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ÚVOD 

 

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o 
športe”) priniesol výraznú zmenu pravidiel správy, riadenia a financovania oblasti športu 
v Slovenskej republike, pričom zasiahol aj do vnútornej správy a do činností športových or-
ganizácií, ktoré poberajú verejné prostriedky. 

Ustanoveniami zákona sú pre športové organizácie stanovené mechanizmy pre skvalitnenie 
správy a riadenia slovenského športu. Ide o stransparetnenie prostredia a zjednotenie pravidiel 
fungovania športových organizácii, čo v konečnom dôsledku prinesie prínos v podobe zvýše-
nia tlaku od členskej základne na predstaviteľov športových organizácii, aby konali v súlade 
so záujmami športu. 

Predmetným zákonom bola zriadená funkcia hlavného kontrolóra športu, ktorý vykonáva kon-
trolnú činnosť v športových organizáciách súkromného, verejného či štátneho sektora. Okrem 
samotného výkonu kontroly, ktorého cieľom je kontrola dodržiavania jednotlivých ustanovení 
nového zákona športe ale aj ďalších zákonov a legislatívnych noriem, do ktorých má zákon 
o športe presah.  

Prioritnou úlohou hlavného kontrolóra športu je metodicky pôsobiť a usmerňovať slovenskú 
športovú obec pri aplikovaní zákona o športe. Úlohou hlavného kontrolóra športu nie je sank-
cionovať športové organizácie. Práve naopak, hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikač-
ných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby  nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré 
regulujú fungovanie slovenského športu.  V slovenskom športe je potrebné zabezpečiť kvalit-
ný manažment, ktorý je po dlhé roky v úzadí. Túto požiadavku je v súčasnosti  možné vyrie-
šiť prostredníctvom činnosti kontrolórov, ktorí sú zvolení v športových organizáciách. 

Snahou hlavného kontrolóra športu v rámci vlastných kapacít je poskytovanie konzultácií 
a odborných rád pre všetky športového organizácie so zameraním na športové organizácie 
s menšou členskou základňou, ktoré vzhľadom k obmedzeným personálnym a finančným 
možnostiam majú problém so správnou implementáciou zákona o športe v rámci svojej čin-
nosti.  

Poslaním hlavného kontrolóra športu teda nie je len direktívny výkon kontroly, ale aj poskyt-
nutie odborných rád a pomoci s implementáciou jednotlivých ustanovení zákona o športe 
a ďalších prislúchajúcich právnych noriem pre športové organizácie a teda aj zachovanie rôz-
norodosti športu s dôrazom na verejný záujem v športe, ktorý predstavuje: 

� Podpora a rozvoj športu mládeže 
� Zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na výz-

namnej súťaži 
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� Ochrana integrity športu 
� Podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

 

V zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení ktorých zákonov 
(ďalej len “zákon o športe”) - hlavný kontrolór športu predkladá najmenej raz ročne vláde 
správu o svojej činnosti a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku.  
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ORGANIZÁCIA A PERSONÁLNE ZA-
BEZPEČENIE  

 

Ing. Alica Fisterová bola vymenovaná do funkcie hlavný kontrolór športu uznesením Vlády 
Slovenskej republiky č. 191 z 18.mája 2016 (číslo materiálu 17850/2016) na návrh ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu. Od 19.5.2016 vykonáva hlavná kontrolórka športu, v zmys-
le § 60, ods. 3 zákona o športe, štátnu službu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky (ďalej len “Ministerstvo školstva”). 
Ministerstvo školstva poskytuje hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť pri plnení úloh urče-
ných zákonom o športe v rozsahu: 

1. Zabezpečenie kancelárskych priestorov a materiálno-technického vybavenia: 

Ministerstvo školstva vyčlenilo pre potreby hlavného kontrolóra športu 2 kancelárie v 
budove na ulici Stromová 9 v Bratislave, ktoré následne vybavilo potrebným materiál-
no-technickým vybavením pre 3 osoby (hlavného kontrolóra športu a 2 zamestnancov 
ministerstva školstva) za účelom plnenia úloh stanovených zákonom o športe. Odbor 
hlavného kontrolóra športu, ako novo-vzniknutý odbor, nemal v roku 2016 vyčlenený 
v rámci rozpočtovej sústavy ministerstva školstva vlastný rozpočet.  

