrovne vyučovania na ŠOG v Nitre nie 

je merateľná a porovnateľná z môjho pohľadu a nie je a nebude predmetom vykonanej kontroly. 

         Kontrola sa týka aj spomenutého sústredenia v Chorvátsku, na ktoré sa vo svojej sťažnosti 

zamerali sťažovatelia. 

Vyhodnotenie a návrh na opatrenia :  

1) v prípade existencie pracovného materiálu, či už vo forme vykonávacieho predpisu, pokynu, 

nariadenia, atď, ktorý má dôležitú úlohu pri zmene systému účasti hráčov na podujatiach 

typu MEJ, je vhodné takýto materiál umiestniť v časti , týkajúcej sa komisií, a to buď KŠR 

alebo KM . Takto umiestnený materiál je jednoduchšie identifikovateľný a na jeho základe 

je možné presne argumentovať v prípadoch, keď sa športovej obci niektoré zmeny systému 

nominácií nevidia 

2)   v materiáli Komisie mládeže s názvom Nominačné kritéria doplniť aj procesnú stránku 

      bodu a) ME mládeže tak, aby bolo jasné, kto predkladá nominácie, kto ich schvaľuje a kto  

      o nich v konečnom kroku rozhoduje  

      z hľadiska vyššej transparentnosti tohto nominačného procesu, navrhujem v bode 

      a) a v bode b) Nominačných kritérií predložiť schválenie nominácií komisiou mládeže 

      v písomnej forme 

3)   správne identifikovať služby, ktoré sa nachádzajú v číselníku CPV a s tým spojené  

      povinné použitie Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. .  

      Prenechať vyhľadávanie a zabezpečovanie týchto a podobných služieb pracovníkom 

      sekretariátu SSTZ, ktorí sa zúčastnili školení alebo aspoň konzultácií k Zákonu 

      o verejnom obstarávaní a vedia túto problematiku riešiť v zmysle zákona. 

      Postupovať procesne podľa internej Smernice o verejnom obstarávaní č.5/2020 SSTZ.  
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          Zvážiť možnú sankciu za nedodržanie zákona, resp. upraviť postup, aby sa táto           

situácia v budúcnosti neopakovala.  

 

        Návrh správy z kontroly bol vypracovaný 03.12.2021 a predložený na zasadnutie VV 

SSTZ. Prijaté opatrenia predloží SSTZ v roku 2022. 

 

 

d1) 

Kontrola postupu a rozhodnutia disciplinárnej komisie (ďalej len DK) R1/2020 a 

Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu (ďalej len VV SSTZ) – 

sťažnosť doručená Hlavnej kontroĺorke športu (ďalej len „HKŠ“) 
 

        Na základe §14 ods.1 písmena c) a d ) 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 a rozhodnutia DK a VV SSTZ vo veci vedenej pod značkou R1/2020. Sťažnosť proti 

postupu a rozhodnutiu podal Dalibor Diko, zastúpený rodičmi Miroslav Diko a Elena Diková, keďže 

v čase podania sťažnosti bol Dalibor Diko ešte neplnoletý. 

 

        HKŠ Ing. Fisterová sa obratila na mňa listom z 18.02.2021s dotazom na vykonanie kontroly 

predmetnej sťažnosti v zmysle ZoŠ č. 440/2015 Z.z. vzn, § 14 ods 9 a vyhotovenie správy z tejto 

kontroly 

 

        Vo svojom odvolaní Dalibor Diko v zastúpení jeho rodičmi namieta zverejňovanie akýchkoľvek 

disciplinárnych rozhodnutí na web stránke SSTZ . 

 

          Zverejnenie rozhodnutia DK SSTZ zo dňa 17.8.2020 na webovom sídle www.sstz.sk/komisie-

detail/dk je v súlade s § 17, ods. 1. písm. k) zákona č. 440/2015 Z.z., o športe, v platnom znení, , kde 

je o.i. uvedené, že: „Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom 

systéme športu rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov. 

            V danom prípade má zverejnenie disciplinárneho orgánu nielen charakter splnenia zákonných 

povinností, ale aj charakter preventívneho opatrenia proti šíreniu negatívnych javov v športe, nielen 

u dospelých, ale najmä u detí a mládeže. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je zverejnenie 

predmetného dokumentu v súlade s platnou legislatívou. 
 

