Výročná správa o činnosti kontrolóra Zväzu potápačov
Slovenska za obdobie od jeho zvolenia dňa
28.5.2016 do 31.12.2016
Zväz potápačov Slovenska (ZPS) ako národný športový zväz a zároveň športová
organizácia, ktorá dosiahla príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne, dva
roky za sebou, mala po prijatí nového zákona o športe (ZoŠ) povinnosť vytvoriť a obsadiť
funkciu kontrolóra.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide iba o ďalší byrokratický výmysel z pera zákonodarcu,
no opak je pravdou. Potreba zriadenia funkcie kontrolóra vyvstala a bola tlmočená hlasmi
samotných predstaviteľov športu na Slovensku. Má byť pomocníkom, ktorý bude svojimi
právomocami napomáhať športovým organizáciám alebo ich členom byť v otázkach správy a
riadenia športu efektívny, zákonný a pravidlá dodržujúci subjekt. Nebude teda plniť iba funkciu
kontrolnú, ale taktiež poradnú. Pre mnohé subjekty v konkrétnom športe sa kontrolór môže stať
tou osobou, ktorej budú môcť byť tlmočené obavy, prípadne podozrenia z porušenia športových
predpisov ktorýmkoľvek členom národného zväzu a pod.
Význam funkcie kontrolóra je potrebné vidieť aj v iných súvislostiach. Jednou z
najdôležitejších funkcií kontrolóra je preventívna funkcia vo vzťahu k porušeniu právnych
predpisov športovou organizáciou, ktorá spočíva v konzultačnej činnosti kontrolóra. Garancia
správnosti informácií poskytovaných kontrolórom národnej športovej organizácie a národného
športového zväzu sa má zabezpečiť systémom kontinuálneho vzdelávania týchto kontrolórov,
ktorý zaviedol nový zákon o športe.
Ak by ZPS v roku 2016 nezriadila alebo neobsadila funkciu kontrolóra, alebo nevytvorila
podmienky na nezávislý výkon kontroly, hrozila by jej strata spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov.
Dňa 28.5.2016 bol Zjazdom ZPS, preto zvolený za kontrolóra ZPS na 6 ročné funkčné
obdobie Ing. Slavomír Slivka. Ten prezentoval ambíciu plniť nielen kontrolnú funkciu, ale
hlavne preventívnu a konzultačnú funkciu.
Táto správa je prvou správou kontrolóra ZPS od vzniku tohto inštitútu v rámci ZPS.
17. auguste 2016 bol po komplexnom procese ZPS uznaný Slovenskou republikou za
národný športový zväz v zmysle ZoŠ, čo bolo nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie
jeho financovania zo zdrojov Národného programu rozvoja športu vo forme príspevku
uznanému športu podľa § 65, ods.3 písm. a) ZoŠ. ZPS za účelom uznania za národný športový
zväz prešiel za posledné obdobie skutočne veľkými zmenami a je potrebné poďakovať
každému, kto sa na nich zúčastnil.

Jeden údaj, ktorý dôležitosť a nevyhnutnosť uskutočnenia týchto zmien asi popisuje
najlepšie, je výška súm, ktorá bola ZPS poukazovaná na účet Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), a ktorá tvorí najdôležitejší dlhodobý
príjem rozpočtu ZPS. Ešte pár rokov dozadu, v roku 2013 išlo o sumu 42.330,- euro , no aj
vplyvom ZoŠ a viacerých cielených zmien v činnosti ZPS táto suma v roku 2017 narástla už
na sumu 127 701,- euro.
Tu treba podotknúť, že financovanie Národných športových zväzov, v roku 2017, ide prvý
krát podľa zákona o športe prijatého v roku 2015. Hlavný rozdiel je, že už to nie sú dotácie.
Národné športové zväzy dostanú „Príspevok uznanému športu“. V prípade tohto príspevku sa
nezverejňuje žiadna výzva na poskytnutie dotácie, ale národné športová zväzy majú povinnosť
požiadať o tento príspevok. Následne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu zverejni
percentuálne podiely uznaných športov.
ZPS je po uznaní zo strany štátu podľa ZoŠ jediný národný športový zväz z územia
Slovenskej republiky, ktorý je súčasne členom medzinárodnej športovej federácie World
Confederation of Underwater Activities - "C.M.A.S." a členom Slovenského
olympijského výboru.
Súvisiaci proces “preregistrácie (zosúladenia stanov)” existujúcej členskej základne
(existujúcich klubov ZPS), bol motivovaný 2 základnými hodnotami. Poriadok vo vzťahoch a
aktívna pomoc klubom pri jeho dosahovaní.
ZPS im zabezpečil informačnú pomoc vrátane možnosti zúčastniť sa školení k ZoŠ,
metodickú pomoc v podobe vzorov stanov pre kluby, ktoré boli posielané mailom a dokonca
i finančnú pomoc, vo forme finančného príspevku v procese preregistrácie, na úhradu časti ich
nákladov s ňou spojených.
Všetci riadni členovia boli povinní upraviť svoje stanovy v zmysle ZoŠ, na základe neho
prijatých nových stanov ZPS. Je príjemné konštatovať, že každý kto prejavil aspoň minimálny
záujem to dokázal, aj s pomocou predstaviteľov ZPS. Dôvodom tohto administratívne
náročného procesu bola okrem iného snaha ZPS o poriadok a presnosť v následnom procese
poukazovania časti prostriedkov z MŠVVaŠ SR, pridelených ZPS v roku 2017, ďalej jej riadnym
členom - klubom. Toto bude prvýkrát realizované vplyvom novely ZoŠ práve v roku 2017.
Vzhľadom na výdavkové limity pre jednotlivé účely zavedené novelou ZoŠ bude rok 2017 pri
implementácii novely ZoŠ do každodennej praxe každého jedného národného športového
zväzu, nielen ZPS, veľkou výzvou, ktorá zásadne zvýši administratívnu a časovú záťaž na ZPS
a jej členov a prináša všetkým dotknutým nové, dosiaľ neexistujúce výzvy.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 17.5.2017

Ing. Slavomír Slivka
kontrolór ZPS