2. Zabezpečenie personálneho aparátu: 

Okrem vyššie opísaného vybavenia bol zriadený na Ministerstve školstva nový odbor 
hlavného kontrolóra športu, ktorý bol obsadený v období 07-08/2016 dvomi zamest-
nancami v štátnej službe so špecializáciou na oblasti práva, financií a ekonomiky, 
vzdelávania a pracovno-právnych vzťahov. Do konca roka 2016 ostalo neobsadené 1 
miesto v štátnej službe z celkového počtu vytvorených 3 pracovných miest na pozícii 
hlavný štátny radca. Úlohou odboru hlavného kontrolóra športu je poskytovať hlavnej 
kontrolórke športu odbornú súčinnosť pri plnení pracovných úloh plynúcich zo zákona 
o športe, plnenie odborných úloh podľa  zadania hlavnej kontrolórky športu a zabez-
pečovanie ďalšej pracovnej agendy plynúcej z interných noriem a usmernení Minister-
stva školstva. 
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ÚLOHY  
HLAVNÉHO KONTROLÓRA ŠPORTU 

 

Hlavný kontrolór športu v zmysle § 61 ods. 1 zákona o športe vykonáva odbornú kontrolu v 
športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo pri-
jímateľmi sponzorského. 

 

Hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v roku 2016 v športe: 

 Kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných prostried-
kov poskytnutých na športovú činnosť 

 Kontroluje spôsob použitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej 
zmluvy o sponzorstve v športe 

 Vykonáva kontrolu dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie re-
zortných športových stredísk 

 Vykonáva kontrolu súladu stanov v zmysle § 19 až 23 zákona o športe 
 Vykonáva dohľad nad vykonaním skúšky kontrolórov 
 Vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov národ-

ným športovým zväzom a vysokou školou pri poskytovaní vzdelávania v športe, 
ak ide o poskytovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti 

• tréner I. kvalifikačného stupňa, 

• tréner II. Kvalifikačného stupňa, 

• tréner III. Kvalifikačného stupňa alebo 

• odbornej spôsobilosti inštruktor športu 

Hlavný kontrolór športu taktiež: 

 Metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13 zákona o  športe 
 Metodicky usmerňuje vzdelávanie kontrolórov 

Na základe novely predmetného zákona č. 354/2016 Z.z., zo dňa 29.11.2016,  bol s účinnos-
ťou od 1.1.2017 rozšírený výkon  odbornej kontroly o: 

 Výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športo-
vej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou 

 Kontrolu plnenia úloh kontrolóra podľa § 13 
 Kontrolu plnenia povinností športových organizácií 
 Výkon kontroly dodržiavania povinností športového odborníka 
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Hlavný kontrolór športu v rámci predmetnej novely taktiež navyše zabezpečuje: 

 Vzdelávanie kontrolórov  
 vykonanie skúšok kontrolórov 

 

  



Strana | 7 

ČINNOSŤ  
HLAVNÉHO KONTROLÓRA ŠPORTU 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

KONTROLA SÚLADU STANOV PODĽA § 19 AŽ 
23 ZÁKONA O ŠPORTE 

 
Na základe predložených žiadostí národných športových zväzov o poskytnutie prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu formou príspevku uznanému športu, Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti o šport a 
mládež  podalo žiadosť o kontrolu súladu stanov s § 19 až 23 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.decembra 2016 (ďalej len 
“zákon o športe”). 

Na základe žiadosti bola začatá odborná kontrola súladu stanov s § 19 až 23 zákona o športe u 
67 národných športových zväzov.  