             Vo svojom odvolaní Dalibor Diko v zastúpení jeho rodičmi namieta skutočnosť, že, citujem : 

„ Disciplinárna komisia mala na svoje rozhodnutie nepochybne dostatočný čas, napriek tomu 

neustálila skutkové okolnosti, neuviedla konkrétne dôkazy a z právneho hľadiska jej rozhodnutie je 

nepreskúmateľné .“ 

 

              Činnosť DK SSTZ je viazaná prednostne Stanovami SSTZ a Disciplinárnym poriadkom 

SSTZ.  K rozhodnutiu DK R1/2020 uvádzam, že k predmetnej veci DK zasadla dňa 14.07.2020 a 

prejednala podnet VV SSTZ ohľadne údajného disciplinárneho previnenia hráčov juniorskej 

reprezentácie Slovenskej republiky počas sústredenia v NSTC Bratislava v dňoch 28.05.2020- 

29.05.2020.  

              K prejednávaniu a dokazovaniu získala DK SSTZ písomné materiály ešte v predstihu pred 

zasadnutím a ústne výpovede osoby, prítomnej pri zistení skutkového stavu previnenia – 

reprezentačný tréner mládeže Ing. R. Grigel a osoby, prítomnej pri dychovej skuške – športový 

koordinátor Mgr. Z. Majdeková. Vyžiadala si aj písomné stanoviská hráčov, resp. zákonných 
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zástupcov hráčov. Všetci okrem zástupcov Dalibora Dika vyjadrili ľútosť nad skutkom, prediskutujú 

si ho so svojimi synmi a uviedli, že do budúcnosti sa také to okolnosti opakovať nebudú. 

              Činnosť DK SSTZ je viazaná prednostne Stanovami SSTZ a Disciplinárnym poriadkom 

SSTZ a v súlade s týmito dokumentami aj konala. 

 

               Dalibor Diko v zastúpení jeho rodičmi namieta aj konflikt záujmu predsedu DK SSTZ, ktorý 

v čase rozhodovania o priestupku preukázateľne zastával aj funkciu predsedu DK vo 

Východoslovenskom stolnotenisovom zväze. 

 

               Nejedná sa v žiadnom prípade o konflikt záujmov podľa ust. § 20 zákona č. 440/2015 Z.z. o 

športe v platnom znení, ani o konflikt záujmov podľa platných Stanov SSTZ z 25.06.2016, článok 22 

Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií. Predseda DK SSTZ sa z dôvodu procesnej opatrnosti 

vylúčil z rozhodovania o disciplinárnom priestupku podávateľa predmetného odvolania, ako je 

uvedené v Zápisnici zo zasadnutia DK SSTZ zo dňa 14. 07. 2020 

               Ako vyplýva zo zistených podkladov a v nich uvedených skutočnostiach, disciplinárne 

konanie bolo v tomto konkrétnom prípade zahájené oprávnene, nakoľko došlo zo strany dotknutých 

mladistvých reprezentantov k porušeniu povinností reprezentanta na sústredení, porušeniu disciplíny 

a nariadení reprezentačného trénera a realizačného tímu , interných predpisov , aj všeobecne 

záväzných noriem . Vecne príslušné orgány SSTZ tak mali plnú kompetenciu vydať po zvážení 

všetkých dostupných informácií svoje stanoviska a rozhodnutia o udelení disciplinárneho trestu. 

 

              Dalibor Diko v zastúpení rodičmi žiada v odvolaní, citujem: „ rovnako žiadam o zverejnenie 

tohto odvolania na stránke Slovenského stolnotenisového zväzu na rovnakom mieste ako bolo 

zverejnené neprávoplatné rozhodnutie o mojom previnení“ ... koniec citátu. 

