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Výročná správa kontrolóra SSTZ 

za obdobie  od 01.01. 2020 do 31.12. 2020 

 
        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 18.06.2021 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 5. (piatou) 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 4 1 
b) orgán šport.organizácie 2 2 2 
c) osoba s príslušnosťou k ŠO 0 0 0 
d) HKŠ 0 0 0 
e) MŠVVaŠ 0 0 0 
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a ) Kontrola vykonaná z vlastnej  iniciatívy 
 
 a1)  
Kontrola obsahu Výročnej správy SSTZ a predkladaných dokumentov- smerom ku celoslovenskej 
konferencii, ktorá sa konala elektronicky s hlasovaním formou „per rollam“ 
      
         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. Zároveň boli vopred 
predložené aj dokumenty, ktoré sú štandardne predkladanými materiálmi pre delegátov konferencie. 
Tento úkon bol zrealizovaný bez závad. 
        Po ukončení konferencie som sa oboznámil s obsahom zápisov, komunikoval som niektoré 
postupy a súvislosti. Z hľadiska obsahu a termínov uverejnenia materiálov neboli nedostatky. 
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. 
 
a2) 
Kontrola realizácie zasadnutí najvyššieho výkonného orgánu SSTZ, prítomnosti členov orgánu 
a vyhotovovaných zápisníc 
     
       Na základe Zákona o športe č.440/2015 Z.z. §13 ods (4), písm c) som sa v roku 2020 zúčastnil 
všetkých zasadnutí najvyššieho výkonného orgánu (ďalej len VV SSTZ) .  
V roku 2020 sa konalo 10 zasadnutí VV SSTZ, čo znamená, že bol naplnený čl. 34) Stanov SSTZ  
( ďalej len „Stanovy“) o zasadnutiach VV SSTZ, podľa ods. 1) „VV SSTZ zasadá podľa potreby, 
spravidla raz za 2 mesiace“.  
Podľa čl. 34) ods 5) Stanov bol splnený termín zasielania pozvánok na zasadnutie VV SSTZ členom 
VV SSTZ , ako aj prizvaným osobám. Súčasťou pozvánky bol aj predložený program zasadnutia, 
čím sa naplnil aj obsah ods.) 5 Stanov. 
Podľa čl. 4) Stanov „Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia VV SSTZ môže navrhnúť 
každý člen VV SSTZ , generálny sekretár, prípadne i kontrolór. Navrhované body do programu 
zasadnutia VV SSTZ členovia VV SSTZ predkladajú predsedovi spravidla najmenej 10 dní pred 
konaním zasadnutia“.  Dodržiavanie tohto termínu je diskutabilné, nakoľko sa samotná náplň bodov, 
z ktorých program pozostáva, kreuje len niekoľko dní pred konaním zasadnutia. Takže príspevky, 
resp. materiály  boli dodávané v kratších termínoch, ako citujem zo Stanov. Hľadisko čo najväčšej 
aktuálnosti materiálov  jednotlivých členov je z toho pohľadu dôležitý.  
Zásadné dokumenty, ako sú smernice , vykonávacie predpisy, štatúty a pod. však vyžadujú 
jednoznačne termín ich predkladania na zasadnutie VV SSTZ určený Stanovami. 
 
 
a3) 
Kontrola výziev na uskutočnenie verejného obstarávania pri predkladaní ponúk obstarávateľom 
SSTZ (ďalej len VO) 
 
       Na základe §14 odst.1 a ) zákona č. 440/2015 Z.z. vzn. som vykonal kontrolu výziev a 
prináležiacich postupov na VO, ktoré sa týkalo: 
1. poskytnutia služby – „Právne služby pre SSTZ“ 
2. nákupu tovaru – „Nákupu športových odevov“ 
Ku kontrole som použil obe zverejnené Výzvy na webovom sídle SSTZ a Smernicu SSTZ č.1 /2019 
o verejnom obstarávaní ZNH a MR (ďalej „smernica“) 
        Kontrolné zistenia v predmete: 
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 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU „Nákup športových odevov “ 

 
Základné nedostatky predloženej výzvy: 
a) nie je stanovený druh zákazky – (CPV) 
b) nie je stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk 
c) nie je stanovená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) 
d) veľmi úzko špecifikované technické parametre športových odevov 
 