Konkrétne išlo o nasledovné zväzy: 

PČ Názov národného športového zväzu Sídlo IČO 
1 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30793211 
2 Slovenský zväz pozemného hokeja Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31751075 

3 Slovenský stolnotenisový zväz Černockého 6, 831 53 Bratislava 3 30806836 
4 Slovenská gymnastická federácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 00688321 
5 Slovenská lyžiarska asociácia Karpatská 15, 058 01 Poprad 42133700 

6 Slovenská volejbalová federácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 00688819 
7 Slovenský zväz florbalu Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31795421 
8 Slovenská motocyklová federácia Športovcov 340, 017 01 Považská 

Bystrica 
30813883 

9 Slovenský zápasnícky zväz Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31791981 
10 Slovenský zväz moderného päťboja Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30788714 

11 Slovenský zväz karate Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30811571 
12 Slovenský šermiarsky zväz Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 3 30806437 
13 Slovenská asociácia taekwondo WTF Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30814910 

14 Sovenský zväz bedmintonu Slovenská 19, 080 01 Prešov 30811546 
15 Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31806431 

16 Slovenská asociácia motoristického športu Fatranská 3, 949 01 Nitra 31824021 
17 Slovenský zväz biatlonu Partizánska cesta 71, 974 01 Banská 

Bystrica 
35656743 



Strana | 8 

18 Slovenský tenisový zväz Príkopova 6, 831 03 Bratislava 3 30811384 
19 Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silo-

vého trojboja 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30842069 

20 Slovenský veslársky zväz Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 00688304 
21 Slovenský lukostrelecký zväz Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30793009 

22 Slovenský strelecký zväz Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5 00603341 
23 Slovenský zväz rybolovnej techniky ul. Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky 31871526 
24 Slovenská jazdecká federácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31787801 

25 Slovenská asociácia čínskeho wushu Námestie SNP 11, 974 01 Banská 
Bystrica 

42019541 

26 Slovenský zväz orientačných športov Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30806518 

27 Slovenská triatlonová únia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31745466 
28 Slovenský zväz cyklistiky Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 00684112 

29 Slovenská boxerská federácia Dr. V.Clementisa 3222/10, 821 02 
Bratislava 

31744621 

30 Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 3 36068764 
31 Zväz potápačov Slovenska Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5 00585319 

32 Slovenský zväz kickboxu Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31119247 
33 Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratisla-

va 3 
30845386 

34 Slovenská asociácia boccie Zvolenská 41, 985 59 Vidiná 00631655 
35 Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefáni-

ka 
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 00677604 

36 Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
2 

00687308 

37 Slovenská basketbalová asociácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 17315166 

38 Slovenský biliardový zväz Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31753825 
39 Slovenská baseballová federácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30844568 
40 Slovenský zväz judo Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 17308518 

41 Slovenská softballová asociácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 17316723 
42 Slovenský atletický zväz Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava 3 36063835 
43 Slovenský horolezecký spolok JAMES Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 00586455 

44 Slovenský rybársky zväz Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 00178209 
45 Slovenský zväz vodného lyžovania Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30793203 

46 Slovenský zväz tanečného športu Škultétyho 1, 831 03 Bratislava 3 00684767 
47 Slovenský zväz vzpierania Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 31796079 
48 Slovenský bridžový zväz Lopenícka 1/A, 831 02 Bratislava 3 31770908 

49 Slovenský zväz hádzanej Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 3 30774772 
50 Slovenská golfová asociácia o. z. Kukučínova 26, 831 02 Bratislava 3 50284363 
51 Slovenská asociácia Frisbee Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava 

4 
31749852 

52 Slovenský zväz vodného motorizmu Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava 3 00681768 
53 Slovenský zväz bobistov Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava 4 36067580 

54 Slovenský curlingový zväz Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 37841866 
55 Slovenský krasokorčuliarsky zväz Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 2 31805540 
56 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Za Hornádom 15, 052 01 Spišská 

Nová Ves 
30688060 

57 Slovenský šachový zväz Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 17310571 
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58 Slovenská asociácia amerického futbalu Revolučná 3289/1, 010 01 Žilina - 
radšej 

30787009 

59 Slovenská skiaplinistická asociácia Bobrovec 550, 032 21 Bobrovec 37998919 
60 Slovenský zväz sánkarov Starý Smokovec 18074, 062 01 Vyso-

ké Tatry 
31989373 

61 Slovenský bowlingový zväz Werferova 1, 040 11 Košice 36128147 
62 Slovenská rugbyová únia Hrobákova 1, 851 02 Bratislava 5 30851459 
63 Slovenská kanoistika, o. z. Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 50434101 