 

              Rozhodnutia DK SSTZ sú zverejnené na webovom sídle www.sstz.sk, čo je v súlade s § 17, 

ods. 1. písm. k) zákona č. 440/2015 Z.z., o športe, v platnom znení, , kde je o.i. uvedené, že: 

„Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu 

rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov.“ Zákon č. 440/2015 

Z.z. o športe nerieši povinnosť zverejnenia iných dokumentov, súvisiacich s rozhodnutím 

disciplinárnych orgánov , napríklad odvolania, dovolania alebo iné poklady pre rozhodnutie. VV 

SSTZ ako odvolací orgán pre odvolania voči rozhodnutiam DK SSTZ na svojom zasadnutí dňa 

22.09.2020 prerokoval vo svojom programe, v bode č. 15 „odvolania hráča D. Dika a jeho rodičov 

proti rozhodnutiu DK SSTZ“. 

 

              VV SSTZ na svojom zasadnutí dňa 22.09.2020 sa oboznámil s rozhodnutím DK SSTZ 

R1/2020. Posúdil udelené tresty pre mladistvých reprezentantov a v časti Rozhodnutia R1/2020 „ sa 

im ukladá disciplinárny trest“ zmenil trest pre Dalibora Dika tak, že lehoty trvania trestu skrátil. 

                       

               Dalibor Diko v zastúpení rodičmi podal „ Sťažnosť proti postupu a rozhodnutiu DK SSTZ a 

VV SSTZ vo veci vedenej pod R1 /2020“, v ktorej poukazuje na formu rozhodnutia zo dňa 25.09.2020 

VV SSTZ ako odvolacieho orgánu a namieta jej správnosť  (doručená HKŠ 06.10.2020) 

 

Vyhodnotenie a návrh na opatrenia:  

 

1) je potrebné aktualizovať Disciplinárny poriadok SSTZ v súlade s platnými právnymi predpismi a 

presne a jednoznačne definovať postupy pri disciplinárnom konaní.  

2) vydávať rozhodnutia , ktoré obsahujú všetky náležitosti v súlade so zákonom o správnom konaní 

č. 71 / 1967 Z.z.  
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3) vydať pokyny, určujúce povinnosti pre osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch budovy SSTZ v 

priebehu celého dňa, najmä v administratívnej a oddychovej časti budovy  

4) vytvoriť dokument na základe všeobecne platných predpisov, ktorý bude riešiť správne a platné 

postupy pri zistení nedisciplinovanosti , porušovaní predpisov a nariadení, požívaní alkoholu a 

omamných látok u osôb, ktoré sú pozvané na organizované tréningové zrazy a iné športové akcie  

 

Návrh správy z kontroly bol vypracovaný 16.05.2021 a predložený na zasadnutie VV SSTZ 

 

 

e) Kontrola vykonaná z podnetu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR (ďalej len „MŠVV a Š SR“) 

V roku 2021 som nedostal žiadny podnet od MŠVVaŠ SR 

 

  

 

Stanoviská a informácie kontrolóra k vypracovávaným materiálom VV SSTZ 

a administratívnym úkonom 

 

•     Konzultácia s ekonómom SSTZ o zaradení SSTZ ako verejného obstarávateľa podľa 

Zákona o verejnom obstarávaní č. 343 / 2015 Z.z. §7 písm d) a o stanovení typov zákaziek 

a k nim priradených finančných limitov. 

•      Doporučenia ekonómovi SSTZ k vypracovaniu Zmluvy o výpožičke výpočtovej techniky 

medzi SSTZ ako požičiavateľom a fyzickou osobou ako vypožičiavateľom. 

•        Stanovisko k Dodatku č.1 súvisiaceho zo Zmluvou o poskytnutí príspevku športovému 

stolnotenisovému klubu na účel športu mládeže do 23 rokov z finančných prostriedkov, 

poukázaných zo štátneho rozpočtu pre rok 2020, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho 

zákonníka. VV SSTZ riešil touto formou navýšenie príspevku, ktorý bol v roku 2020 už 

stanovený. 

•        Konzultácia s HKŠ o oprávnenosti použitia verejných finančných prostriedkov 

z príspevku PUŠ. Išlo o zakúpenie tieniaceho materiálu z oprávnených nákladov použitia 

podľa bodu a) prevádzka športovej infraštruktúry pre športový klub v Nitre. 

•        Konzultácia o možnostiach predloženia vyúčtovania trénerskej činnosti trénerov 

vybraných klubov. Stanovisko k predloženej dokumentácii a zmluvám, ktoré vypracoval 

ekonóm SSTZ. 

