
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa o činnosti 
kontrolóra 
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Táto správa je druhou výročnou správou od zriadenia funkcie kontrolóra vo Zväze 

potápačov Slovenska (ďalej len “ZPS”). Správa ideovo nadväzuje na predošlú správu. 

Obsahovo presahuje, o mesiac január 2018, jeden kalendárny rok, z dôvodu sfinalizovania 

časovej súslednosti niektorých dôležitých procesov, ktoré sa udiali v ZPS počas roka 2017. 

Počas roka 2017, som sa ako kontrolór, osobne zúčastňoval na zasadnutiach najvyššieho 
výkonného orgánu ZPS – Prezídia ZPS. Na týchto zasadnutiach som aktívne vystupoval, 
v zmysle úloh kontrolóra podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoŠ”).  najmä pri objasňovaní 
aplikácie ZoŠ v podmienkach ZPS. 

 
Počas roka 2017, som bol členom emailových komunikácii členov výkonného orgánu ZPS 

ako aj individuálnych komunikácii s jednotlivými členmi ZPS, v ktorých som sa snažil 
konzultovať, informovať a správne aplikovať  ZoŠ, v každodennej praxi ZPS. Mojim prínosom 
bola aj kontrola obsahovej stánky zápisov zo zasadnutí Prezídia ZPS. 

V priebehu roka som sa postupne stal komunikačným mostom medzi ZPS a hlavným 
kontrolórom športu. Tu treba podotknúť, že zo strany pani Ing. A. Fisterovej a celého jej 
tímu, bolo a je, cítiť veľké odhodlanie a ústretovosť pri hľadaní riešení aktuálnych problémov 
národných športových zväzov a športových organizácii. 

 
V roku 2017 bola vykonaná kontrola, hlavným kontrolórom športu, súladu Stanov ZPS so 

ZoŠ, pri ktorej bol, zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len “Ministerstva”), požadovaný výklad časti Stanov ZPS. Prezídium ZPS, 
ktoré podľa Stanov ZPS, podáva výklad Stanov ZPS, poslalo Ministerstvu odpoveď. Keďže sa 
Ministerstvo nestotožnilo so zaslaným výkladom Stanov ZPS, zo strany Prezídia ZPS, dalo 
nám odporúčania na ich zmenu. Zmena Stanov ZPS bola odsúhlasená na Mimoriadnom 
zjazde ZPS, dňa 05.01.2018, konanom v Ružomberku. 

Následne sme obdŕžali, za strany Ministerstva, stanovisko, že „nové“ Stanovy ZPS, zo dňa 
05.01.2018, sú v súlade so ZoŠ. 

 
Jedným z mojich elementárnych cieľov, ako kontrolóra ZPS na rok 2017, bolo úspešné 

absolvovanie skúšky kontrolóra, ktoré zabezpečuje hlavný kontrolór športu. 
 
Keďže nečinnosťou Ministerstvo, ktoré je zodpovedné za vykonanie skúšky pre zvolených 

kontrolórov, som sa nielen ja, ale aj ostatní kontrolóri národných športových zväzov 
a športových organizácii (zvolených v roku 2016 resp. v prvých piatich mesiacoch roku 2017) 
dostal do patovej situácie, kedy márnym uplynutím pevne stanovenej lehoty (do 3 mesiacov) 
v ZoŠ, som „De iure“ stratil spôsobilosť na výkon svojej funkcie kontrolóra ZPS. 

 
Diskusia na túto tému (na rôznych odborných aj laických fórach), ktorá naberala na 

intenzite počas roka 2017, ako aj (podľa môjho názoru) praktické problémy v niektorých 
národných športových zväzoch a športových organizáciách a v neposlednom rade 
zverejnenie skúšobného poriadku na webovom sídle  Ministerstva (nadobudnutie účinnosti), 
vyústili k skúškam kontrolórov formou odborného testu. Samotným skúškam 
predchádzalo niekoľko odborných seminárov, ktoré mali prevažne informatívny charakter 
obsahovej náplne odbornej skúšky kontrolórov. Koncom septembra sa konali prvé skúšky, 
ktoré organizoval hlavný kontrolór športu. 



 

 

29.11.2017 som úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti formou písomného 
testu.  

Týmto ZPS spĺňa podmienky spôsobilosti prijímateľa verejných finančných prostriedkov. 
Ako zaznelo na jednom z pracovných stretnutí kontrolórov, posledným krokom riešenia 
vzniknutej situácie by malo byť opätovne zvolenie, po úspešnom absolvovaní skúšok 
odbornej spôsobilosti, už raz zvoleného kontrolóra do funkcie. Udialo sa tak na 
Mimoriadnom zjazde ZPS, konanom 05.01.2018, v Ružomberku. 

 
Škoda len, že Ministerstvo nedotiahlo celý edukačný proces formovania nového 

personálneho článku kontroly účelnosti vynaložených finančných prostriedkov štátu v športe 
v logickom poradí. Mám na mysli odbornú prípravu kontrolórov, vzhľadom na rozsah 
požadovaných odborných vedomosti a očakávanej zodpovednosti, ešte pred samotným 
absolvovaním skúšky odbornej spôsobilosti. V zmysle vety: „ Hodím ťa do vody a plávaj !“, sa 
nejeden z nás (kontrolórov) popri svojich každodenných povinnostiach, často krát so 
statusom „dobrovoľníka“, musel pripraviť na tieto skúšky individuálne. 

Pevne verím, že v budúcnosti sa naplnia očakávania, nielen hlavného kontrolóra športu, 
a celý proces vzdelávania kontrolórov nadobudne chronologickú logiku, s patričný finančným 
krytím celého procesu so strany Ministerstva. To zabezpečí udržať požadovanú odbornú 
úroveň kontrolórov. 

Čo sa týka komunity ZPS, záverom konštatujem, že funkcia Kontrolóra ZPS, bola úspešne 
implementovaná do štruktúr orgánov ZPS, s patričným prepojením komunikačných kanálov 
potrebných pre jeho dostatočnú informovanosť. 

 
 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 09.03.2018 
Ing. Slavomír Slivka 
kontrolór ZPS 

 
 
 
 
 