64 Slovenská squashová asociácia Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 30807018 
65 Slovenská asociácia korfbalu Makovického 6, 971 01 Prievidza 31940668 
66 Slovenský zväz psích záprahov Pri Pálenici 11, 900 28 Ivanka pri 

Dunaji 
37818058 

67 Združenie šípkarských organizácií Szakkayho 1, 040 01 Košice 35538015 

 
Na základe prvej fázy kontroly stanov národných športových zväzov bola spracovaná Analýza 
aplikácie ustanovení § 19 až 23 zákona o športe v stanovách národných športových zväzoch.  

Pred prijatím zákona o športe procesy v národných športových zväzoch neboli upravené sa-
mostatným zákonom, národné športové zväzy sa riadili ustanoveniami Ústavy Slovenskej 
republiky, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a predpismi medzinárodnej športovej 
organizácie, ktorými sú členmi. Zákon o športe v predmetných ustanoveniach definuje mini-
málne pravidlá a procesy, ktoré má mať implementovaný každý národný športový zväz. Pod-
ľa prechodného ustanovenia § 102 zákona o športe každý národný športový zväz bol povinný 
zosúladiť svoje stanovy najneskôr do 30.júna 2016. 

Analýzou boli zatriedené ustanovenia zákona do kategórii závažné, menej závažné a fakulta-
tívne. Pri prvej fáze posúdenia stanov, ktorá bola k 31.12.2016 ukončená pri všetkých 67 zvä-
zoch, boli v stanovách identifikované nasledovné nedostatky: 

 
§ 19 Orgány národného športového zväzu 

(1) Národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pra-
vidiel: 

a) členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, 
športovcov, športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu ale-
bo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďal-
šími členmi národného športového zväzu, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 39 národných športových zväzoch. 

Týmto ustanovením nastala zmena v určení členov najvyššieho orgánu národného športového zväzu a 
medzi členov s právom hlasovať zákon zaraďuje aj zástupcu športovcov a športových odborníkov. 
Národné športové zväzy nemali upraveného zástupcu športovcov a športových odborníkov. 
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b) členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár národného 
športového zväzu len na základe výkonu funkcie v orgáne národného športového zvä-
zu, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 19 národných športových zväzoch. 

 

c) volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu 
osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen 
najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčast-
niť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 43 národných športových zväzoch. 

Národné športové zväzy nemali upravené v stanovách osoby, ktoré zastupujú členov na naj-
vyššom orgáne ani spôsob preukázania sa. 
 

d) členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny or-
gán športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú orga-
nizáciu v najvyššom orgáne nezastupuje volený člen podľa písmena c), 

Ustanovenie nebolo aplikované v 31 národných športových zväzoch. 

e) členom najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden zá-
stupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 
50 športovcov, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 38 národných športových zväzoch. 

V nadväznosti na aplikáciu § 19 ods. 1 písm. a) v stanovách národných športových zväzov nebol sta-
noveným členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať zástupca športovcov. 

Zákon o športe vyžaduje upraviť zloženie najvyššieho výkonného orgánu tak, aby boli v ňom zastúpe-
ný aj športovci prostredníctvom svojho zástupcu. V 38 národných športových nebol najvyšší výkonný 
orgán upravený  podľa požadovaných kritérií. 

 
f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredse-
dov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kon-
trolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 33 národných športových zväzoch. 
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g) spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s 
jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 38 národných športových zväzoch. 

Národné športové zväzy nemali vo svojich stanovách ustanovenia o riešení sporov u osôb s ich prí-
slušnosťou, pričom orgán na riešenie sporov nebol stanovami určený. 

 
h) orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od 
iných orgánov národného športového zväzu, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 29 národných športových zväzoch. 

 
i) každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu 
v orgánoch národného športového zväzu, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 20 národných športových zväzoch. 

Právo navrhovať kandidáta na volenú funkciu bolo ustanovené pre členov - fyzické osoby alebo iba 
pre členov - právnické osoby, ustanovenie nebolo aplikované pre všetkých členov národného športo-
vého zväzu. 

 
j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného 
športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového zväzu; ak ide o voľbu zá-
stupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, kandi-
dátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 35 národných športových zväzoch. 