•      Oboznámenie sa so Zmluvou o poskytnutí príspevku za účelom podpory individuálnej 

športovej prípravy pre F. Delinčáka a vydanie upresnenia pre uvedenú zmluvu. 

•       Konzultácia  o vytváraní klubových smerníc pre vyúčtovanie cestovných náhrad pri 

používaní súkromných motorových vozidiel a ich preplácanie voči SSTZ v zmysle 

Ekonomickej smernice SSTZ a Zmluvy o vybraných kluboch.  

•       Konzultácia a vydanie stanoviska k uverejneným fotografiám športovcov na nových 

banneroch, ktoré boli inštalované na oplotení areálu SSTZ. Uverejnenie fotografií je v súlade 

s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
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údajov, Preverovanie skutočností malo ochranný a preventívny charakter pre SSTZ, ako 

objednávateľa zmienených bannerov. 

•         Skúmal som v spolupráci s externou expertnou firmou námietku mladistvého hráča, 

ktorý namietal uverejnenie Rozhodnutia DK na webovom sídle SSTZ o jeho potrestaní za 

nedisciplinované správanie na sústredení juniorských reprezentantov. V ešte neprávoplatnom 

rozhodnutí bolo uvedené jeho meno a priezvisko. 

        V danom prípade malo zverejnenie disciplinárneho orgánu nielen charakter splnenia 

zákonných povinností, ale aj charakter preventívneho opatrenia proti šíreniu negatívnych 

javov v športe, najmä potom u detí a mládeže. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je 

zverejnenie predmetného dokumentu v súlade s platnou legislatívou. 

        V zmysle platnej legislatívy nedošlo týmto k porušeniu akýchkoľvek predpisov, 

nakoľko nie je žiadnym zákonom stanovené, kedy presne a v akom štádiu disciplinárneho 

konania sa rozhodnutie disciplinárneho orgánu zverejňuje. 

•         Spôsob evidovania športových odborníkov v Národnom športovom centre mimo vplyv 

SSTZ, priama evidencia z klubu na https://sport.iedu.sk/ -komunikácia pre SSTZ 

o možnostiach zamedzenia tohto spôsobu z dôvodu nemožnosti kontroly bezúhonnosti 

trénerov detí a mládeže 

•         Preštudoval som doporučené správy HKŠ z vykonaných finančných kontrol niektorých 

športových zväzov za účelom zlepšenia kontrolných procesov v SSTZ  s cieľom dosiahnuť 

preventívne opatrenia na základe vyhodnotených nedostatkov. 

•         Aktualizoval som znenie Zmluvy o poskytnutí príspevku športovému stolnotenisovému 

 klubu na účel športu mládeže do 23 rokov z finančných prostriedkov, poukázaných zo 

štátneho rozpočtu pre rok 2021, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka – 

koordinácia s pracovníkmi SSTZ, zodpovednými za procesovanie projektu. 

•           Konzultácie poskytnuté k zneniu Zmluvy o poskytnutí príspevku pre podporovaný 

klub (PK) pre Ing. Suchý-ekonóm SSTZ. 

•         Konzultácia a poradenstvo k čerpaniu finančných prostriedkov zo Zmluvy na účel 

športu mládeže do 23 rokov, riešenie kompletnosti a dochvílnosti predkladania 

dokumentácie k vyúčtovaniu. 

 

 

 

Školenia, semináre 
 

➢ Školenie kontrolórov športových organizácií organizované Hlavnou kontrolórkou športu 
              Trenčín, 11.-13.08.2020 – prezenčná forma 
 
Prednášky na školení boli prednesené pozvanými odborníkmi na témy: 
 

o POSTAVENIE ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR-lektor PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. Riaditeľka 
SADA 

o  Modul Hlavnej kontrolórky športu (ďalej len „HKŠ“ ): 
- Usmernenie k oprávneným/neoprávneným výdavkom z príspevkov/dotácií poskytnutých 

sekciou športu MŠVVaŠ SR na úlohy v oblasti športu v roku 2021 – lektor Ing. Mariana 
Dvorščíková – Hlavná kontrolórka športu 

