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Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 

Smernica o výkone funkcie kontrolóra  

 

Čl 1 Kontrolór Slovenského zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu (ďalej len kontrolór) 

1. Kontrolór je menovaný a vykonáva svoju činnosť v súlade  platným znením zákona o športe č. 
440 /2015 v znení neskorších predpisov a platných stanov slovenského zväzu vodného 
lyžovania a wakeboardingu. 

2. Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom SZVW. Vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon 
vnútornej kontroly SZVW a kontroly členov SZVW. 

3. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá  
a. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b. je bezúhonná a 
c. spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú  

1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe 
športu, 

3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore 
ekonómia, manažment alebo právo alebo 

4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore 
ako je uvedené v treťom bode a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, 
riadení alebo v správe športu a 

d. má odbornú spôsobilosť preukázanú úspešným absolvovaním skúšky formou 
písomného odborneho testu z oblastí týkajúcich sa riadenia a správy športovej 
organizácie. 

4. Funkcia kontrolóra zaniká  
a. uplynutím piatich rokov od jeho zvolenia 
b. stratou spôsobilosti podľa odseku 3, 
c. odvolaním, 
d. rozhodnutím zhromaždením delegátov z dôvodu závažného porušenia povinnosti 

kontrolóra, 
e. vzdaním sa funkcie. 

5. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu 
povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZVW, IWWF a na jeho 
základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SZVW a osoby s 
príslušnosťou k SZVW. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú 
činnosť pre orgány SZVW, Komisie a sekcie SZVW. 

6. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na  
a. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 
b. použitie a vykazovanie sponzorského, 
c. dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZVW IWWF. 

7. Kontrolór tiež  
a. v zmysle článku IX. Bod 3 Stanov SZVW vykonáva predsedu Revíznej komisie 
b. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí predsedníctva a ich 

riadneho zverejňovania, 
c. upozorňuje Predsedu SZVW a Predsedníctvo SZVW na nesúlad povinne 

zverejňovaných údajov a údajov na webovom sídle SZVW a informačnom systéme 
športu, 

d. upozorňuje predsedu SZVW a predsedníctvo SZVW na zistené nedostatky a odporúča 
im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SZVW a IWWF. Pri 
zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje 
lehotu na jeho odstránenie, 

e. metodicky riadi a usmerňuje kontrolórov členov SZVW, 
f. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SZVW s právnym 

poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SZVW a IWWF, 
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g. zúčastňuje sa na zasadnutiach Zhromaždenia delegátov, predsedníctva SZVW, 
Revíznej komisie , a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov 
SZVW, 

h. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SZVW a 
zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítania hlasov, 

i. plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie alebo o voľby na 
zasadnutí predsedníctva SZVW, 

j. vypracúva v súčinnosti s revíznou komisiou výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú 
predkladá Zhromaždeniu delegátov. 

8. Kontrolór je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 6 písm. e) až g) aj voči členom 
SZVW. 

9. Kontrolór môže podať odvolanie proti každému rozhodnutiu orgánu SZVW alebo orgánu člena 
SZVW, proti ktorému je prípustné odvolanie, ak považuje napadnuté rozhodnutie za nesúladné 
s právnym poriadkom alebo s predpismi SZVW, IWWF. 

10. Kontrolór pri výkone kontroly postupuje podľa § 14 Zákona o športe. Osoby s príslušnosťou k 
SZVW sú povinné poskytnúť kontrolórovi pri výkone jeho pôsobnosti potrebnú súčinnosť. 

11. Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v 
súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi 
vyplácaná náhrada za stratu času a odmena podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov. 

Čl II. Výkon kontroly 

1. Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe: 
a. vlastnej iniciatívy 
b. podnetu orgánu SZVW 
c. podnetu člena SZVW 
d. podnetu hlavného kontrolóra športu 
e. podnetu ministerstva školstva. 

2. Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním 
určenej lehote: 

a. poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór 
k dispozícii 

b. splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich 
vzniku 

3. Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa odseku 2. písm. a. vyhotovovať kópie na účely 
kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly. Prevzatie týchto podkladov 
kontrolór písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné 
na ďalší výkon kontroly. 

4. Orgán alebo člen  SZVW je povinný poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú 
súčinnosť v rozsahu ods. 2. a 3. v ním určenej lehote. 

5. Člen SZVW je povinný zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa ods. 2. písm a. aj v 
obchodných spoločnostiach, v ktorých má člen SZVW podiel na spoločnosti alebo akcie 
spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. 

6. Súčinnosť v rozsahu podľa ods. 3. až 5. je orgán SZVW alebo člen SZVW povinný poskytnúť aj 
hlavnému kontrolórovi športu. 