 

k) o odvolaní člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie 
sporov, licenčného orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie rozhoduje naj-
vyšší orgán, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 38 národných športových zväzoch. 

Nesprávna aplikácia bola v odvolávaní členov volených orgánov a v stanovách bolo odvolávanie apli-
kované iba na predsedov a podpredsedov volených orgánov. 
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l) funkčné obdobie členov volených orgánov je najviac šesť rokov, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 6 národných športových zväzoch. 

 
m) členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevy-
hnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania národného športového zväzu a 
športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgá-
nov. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 25 národných športových zväzoch. 

Národné športové zväzy toto pravidlo nemali zakotvené v stanovách a v prípade uplynutia funkčného 
obdobia členov orgánov mohli vykonávať všetky právne úkony. 

 
(2) Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov najvyššieho orgánu (ďalej len 
"kľúč delegátov") musí byť upravený v stanovách národného športového zväzu. 

(3) Kľúč delegátov musí zohľadňovať 

a) počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, alebo počet družstiev športovej 
organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, a 

b) územný princíp, ak je určený v stanovách národného športového zväzu. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 49 národných športových zväzoch. 
 
Medzi hlavné piliere fungovania národných športových zväzov patrí rozloženie hlasovacích práv pod-
ľa zákonom stanovených kritérií. Národné športové zväzy vo svojich stanovách neaplikovali rozdele-
nie hlasovacích práv aj podľa úrovne súťaže a aplikovaná bola podmienka rozdelenie hlasovacích práv 
podľa počtu športovcov v individuálnych športoch a podľa počtu družstiev v kolektívnych športoch. 
 
Na základe predmetných zistení boli vyžiadané stanoviská: 

1. Od relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
2. Od Učenej právnickej spoločnosti o.u. Bratislava 

 
Z vyžiadaných stanovísk vyplynula zákonná povinnosť mať upravený kľúč delegátov v stanovách 
národného športového zväzu a kľúč delegátov musí zohľadňovať  počet športovcov a úroveň súťaže, v 
ktorej športovci súťažia alebo počet drustiev a úroveň súťaže, v ktorej družstvá súťažia. Zohľadnenie 
územného princípu je na vôli národného športového zväzu - ak sa však preň rozhodne, musí ho upra-
viť v stanovách a následne ho zohľadniť pri kľúči delegátov. 
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(4) Voľby do orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho 
orgánu alebo elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s 
predpismi národného športového zväzu. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 18 národných športových zväzoch. 

 
(5) Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní vykonávať 
svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontroló-
ra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú 
povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 23 národných športových zväzoch. 

Zákonom o športe bol zadefinovaný nový kontrolný orgán v športových organizáciách, ktorého úlohou 
je predchádzať závažnému porušeniu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, predpisov a 
rozhodnutí športovej organizácie a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatív-
nym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou.  

V schválených stanovách národných športových zväzov nebolo dané ustanovenie aplikované alebo 
bolo aplikované nedostatočne. 

 
§ 20 Konflikt záujmov 

(1) Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľ-
nosť výkonu funkcie v 

a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, 
orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 11 národných športových zväzoch. 

 
b) štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo 
jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodá-
vateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 14 národných športových zväzoch. 
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(2) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu národného športo-
vého zväzu alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. 
Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgá-
nu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záuj-
mov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 30 národných športových zväzoch. 

(3) Člen orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v 
ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v 
inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť 
voči konečnému rozhodnutiu orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 33 národných športových zväzoch. 

 

§ 21 Zasadnutia orgánov národného športového zväzu 

(1) Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto 
pravidiel: 

a) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 18 národných športových zväzoch. 

Národné športové zväzy mali v stanovách zadefinované konanie najvyššieho orgánu s určením napr. 
VZ sa koná do 15 dní od uplynutia jedného roka od konania posledného VZ, čo vytváralo predpoklad 
nedodržania zákonnej podmienky.  

 
b) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú oso-
bám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred kona-
ním zasadnutia, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 35 národných športových zväzoch. 