- Finančná kontrola: Príklady porušenia finančnej disciplíny z praxe – lektor Ing. Jozef Kučera, 
MSC – oddelenie HKŠ 
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- Kapitálové výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane 
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov, 
rozdelenie, špecifikácia – lektor: Ing. Mariana Dvorščíková-Hlavná kontrolórka športu 

- Stručne k DPH so zameraním na športové zväzy/organizácie – lektor Ing. Mariana 
Dvorščíková – Hlavná kontrolórka športu 

- ÚPLNÉ ZNENIE 
- Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-

42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
– lektor Ing. Mariana Dvorščíková – Hlavná kontrolórka športu 

- Najčastejšie nedostatky pri finančných kontrolách verzus Zákon č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy – lektor Ing. Mariana Dvorščíková – Hlaná 
kontrolórka športu 

o  Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. vzn:  
- Základné ídey zákona a ich interakcia v praxi  - lektor Žaneta Surmajová – generálna 

riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠ VVaŠ SR 
   
 
 

➢ Školenie kontrolórov športových organizácií on-line organizované Hlavnou kontrolórkou 
športu v dňoch 18.11 – 25.11.2020 – dištančná forma  

 
Prednášky na školení boli prezentované pozvanými odborníkmi na témy: 
 

o  Tuzemské / zahraničné pracovné cesty – lektor doc. Ing. Milan FIĽA, PhD. – konateľ FLASH 
Consulting, s.r.o. : 
 - cestovné príkazy – súvisiaca legislatíva                                  

              - náležitosti tuzemskej / zahraničnej pracovnej cesty                                  
              - aktuálne zmeny v zákone o cestovných náhradách 
              - príklady z praxe  

o  Finančné riadenie zdrojov športových organizácií a vnútorná kontrola – lektor Ing. Hana 
Marcin Jakubíková PhD, MBA : 

- Finančné riadenie zdrojov z pohľadu športovej organizácie a kontrolné mechanizmy 
- Súčasti finančného plánu športovej organizácii 
- Rozpočet športovej organizácie 
- Riziká & riadenie finančných rizík 
- Verejné prostriedky & finančný zdroj športovej organizácie 
- Porušenie finančnej disciplíny & verejné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu 
- Verejné prostriedky 
- Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 
o  Pracovnoprávna legislatíva v oblasti športu a dobrovoľníctva v športe – lektor JUDr.    

 Komínek, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala : 
- Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu – športovec ako zamestnanec 
- Športovec ako SZČO 
- Obchodnoprávny vzťah-športová organizácia a športovec (SZČO) 
- Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 
- Zmluva o príprave talentovaného športovca 
- Vykonávanie športu bez zmluvy 
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- Zmluva o výkone činnosti športového odborníka 
- Dobrovoľníctvo v športe 

                     
                    
 

 
 
 
 
Plán kontrolnej a inej činnosti činnosti v roku 2022  
(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 NSTC, NSTCM, CTM, regionálne centrá (náhodný výber, resp. výber po regiónoch) 

•       kontrola formálnej správnosti dokladov, ktoré sú predkladané na vyúčtovanie voči SSTZ 
fyzickými  osobami  

•       kontrola projektu Mládež do 23 rokov – úplnosť a včasnosť doručenia zmlúv klubmi, 
správna vecnosť a včasnosť doručenia účtovných dokladov  

•       kontrola účtovanie cestovných náhrad za náhodne vybrané obdobie 2022 

•       kontrola, vykonaná na základe podnetov 

•       kontrola úplnosti uverejnenia povinných údajov  na webovom sídle SSTZ, vyplývajúcich 
 zo   Zákona o športe č. 440 / 2015 Z.z. a vzn 

•        kontrola zápisníc zo zasadnutí VV SSTZ v roku 2022 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 
               implementáciu v práci pracovníkov sekretariátu SSTZ, členov VV SSTZ a členov 
               stolnotenisovej základne 

•         poradenská činnosť pri vytváraní interných predpisov SSTZ 
 
 

 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.  
          Výročná správa kontrolóra SSTZ má 12 číslovaných strán 
 
 Výročnú správu kontrolóra  vypracoval: Ing. Gabriel Wawrek- kontrolór SSTZ , v.r. 

 V Trebišove , 15. 06. 2022 


