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A.  Úlohy hlavného kontrolóra športu 

 

 

V zmysle zákona č. 440/2015 o športe v znení neskorších predpisov § 61 /1/ Hlavný kontrolór 

športu pri vykonávaní odbornej kontroly v športe:  

 

a) kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných prostriedkov 

poskytnutých na športovú činnosť, 

b) kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o 

sponzorstve v športe, 

c) vykonáva kontrolu dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných 

športových stredísk, 

d) vykonáva kontrolu súladu stanov s § 19 až 23, 

e) metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13 a vzdelávanie kontrolórov, 

f) zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov, 

g) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov národným 

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, 

h) vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej 

organizácie v súvislosti so športovou činnosťou, 

i) kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13, 

j) kontroluje plnenie povinností športových organizácií, 

k) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka. 
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B.  Plán činnosti HKŠ 

 

 

Zameranie kontroly na:  

 

a) hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných prostriedkov 

poskytnutých na športovú činnosť- Finančná kontrola na mieste 

 

 

1. Kontrolovaný subjekt: Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja   

Cieľ kontroly: Nakladanie s finančnými prostriedkami   

Kontrolované obdobie: r. 2020 

(už v procese, ukončenie cca 02/2022) 

 

2. Kontrolovaný subjekt: Slovenská basketbalová asociácia  

Cieľ kontroly: Vzájomné finančné operácie medzi SBA o.z. a SBA 

Marketing s.r.o. 

Kontrolované obdobie: r. 2020 

 

3. Kontrolovaný subjekt: vybrané NŠZ / NŠO. HKŠ urobí vzorku kontrolovaných  

subjektov podľa výšky prijatej dotácie z MŠVVaŠ SR  

Cieľ kontroly: Cestovné náhrady 

Kontrolované obdobie: r. 2021 

 

4. Kontrolovaný subjekt: Slovenská asociácia Crossmintonu 

Cieľ kontroly: Zmluva 0145/2021 o podpore NŠP   

Kontrolované obdobie: r. 2021  mesiace 11,12/2021 + výdavky podľa § 8 /5/  Zákona 

č. 523/2004 o RPVS 

 

5. Kontrolovaný subjekt: Slovenská Muay-Thai asociácia 

Cieľ kontroly: Zmluva 0116/2021 o poskytnutí PUŠ   

Kontrolované obdobie: r. 2021  mesiace 11,12/2021 + výdavky podľa § 8 /5/  Zákona 

č. 523/2004 o RPVS 
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6. Kontrolovaný subjekt: Slovenský paralympijský výbor,  

▪ Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov  

▪ Deaflympijský výbor Slovenska,  

▪ Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov 

▪ Špeciálne olympiády Slovensko 

Cieľ kontroly:  Zmluva 0124/2021 o podpore NŠP  + dodatky 

Kontrolované obdobie: r. 2021  mesiace 11,12/2021 + výdavky podľa § 8 /5/  Zákona 

č. 523/2004 o RPVS 

 

 

 Správy HKŠ z vykonaných finančných kontrol sú zverejnené na:  

 https://www.minedu.sk/spravy-hks-z-vykonanych-financnych-kontrol/  

 

 

b) spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o 

sponzorstve v športe, 

Nie je zaradená do plánu kontrolnej činnosti. V prípade doručeného podnetu, bude 

doplnená do činnosti HKŠ 

 

 

c) dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných športových 

stredísk, 

Nie je zaradená do plánu kontrolnej činnosti. V prípade doručeného podnetu, bude 

doplnená do činnosti HKŠ 

 

 

d) súladu stanov s § 19 až 23, 

Kontrolovaný subjekt:  Na základe postupu pri uznaní za NŠZ/ NŠO 

    Na základe oznámenia NŠZ / NŠO o zmene stanov 

    Na základe oznámenia MŠVVaŠ 

Cieľ kontroly:   Súlad stanov s § 19 až 23 Zákona o športe 

Kontrolované obdobie: Priebežne v nadväznosti na § 61 /2/ 
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e) metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13 , 

Dotknutý subjekt:  Kontrolóri NŠZ a NŠO a iných športových organizácií 

Cieľ:    Upozorňovanie na zmien v zákonoch 

    Konzultácie a metodické usmernenia kontrolórov 

 Termín:   Priebežne 

 

 

f) zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov, 

1. Dotknutý subjekt:  Kontrolóri NŠZ a NŠO a iných športových organizácií 

      Cieľ školenia:  Aktuálne zmeny v zákonoch týkajúcich sa športu 

Upozorňovanie na najčastejšie chyby a nedostatky 

z kontrolnej činnosti 

Zmeny zákona o účtovníctve a opatreniach MF SR týkajúce 

sa účtovníctva neziskových organizácií 

       Termín:   05/2022    a   09/2022 

Pracovné materiály zo školení HKŠ sú zverejňované tu  

https://www.minedu.sk/skolenia-kontrolorov/ 

 