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZÁKAZKU „právne služby pre SSTZ“ 
V tejto výzve , ktorá mala byť zverejnená v štruktúre obdobným spôsobom ako na športové 
oblečenie , bolo potrebné stanoviť (nedostatky predloženej výzvy): 
 
a) predpokladanú hodnotu zákazky PHZ) 
b) kritéria hodnotenia ponúk 
c) termín dodávania predmetu zákazky 
d) podmienky na neuzatvorenie zmluvy ( §19 a § 57 zák. 343/2015 Z.z.-Zákon o verejnom 
obstarávaní ) (ďalej len „Zákon o VO“ ) 
 
Vyhodnotenie a návrh na opatrenia: 
Na základe prevedenej kontroly som odporučil kontrolovanému subjektu (SSTZ) , aby neodkladne 
zosúladil obidve „Výzvy“ so Zákonom o verejnom obstarávaní č. 343 / 2015 Z.z., pričom 
odstránil nedostatky, zmienené v tejto správe. 
Navrhol som podľa §57 ods 2 zrušiť výzvy, nakoľko sa zmenili okolnosti, za akých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. 
Po doplnení oboch Výziev opakovať postup s ich uverejnením na webovom sídle SSTZ. 
Pripomenul som povinnosť verejného obstarávateľa dodržať §57 ods 3 a ods 4 Zákona o VO. 
Zároveň som apeloval na dodržanie ďalších procesov a postupov, ktoré sa týkajú vyhodnotenia 
splnenia podmienok účasti v súlade s uvedenými v dokumentoch podľa §40 Zákona o VO 
a Smernice, článok 6. ods 6.1 a ods 6.2.ako aj ostatných článkov uvedenej smernice. 
 
Správa bola prerokovaná na zasadnutí VV SSTZ a členmi VV SSTZ zobraná na vedomie. Všetkým 
kandidátom bol zaslaný e-mail ohľadom zrušenia obidvoch výziev z dôvodu , že výzvy obsahovali 
zásadné nedostatky.  
1. Výzva VO na nákup športových potrieb: „bude po odstránení nedostatkov opätovne zverejnená“ 
(Zápis č.3 /2020 zo zasadnutia VV SSTZ), čo bolo uskutočnené v mesiaci august 2020.  
2. Výzva na právne služby SSTZ : „taktiež po odstránení nedostatkov a po opätovnej kontrole bude 
zverejnená na webovej stránke ako aj rozposlaná pôvodným záujemcom“ (Zápis č.3 / 2020 zo 
zasadnutia VV SSTZ). Ďalšia výzva na právne služby SSTZ sa v roku 2020 nerealizovala. 
 
 
 
 
 
b) Kontrola vykonaná z podnetu orgánu športovej organizácie (VV SSTZ) 
 
b1) 
Kontrola preverenia prijatých ponúk na Výzvu verejného obstarávania, týkajúcich sa právnej služby 
pre SSTZ z hľadiska ich predloženia a doručenia na e-mailovu adresu „tender@sstz.sk 
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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 
prevádzkovania e-mailovej adresy „tender@sstz.sk“ v súvislosti s výzvou na verejné obstarávanie 
(ďalej VO) „ Právna služba pre SSTZ“ a predloženia ponúk v predmete obstarávania. 
        Podnet pre kontrolóra SSTZ na podozrenie z manipulácie VO „Právna služba SSTZ“ podal 
Ing. Branislav Kalužný-podpredseda SSTZ, keďže podľa neho neboli všetky ponuky, ktoré boli 
predložené v čase predkladania, na uvedenej e-mailovej adrese, ktorá bola uvedená vo výzve. 
 