Národné športové zväzy mali nedostatočne upravené zasielanie podkladov na zasadnutie najvyššieho 
orgánu. 

 
c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v 
otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len 
odporúčania a stanoviská, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 37 národných športových zväzoch. 
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d) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, 
na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, 

Ustanovenie nebolo aplikované v 22 národných športových zväzoch. 

 
e) mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený 
počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe 
stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďal-
šie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek 
člen národného športového zväzu. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 52 národných športových zväzoch. 

(2) Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje (znenie účinné do 
31.12.2016) 

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a pí-
somné splnomocnenia, ak boli predložené, 

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odô-
vodnením, ak o to požiada, 

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 24 národných športových zväzoch. 

 
(3) Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia 
príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia. (znenie účinné do 31.12.2016) 

Ustanovenie nebolo aplikované v 40 národných športových zväzoch. 

Národné športové zväzy nemali upravené zasielanie zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu 
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§ 22 Rozhodnutia orgánov národného športového zväzu 

(1) Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikova-
nej väčšiny, sú: 

a) zmena stanov, 

b) reorganizácia súťaží, 

c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyš-
šia ako hodnota určená stanovami, 

d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, 

e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v 
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový 
zväz, 

f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami národného športového zväzu. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 39 národných športových zväzoch. 
 
(2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného 
športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny 
orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 23 národných športových zväzoch. 

 
§ 23 Voľby do orgánov národného športového zväzu 

(1) Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov národného športového zväzu zabezpečuje 
volebná komisia volená najvyšším orgánom. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 20 národných športových zväzoch. 

 

(2) Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena národného športového zväzu minister-
stvo školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na 
zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

Ustanovenie nebolo aplikované v 31 národných športových zväzoch. 
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Pochybenia v aplikácii 19 až 23 zákona o športe vznikli najmä postupom podľa nesprávnych 
vzorových stanov, ktoré nespĺňali zákonné požiadavky. Hlavný kontrolór športu na základe 
zistených nedostatkov v aplikácií predmetných ustanovení zákona o športe v období mesiaca 
december 2016 zaslal písomne jednotlivým národným športovým zväzom výstup z prvej fázy 
hodnotenia s identifikáciou neaplikovaných ustanovení. Hlavný kontrolór športu zároveň v 
uvedenom liste vyzval zväzy na zaslanie ich stanoviska k zisteným nedostatkom a zároveň 
pozval zástupcov zväzov na Stretnutie k aplikácií ustanovení § 19 až 23 zákona o športe, kto-
ré bolo naplánované v termíne 10.1.2017 a 11.1.2017 a ktorého cieľom bolo zástupcov jed-
notlivých zväzov informovať o možnostiach implementácie predmetných ustanovení zákona 
do ich stanov. 
 

KONTROLA NA ZÁKLADE DORUČENÝCH PO-
DANÍ A PODNETOV 

 

V roku 2016 bolo hlavnému kontrolórovi športu doručených 14 podaní/podnetov od jednot-
livcov, samotných športových organizácií a orgánov štátnej správy na začatie kontrolnej čin-
nosti, ktoré je možné tematicky rozdeliť na nasledovné oblasti: 

  8 podaní/podnetov bolo zameraných na kontrolu súladu stanov národných športových 
zväzov/národných športových organizácií a športových klubov 

  3 podania/podnety sa týkali kontroly pravdivosti vykazovaných informácií národného 
športového zväzu v žiadosti o uznanie za národný športový zväz a v žiadosti o príspe-
vok uznanému športu 

 1 podanie/podnet sa týkal kontroly hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného 
využitia verejných zdrojov 

 1 podanie/podnet sa týkal kontroly výstupu správy kontrolóra národného športového 
zväzu 

 1 podanie/podnet sa týkal kontroly údajnej diskriminácie zo strany športového klubu 

 