2. Dotknutý subjekt:  Kontrolóri NŠZ a NŠO a iných športových organizácií 

      Cieľ skúšok:  Odborná spôsobilosť kontrolórov podľa § 11 ZoŠ 

Termín: obvykle 1x do mesiaca. Termíny budú zverejnené na štvrťrok 

dopredu https://www.minedu.sk/indikativne-datumy-

skusok-kontrolorov-pre-rok-2022/ 

 

 

g) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

národným 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,  

1. Dotknutý subjekt:  Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

Cieľ:   Preverenie odbornej spôsobilosti a vzdelávania 

Termín:   02/2022 

 

2. Dotknutý subjekt:  Slovenská jazdecká federácia 

Cieľ:   Preverenie odbornej spôsobilosti a vzdelávania 

Termín:   02/2022 
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h) vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí 

športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou, 

1. Dotknutý subjekt:  Slovenská jazdecká federácia 

Cieľ:   Rozhodnutia Disciplinárnych orgánov 

Termín:   01-04/2022 

 

2. Dotknutý subjekt:  Slovenská triatlonová únia 

Cieľ:   Kontrola priebehu volebnej konferencie STU  

Termín:   01-04/2022 

 

3. Dotknutý subjekt:  Slovenský zápasnícky zväz 

Cieľ:   Kontrola priebehu per rollam elektronického hlasovania vo  

veci schválenia Stanov SZZ   

Termín:   03-05/2022 

 

 

i) kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13, 

Nie je zaradená do plánu kontrolnej činnosti. Čiastočne sa nachádza v kontrolnej činnosti 

pod písm. h) V prípade doručeného podnetu, bude doplnená do činnosti HKŠ 

 

 

j) kontroluje plnenie povinností športových organizácií, 

1. Dotknutý subjekt:  Slovenský zväz ľadového hokeja 

Cieľ:   Kontrola dodržiavania povinného zverejňovania § 17 ZoŠ 

Kontrola dodržiavania § 14 (poskytnutie dokladov, 

súčinnosti a i... ) 

Termín:   01 - 03/2022 

 

2. Dotknutý subjekt:  Slovenská gymnastická federácia 

Cieľ:   Kontrola pravdivosti informácií zapísaných v ISŠ § 80 

Termín:   02 - 05/2022 
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k) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka. 

Dotknutý subjekt:  Kontrolóri NŠZ a NŠO  

Cieľ:    Dodržiavanie povinnosti podľa § 11 /3/ ZoŠ 

Termín:    01 – 03/2022 

 

 

HKŠ bude okrem iného vykonávať svoju činnosť na základe prijatých podnetov. 

 

 

 

C.  Príprava, tvorba koncepčných a metodických materiálov 

a iné činnosti 
 

 

a) Spracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2021 do 90 

dní po uplynutí kalendárneho roka 

 

b) Monitorovanie zmien najdôležitejších zákonov v športe a upozornenie na predmetné 

zmeny   minimálne 2x do roka  k 30. 6. 2022  a na konci roka  k 1. 1. 2023 

 

c) Spracovanie registratúry a uloženie spisov do príručného archívu 

 

d) Spracovanie plánu kontrolnej činnosti HKŠ na rok 2023 
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D.  Použité skratky 

 

 

ZoŠ  Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

NŠZ     Národný športový zväz podľa § 50 ZoŠ 

 

NŠO     Národná športová organizácia podľa § 25, 26, a 59a  

ZoŠ 

 

 Zákon o účtovníctve   Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení  

neskorších predpisov 

 

 Postupy účtovania   Opatrenie MF SR  č. MF/24342/2007-74 ktorým sa  

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania  

a účtovej  osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené na účel podnikania  

Opatrenie MF SR  č. MF/24975/2010-74 ktorým sa  

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania  

a podrobnosti o usporiadaní, označení položiek 

účtovnej závierky v obsahovom vymedzení 

niektorých položiek pre účtovné jednotky účtujúce 

v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené na účel podnikania  

 

 MŠVVaŠ SR    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

 ŠO     športová organizácia podľa § 8 ZoŠ 

 

 HKŠ     Hlavný kontrolór športu 

  

 ZoRPVS    Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   

verejnej správy a o zmene a odpelení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov 
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E.  Kontaktné informácie  

 

Adresa na doručovanie písomností:    Hlavný kontrolór športu  

       Stromová 1 

       813 30  Bratislava 

 

Adresa kancelárie:      Stromová 9, Bratislava 

       2. poschodie, kanc. Č. 327 

 

Telefónny kontakt:      02 / 593 74 625 

e-mail:       mariana.dvorscikova@minedu.sk 
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