
Výročná správa o činnosti kontrolóra a revíznej komisie 
 Slovenského zväzu vodného lyžovania (SZVW) 

 
Funkcia kontrolóra národného športového zväzu 

 
Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných 
prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. V prípade, 
ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000,-€, je v zmysle zákona povinná zriadiť 
a obsadiť funkciu kontrolóra. 
Túto, zo zákona vyplývajúcu, povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra si SZVW splnil dňa 
06.11.2018 na mimoriadnom zasadnutí SZVW. Do funkcie kontrolóra bol zvolený p. Ing. Miloš 
Kusý. Skúšku odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu novozvolený kontrolór absolvoval 18.12.2018.  

Úlohou kontrolóra zväzu je nezávislá kontrolná činnosť zameraná najmä na 
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť vynaloženia verejných prostriedkov, 
dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.  
V zmysle § 13, ods. 3, písm. e), vypracúva kontrolór výročnú správu o svojej činnosti, ktorú 
vám, ako najvyššiemu orgánu športovej organizácie, týmto predkladáme. 

  

Vykonávaná činnosť kontrolóra a revíznej komisie SZVW 
  
Úlohy kontrolóra a revíznej komisie a postup pri kontrole sú zákonom a stanovami SZVW 
jasne vymedzené. 
V období roku 2018 sme nedostali žiadny podnet od osoby s príslušnosťou k SZVW, ani od 
hlavného kontrolóra športu, alebo ministerstva školstva.  
Po zvolení do funkcií sme vykonávali činnosti výlučne v zmysle §14, ods.1, písm. a) a b) t.j. na 
základe vlastnej iniciatívy, alebo na podnet predsedu SZVW a Generálneho sekretára SZVW. 
Tieto činnosti zahŕňali :  
- účasť kontrolóra na zasadnutiach orgánov SZVW a kontrola zápisníc zo zasadnutí,  

- kontrola stanov SZVW a ich kompatibilita so Zákonom o športe,  

- kontrola priebežného čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo 
štátneho rozpočtu,  

- kontrola vyúčtovania športových akcií zo strany jednotlivých klubov.  

 

Zistenia: 
 Zasadnutia jednotlivých orgánov SZVW sa konali a prebiehali v zmysle Stanov 

SZVW.  

 Zápisnice z jednotlivých zasadnutí boli verným spracovaním ich priebehu.  

 Stanovy schválené Valným zasadnutím  dňa 31.5.2016, sú v súlade § 17, ods. 2 
písm a) a b) zákona č.440/2015 Z.z. o športe 

 K vyúčtovaniu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
dochádzalo v zmysle § 65, ods. 6 zákona č.440/2015 Z.z. o športe t.j. do 25 dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom boli finančné 
prostriedky prijaté, alebo použité.  

 V účtovnej uzávierke sú spomenuté neuhradené faktúry splatné v roku 2018, ktoré sú 
k dnešnému dňu už vyrovnané.  

 Účtovnú závierku SZVW a tiež daňové priznanie za rok 2018 vypracoval účtovník Ing. 

Magdaléna Plačková zo spoločnosti ECOFIS.  



V rámci poradnej činnosti sme v spolupráci s generálnym sekretárom spracovali a dali na 

schválenie predsedníctvu nasledovné dokumenty: 

 Hospodárska smernica 

 Smernica Slovenského zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu o poskytovaní 

náhrad športových odborníkov  

 Smernica Slovenského zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu o poskytovaní 

účelových prostriedkov na reprezentáciu 

 Smernica o výkone funkcie kontrolóra SZVW 

 Štatút športového reprezentanta Slovenskej republiky 

 

V Piešťanoch  

27.4.2019 

 

 

 
Ing. Miloš Kusý 

kontrolór 