Kontrolné zistenia: 
         Na základe vykonanej kontroly som zistil, že ponuky , predložené štyrmi advokátskými 
kanceláriami, resp. advokátmi boli zaslané na e-mailovu adresu „tender@sstz.sk“ , tak ako to bolo 
uvedené vo Výzve na VO Právna služba pre SSTZ . 
         Jedine advokátska kancelária AK Syrový zaslala svoju prvú ponuku na e-mailovu adresu 
Ing. Suchého „sstz5@sstz.sk“ , ktorý ju následne v rovnaký deň preposlal na „hatalova@sstz.sk“ . 
Táto ponuka bola doručená 13.01.2020 ,na e-mailovu adresu tender@sstz.sk a následne 15.01.2020 
na obe adresy, spomenuté v predošlom texte. Ich obsah sa nezmenil a boli to prvé ponuky , ktoré 
SSTZ na Výzvu na VO obdržal. 
         Týmto nebola dodržaná zo strany SSTZ záverečná časť Výzvy na VO, v ktorej sa požaduje 
zaslanie ponúk záujemcov len na adresu „tender@sstz.sk“ . 
 
          Manipulácia VO na Právnu službu pre SSTZ nebola podľa môjho názoru preukázaná, pretože 
ponuka AK Syrový došla ako prvá a od jej doručenia nebola v žiadnom ohľade zmenená. 
Toto VO bolo nakoniec zrušené, pretože vo výzve sa nachádzali nedostatky, pre ktoré bola jeho 
regulárnosť kontrolórom spochybnená a na nedostatky bolo poukázané. 
 
b2) 
Správa z kontroly duplicitného konania členskej schôdze Športového klubu stolného tenisu 
Topoľčany dňa 30.06.2016, napísaná dňa 26.11.2020 a po rokovaní VV SSTZ doplnená dňa 
11.12.2020 
 
        V súlade §13 a §14 odst.1 c ) zákona č. 440/2015 Z.z. vzn. na základe podnetu Ing. Branislava 
Kalužného – podpredsedu SSTZ som vykonal kontrolu duplicitného konania členskej schôdze ŠKST 
Topoľčany dňa 30.06.2016 v Topoľčanoch. 
 
Ku kontrole som použil 2 zápisnice z členskej schôdze občianskeho združenia ŠKST Topoľčany, 
konanej dňa 30.06.2016: 
 
a) dokument, ktorý mi odovzdal predseda ŠKST Topoľčany, pán M. Grman 
 
b) dokument doručený z Ministerstva vnútra SR na základe zaslanej žiadosti SSTZ podľa zákona č. 
211/2000 Z.z. vzn o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov – upravený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Pri kontrole som zistil nezrovnalosti: 

- v čase konania členskej schôdze 
- v počte prítomných členov podľa prezenčnej listiny 
- v počte neprítomných členov 
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K vysvetleniu nezrovnalostí bol požiadaný ešte počas prevádzanej kontroly v roku 2018 
predseda ŠKST Topoľčany p. M. Grman . 
        Na základe nového podnetu od Ing. Branislava Kalužného som znovu preveroval stav 
pôvodného vysvetlenia, resp. nové informácie, prípadné zmeny v pôvodnom vysvetlení. 
Predseda  ŠKST Topoľčany zostal vo vysvetleniach na svojom pôvodnom stanovisku. Ďalšie 
stanovisko som získal od p. Ing. T. Bezúra, ktorý bol zapisovateľom na predmetnej členskej schôdzi. 
Poskytol mi jeho Čestné prehlásenie, že sa osobne zúčastnil členskej schôdze ŠKST Topoľčany, 
ktorá sa konala 30.06.2016 ako zapisovateľ. Osobne podpísal aj prezenčnú listinu, aj zápisnicu . 
 
         Na základe výhrady pána Ing. B. Kalužného, podpredsedu SSTZ k predloženému návrhu 
správy z kontroly som dopracoval v správe ďalšie detailné informácie. 
 
        Preveril som  3 (slovom „tri“) zápisnice , ktoré predložil  predseda kontrolnej komisie,  
p. D.Zelman. Spôsob získania predložených zápisníc nebol objasnený. Z predložených zápisníc boli  
2 (slovom „dve“) totožné s tými, ktoré som získal z oficiálnych zdrojov. 
 