Z uvedeného počtu boli do konca roku 2016 vyhodnotené 3 podania ako neodôvodnené, resp. 
sa jednalo o podania, ktorých preverenie neprislúchalo hlavnému kontrolórovi športu. V prí-
pade zvyšných podaní bola začatá kontrolná činnosť, pričom táto bola v 9 prípadoch do konca 
roku 2016 aj ukončená. 
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KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ PRE NÁRODNÉ ŠPORTO-

VÉ ZVÄZY, NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE A 

ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE 
 

Hlavný kontrolór športu okrem výkonu odbornej kontroly poskytoval športovým organizá-
ciám v roku 2016 nad rámec úloh stanovených zákonom o športe aj konzultácie, ktoré boli 
zamerané najmä na: 

 Implementáciu ustanovení §19 až §23 zákona o športe v rámci stanov, prípadne ďal-
ších základných/riadiacich dokumentov športových organizácií. 

 Povinnosti športových organizácií v súvislosti s platným znením zákona o športe. 
 Implementáciu zmien v zákone o športe, ktoré boli pripravované novelou predmetného 

zákona č. 354/2016 Z.z., v rámci stanov, prípadne ďalších základných/riadiacich do-
kumentov športových organizácií. 

 Spôsob a možnosti čerpania verejných zdrojov, poskytovaných Ministerstvom škol-
stva v zmysle §68 až §76 zákona o športe. 

 

Hlavný kontrolór športu sa taktiež zúčastnil: 

1.        Konferencie „Šport a právo 2016“, ktorú dňa 29.9.2016 zorganizovala Učená právnic-
ká spoločnosť s príspevkom „Postavenie kontrolórov v športových organizáciách a kon-
trolórov v športových zväzoch“. 

2.        Valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, ktoré sa konalo dňa 
26.11.2016 a na ktorom bol hlavný kontrolór športu pozvaný za účelom dohľadu nad 
priebehom volieb do orgánov Slovenského olympijského výboru. 

3.        Na základe oficiálneho pozvania osobne zúčastnil na zasadnutí najvyššieho orgánu 
Slovenského streleckého zväzu, Slovenského šachového zväzu, Slovenského zápasnícke-
ho zväzu a Slovenského hnutia špeciálnych olympiád.   
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PLÁN ČINNOSTI HLAVNÉHO KON-
TROLÓRA ŠPORTU NA ROK 2017 

 

V roku 2017 sú okrem činností, ktoré sú uvedené v § 61 ods. 1 zákona o športe naplánované 
aj nasledovné aktivity: 

 Ukončenie odbornej kontroly súladu stanov podľa § 19 až 23 zákona o športe v národ-
ných športových zväzoch a ďalších športových organizáciách, ktoré požiadali 
o posúdenie súladu stanov podľa predmetných ustanovení zákona o športe 

 Ukončenie odbornej kontroly v národných športových zväzoch a v ďalších športových 
organizáciách, ktorá bola začatá na základe doručených podnetov v roku 2016 

 Vypracovanie rozsahu vzdelávania pre kontrolórov športových organizácii 

 Zorganizovanie vzdelávania pre kontrolórov športových organizácií, ktoré za predchá-
dzajúce 2 účtovné obdobia mali príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 
50 000,00 EUR ročne (v zmysle §10 zákona o športe). 

 Vypracovanie skúšobného poriadku pre kontrolórov národných športových zväzov a 
národných športových organizácií 

 Zorganizovanie a vyhodnotenie skúšok pre kontrolórov športových organizácií, ktoré 
za predchádzajúce 2 účtovné obdobia mali príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
presahujúci 50 000,00 EUR ročne (v zmysle §10 zákona o športe) 

 Kontrola súladu reálnych činností, vykonávaných národnými športovými zväzmi 
s implementovanými ustanoveniami zákona o športe v rámci ich vlastných stanov 

 Poskytovanie konzultácií, odborných rád a metodických pokynov pre športové organi-
zácie 
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KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 

Adresa pre doručovanie písomností:        Hlavný kontrolór športu 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Adresa pre osobný kontakt:                  Stromová 9, Bratislava, 2.poschodie, č. dverí 327 

Telefón:                                                02/59374 625 

E-mail:                                                  alica.fisterova@minedu.sk      

Správu vypracoval:                              Ing. Alica Fisterová – hlavný kontrolór športu 

 