7. Orgán SZVW alebo člen SZVW je oprávnený vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej 
činnosti v lehote určenej kontrolórom. 

8. Ak orgán SZVW alebo člen SZVW po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej 
činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný 
bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť 
vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, 
oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako 
kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote 
neoznámil dôvody nevyhovenia. 

9. O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do 
desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez 
podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti 
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vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom 
kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie 
odbornej kontroly. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje 

a. meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej 
činnosti, 

b. pôvod podnetu, 
c. predmet kontroly, 
d. zistenia, 
e. vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia, 
f. lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom, 
g. lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, 
h. deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti. 

10. Postupom kontrolóra pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného 
predpisu napr Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

11. Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podnet 
hlavnému kontrolórovi športu 

 

Čl III. Postup pri podávaní podnetu kontrolórovi. 

1. Podnet na kontrolu podáva orgán SZVW alebo člen SZVW prípadne iná osoba s príslušnosťou 
k SZVW podľa § 3 písm. k) zákona o športe iba písomne alebo elektronicky formou e-mailu na 
adresu kontrolóra. 

2. Za podnet podľa čl II ods.1 písm b a c sa považuje oznámenie, ktoré obsahuje minimálne 
nasledovné skutočnosti:  

a. identifikačné údaje osoby podávateľa (taxatívne uviesť : meno, priezvisko, adresu 
trvalého bydliska, telefonický alebo e-mailový kontakt ak ide o fyzickú osobu 
podávateľa alebo názov, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, 
telefonický alebo e-mailový kontakt ak ide o právnickú osobu podávateľa) 

b. jednoznačné preukázanie príslušnosti podávateľa k SZVW alebo jeho členovi podľa § 
3 písm. k) zákona o športe 

c. presné označenie predmetu podania,  
1. voči čomu smeruje 
2. čoho sa podávateľ domáha, 
3. vymedzenie vnútorných predpisov SZVW,  ustanovení zákona o športe, , 

prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktorých 
porušenie podávateľ poukazuje 

d. kompletnú dostupnú dokumentáciu v prílohe podnetu 
3. Text podnetu musí byť jasný, zrozumiteľný a spísaný v slovenskom alebo anglickom jazyku 
4. Kontrolór na nesprávne podané, alebo neúplné podanie nemusí prihliadať. 
5. Vzor podania tvorí prílohu tejto smernice 

Čl IV. Poskytovanie odmeny a náhrad Kontrolórovi SZVW 

1. V  súlade s § 12 ods.6 a 7 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov má kontrolór SZVW právo na: 

a. náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti 
s výkonom funkcie Kontrolóra SZVW 

b. náhradu cestovných nákladov1. 
2. Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, 

ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje Zhromaždenie delegátov SZVW. 
 
 
 

                                                           
1 Cestovné náklady sú poskytované v súlade so Zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 
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Príloha k postupu pri podávaní podnetu kontrolórovi SZVW 
 
 

meno, priezvisko, titul, mesto, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát, dátum narodenia, emailová 
adresa, telefonický kontakt 

názov, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, emailová adresa, telefonický kontakt 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
Predmet podania : 
  
Text podnetu musí byť jasný, zrozumiteľný a musí 
obsahovať : 

● preukázanie príslušnosti podávateľa k SZVW podľa § 3 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o športe“). Príslušnosť k SZVW môže byť založená: 

⮚ účasťou v súťaži za SZVW, 
⮚ účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej SZVW alebo inou právnickou osobou ňou 

poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, 
⮚ účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže SZVW alebo inou právnickou osobou 

ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, 
⮚ registráciou za SZVW, 
⮚ športovou reprezentáciou, 
⮚ členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k SZVW, 
⮚ zmluvným vzťahom so SZVW, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca 

alebo športového odborníka, 
⮚ účasťou na riadení a správe SZVW, 
⮚ účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo 

družstva, 
⮚ príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom SZVW, 

 

● vymedzenie proti čomu podnet smeruje, 
● vymedzenie čoho sa podávateľ domáha,  
● uvedenie vnútorných predpisov SZVW, ustanovení zákona o športe, prípadne iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na ktorých porušenie podávateľ poukazuje. 
   

 
 
 

dňa..................v.................. 
 

 
 
Príloha  – Kompletná dostupná dokumentácia časť  

Kontrolór SZVW Ing. Miloš Kusý 
Slovenský zväz vodného 

lyžovania a wakeboardingu 
Junácka 6 

832 80 Bratislava 

meno, priezvisko, titul 

podpis 