         Nezrovnalosti, vyplývajú z existencie zápisnice z členskej schôdze, zaslanej a evidovanej na 
MV SR a zápisnice, evidovanej ŠKST Topolčany bolo potrebné vysvetliť. 
Keďže boli k dispozícii vysvetlenia p. M. Grmana a p. Ing. T. Bezúra v písomnej podobe, VV SSTZ 
na svojom zasadnutí pri prekovaní môjho návrhu správy z kontrolnej činnosti vzal tieto vysvetlenia 
na vedomie. VV SSTZ nepovažoval za potrebné vzhľadom na predložené materiály – čestné 
vyhlásenie a získané zápisnice, prizvať na najbližšie zasadnutie kvôli ďalším vysvetľovaniam  
p. M. Grmana. Prítomní členovia VV SSTZ sa rozhodli nepodávať ani trestné oznámenie. 
 
        S mojim návrhom Správy z kontroly duplicitného konania členskej schôdze Športového klubu 
stolného tenisu Topoľčany dňa 30.06.2016 súhlasil svojim podpisom predseda ŠKST Topoľčany. 
 
 
c) Kontrola vykonaná z podnetu osôb s príslušnosťou k športovej organizácii 

V roku 2020 som nedostal žiadny podnet na kontrolu od osôb s príslušnosťou k športovej organizácii   
 
       

d) Kontrola vykonaná z podnetu Hlavného kontrolóra športu (ďalej len „HKŠ) 

V roku 2020 som nedostal žiadny podnet na kontrolu od HKŠ 

 
e) Kontrola vykonaná z podnetu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (ďalej len „MŠVV a Š SR“) 

V roku 2020 som nedostal žiadny podnet od MŠVVaŠ SR 
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Stanoviská kontrolóra k vypracovávaným materiálom VV SSTZ 
a administratívnym úkonom 
 

     V projekte „Stolný tenis do škôl“ v spolupráci s JUDr. D. Finkom sme vylepšili právnu 
stránku odovzdávanie stolnotenisového materiálu účastníkom projektu formou Zmluvy 
o výpožičke. Pripomienkoval som neexistenciu písomného odovzdávajúco-preberajúceho 
protokolu pre potreby evidencie a účtovníctva.  

      Preskúmaval som oprávnenie ex-generálneho sekretára Ing. B. Gumana na vystavenie 
objednávky a odsúhlasenie faktúry za právne služby pri príprave zmien v Stanovách SSTZ. 
Predložil som stanovisko k predmetnej faktúre č.2019111 v sume 595 € od JUDr. Michálika, 
ktorú predložil Ing. Guman na uhradenie. Po preštudovaní zmluvy s Ing. B. Gumanom som 
dospel k záveru, že by došlo k dvojitej platbe za službu a navrhol som, aby predmetná faktúra 
bola vrátená JUDr. Michálikovi s informáciou, aby si predmetné plnenie uplatnil u firmy blqp 
SK s.r.o. v zastúpení Ing. B. Guman, ktorá je podľa Zmluvy so SSTZ oprávneným adresátom 
tejto faktúry.  
       V Zmluve o poradenstve medzi Ing. B. Gumanom a SSTZ je uvedené, že „Poskytovateľ 
prehlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k poskytovaniu 
služieb potrebné, a že služby bude vykonávať s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a 
na svoje nebezpečenstvo“. Prítomní členovia VV SSTZ sa s mojim stanoviskom a výkladom 
stotožnili 

        Na základe požiadavky HKŠ som vypracoval zoznam uskutočnenej kontrolnej činnosti 
za rok 2019, plánovanej pre rok 2020 a transfer informácií zo školení kontrolórov HKŠ pre 
SSTZ. 

        Konzultoval som s HKŠ doporučený spôsob uskutočnenia Celoslovenskej konferencie 
SSTZ v roku 2020 v náväznosti na protipandemické opatrenia proti Covid 19. Z dôvodov 
opatrení a podľa usmernenia hlavného hygienika SR k zasadnutiam orgánov národných 
športových zväzov bol jednoznačne vybraný variant konania konferencie elektronickou 
formou s hlasovaním „per rollam“. 

       Po prezretí materiálu " Usmernenia pre stolnotenisové kluby pri organizácii tréningov" 
som vyjadril k nim kladné . Usmernenia boli vydané SSTZ dňa 21.05.2020 a zverejnené na 
web stránke SSTZ. 

        Riešil som sťažnosť Ing. P. Baláža na moju kontrolu klubu ŠKST Topoľčany, ktorú som 
vykonal v roku 2018 a nápravné opatrenia som kontroloval v roku 2019.  
        Sťažovateľ Ing. P. Baláž (osoba s príslušnosťou k ŠO) podal v roku 2017 podnet na 
kontrolu klubu ŠKST Topoľčany (v tom čase člen klubu) vo veci preverenia hospodárenia a 
účtovania dokladov voči SSTZ, ako aj preverenia samotnej legislatívnej činnosti klubu. 

            Sťažovateľ nám zaslal 27.5.2020 elektronickou formou list- Sťažnosť, kde sa sťažoval na  
            vykonanú kontrolu a požadoval doklady, ktoré som pre svoju kontrolu získal od klubu. 
            Kópie dokladov s vyhlásením " súhlasí s originálom", boli vlastníctvom klubu a ja som ich  
            prevzal na uskutočnenie kontroly, takže som túto žiadosť zamietol. 
                    Sťažnosť som vyhodnotil podľa zákona č. 94/2017 Z.z., ktorým sa meni a dopĺňa zákon   
             č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach vzn.  
                     Podľa §4, ods (1) písm. e) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré smeruje  
            proti záverom kontroly. Podanie sa po zaevidovaní odloží, podľa ods (3) o čom toho, kto  
            podanie podal, bolo potrebné písomne  upovedomiť do 15 pracovných dní od doručenia 
            podania s uvedením dôvodu, čo VV SSTZ a GS urobili.. 

         Kontroloval som Zmluvu o poskytovaní príspevku Regionálnym centrám (ďalej len 
„Zmluva“), pričom som navrhol úpravu znenia, týkajúceho sa Čl. II Príspevok a spôsob jeho 
poskytnutia. 
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         K zmluve som požadoval priložiť vzorovú "žiadosť" o preplatenie príspevku a upresniť 
názvoslovie a druh dokumentov, ktoré majú byť prílohami k "žiadosti", 

          Vydal som stanovisko pre hodnotiacu komisiu k termínom na doručovanie dokumentov 
pre Výzvu SSTZ „ Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2020 (ďalej len 
„výzva“). 
         Pri uvedenom termíne doručenia dokumentov nebola vo výzve jasne stanovená adresa 
doručenia dokumentov, určených vo výzve. Pričom subjekty – kluby zasielali dokumenty 
zároveň aj v elektronickej forme. Pre pochybnosť o splnení termínu doručenia dokumentov 
do výzvy pre posledných 9 klubov som napísal návrh: „keďže za nesplnenie termínu žiadosti 
a ostatných dokumentov, viažúcich sa k výzve nie sú oficiálne stanovené žiadne sankcie, 
preto som navrhol komisii akceptovať žiadosti , ktoré boli podané v písomnej forme na pošte 
v deň uzávierky predkladania žiadostí a príslušných dokumentov“.  

         Z titulu rôznych upozornení na možno zámerné, nežiadúce kroky pri organizácií súťaží 
v rámci školských líg, navrhol som stanoviť si kontrolné mechanizmy tak, aby sa už na 
začiatku procesu organizácie nových ročníkov školských líg zaslali propozície jednotlivých 
súťaží aj mne ako kontrolórovi SSTZ, aj predsedovi komisie masového rozvoja a školského 
športu, čím by sa upriamila moja pozornosť na detaily v propozíciách, ako aj na plánovaný 
priebeh školských líg a priebežné zabezpečovanie povinnej dokumentácie podľa dátumov v 
propozíciách. Doporučil som aj neohlásené námatkové kontroly týchto akcií. 

         Participoval som na posudzovaní podkladov k Výzve na predkladanie žiadosti o 
poskytnutie príspevku pre extraligové kluby SSTZ v roku 2020. V tejto súvislosti som 
komunikoval použitie finančných prostriedkov s HKŠ 

        Koordinoval som s predsedom kontrolnej komisie(ďalej len „KK“) p. D. Zelmanom 
vydanie jeho stanoviska na sťažnosť p. Dalibora Dika, zastúpeného jeho rodičmi vo veci  
„Sťažnosť voči postupu a rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (ďalej len „DK) a VV SSTZ 
vo veci vedenej pod R1/2020“. Pán predseda KK bol výslovne požiadaný rodičmi, aby riešil 
ich sťažnosť a vydal k nej stanovisko. Požiadal som ho, aby svoje stanovisko prezentoval 
a odôvodnil na zasadnutí VV SSTZ. Po jeho argumentácii a podaní pozmeňovacieho návrhu 
voči postupu a rozhodnutiu. VV SSTZ po dlhšej diskusii vo veci odvolania proti rozhodnutiu 
DK SSTZ R1/2020 uviedol, že jeho rozhodnutie je konečné a nemožno sa voči nemu 
odvolať. 
       Toto stanovisko som odsúhlasil, keďže bolo vydané v súlade s Disciplinárnym 
poriadkom SSTZ podľa Čl.5.11, ods 5.11.9. Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a 
nemožno sa proti nemu ďalej odvolať. 

         Zúčastnil som sa prípravy procesu kooptovania zástupcu hráčov za člena VV SSTZ 
a dohliadal som na jeho priebeh. Proces voľby sa konal elektronickou formou vo video 
prenose. Proces a jeho výsledok som odsúhlasil. 

 
 

Školenia, semináre 
 
 Školenie kontrolórov športových organizácií organizované Hlavnou kontrolórkou športu 

              Bratislava, 18.-19.06.2020 – prezenčná forma 
 
Prednášky na školení boli prednesené pozvanými odborníkmi na témy: 
 

o Tvorba legislatívnych noriem v športovej organizácii 
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o Trestná činnosť pri používaní verejných prostriedkov 
o Audit v športovej organizácii 
o Organizácia športových podujatí 

   
              Aj na základe transferu informácií pre SSTZ , týkajúcich sa Zákona č. 1/2014 Z. z. o 
       organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
       Zákona č. 440/2015 Z. z. SSTZ zorganizoval 4.-5. 10.2020 oficiálne školenie hlavných  
       usporiadateľov a bezpečnostných manažérov. Úspešní absolventi školenia obdržali oficiáne  
       platné osvedčenie hlavného usporiadateľa, usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.  
 
             Podotýkam, že aj transfer informácií pre SSTZ zo školenia v roku 2019 k zákonu č.343 /2015  
       Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol pozitívny efekt. 
             Vzor návrhu zo školenia pomohol pri vypracovaní novej smernice SSTZ č.5/2020 o verejnom  
       obstarávaní. Ako spoluprácujúca osoba so SSTZ– odborník pre verejné obstarávanie sa vybrala  
       školiteľka, zabezpečujúca odborné školenia kontrolórov národných športových organizácií  
       a národných športových zväzov. 
 
 
 Školenie kontrolórov športových organizácií on-line organizované Hlavnou kontrolórkou 

športu v dňoch 18.11 – 25.11.2020 – dištančná forma  
 
Prednášky na školení boli prednesené pozvanými odborníkmi na témy: 
 

o Modul HKŠ 
 - činnosť kontrolóra športu                                   

              - riziká z pohľadu Zákona o športe č.440/2015 Z.z. vzn 
              - proces-volebné zasadnutie najvyššieho orgánu                                  
              - novela Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých  
                 zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2021 .  
 
                Na základe transferu informácií pre SSTZ sa rieši v roku 2021  povinnosť implementovať  
       medzinárodné štandardy súvisiace so záväzkom na základe Medzinárodného dohovoru proti 
       dopingu a novým Svetovým antidopingovým kódexom 2021.  
                Národný športový zväz je POVINNÝ zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce  
       disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového programu  
       so štandardami Medzinárodného dohovoru proti dopingu a novým Svetovým antidopingovým 
       kódexom najneskôr do 30. júna 2021. SSTZ túto povinnosť rieši dodatkom k Stanovám SSTZ  
       a úpravou Disciplinárneho poriadku. 
 

o  Cestovné náhrady 
o  Riešenie konfliktných situácií 
o  Projektové riadenie I. a II. 
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Plán kontrolnej a inej činnosti činnosti v roku 2021  
(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 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 2021 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 9 číslovaných strán 
   
               
 
 
 
 Výročnú správu kontrolóra  vypracoval: Ing. Gabriel Wawrek- kontrolór SSTZ , v.r. 

 V Trebišove , 10. 06. 2020 
       
 

 


