Výročná správa o činnosti
kontrolóra
Zväzu potápačov Slovenska
za obdobie
od 01.01.2021 do 31.12.2021

Táto správa je šiestou výročnou správou od zriadenia funkcie kontrolóra vo Zväze potápačov
Slovenska (ďalej len “ZPS”). Správa ideovo nadväzuje na predošlú správu.
Počas roka 2021, som sa ako kontrolór, zúčastnil 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 praktickej aplikácii športovej legislatívy,
najmä ZoŠ, v konkrétnych situáciách, ktoré kontinuálne vznikali počas daného obdobia, v
prostredí ZPS.
Kontrolór priebežne kontroloval úplnosť všetkých požadovaných dokumentov, v zmysle
príslušných zmlúv s centrami talentovanej mládeže a príslušných zmlúv s klubmi ZPS.
Kontrolór priebežne kontroloval (konzultoval) predkladané účtovné doklady od členky TOP
TEAMu. Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky.
Kontrolór sa zúčastnil na školeniach, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, prostredníctvom Hlavnej kontrolórky športu (ďalej len
“HKŠ”).
Následne na zasadnutiach Prezídia ZPS, kontrolór informoval prítomných o novo –
získaných poznatkoch a aktuálnych informáciách nielen zo strany HKŠ, ale aj z praxe v iných
národných športových zväzoch.
Počas roka 2021, som bol členom emailových komunikácii členov výkonného orgánu ZPS,
sekretariátu ZPS ako aj individuálnych komunikácii s jednotlivými členmi ZPS, v ktorých som
sa snažil konzultovať, informovať a správne aplikovať ZoŠ, ako aj ostatné právne normy ZPS,
v každodennej praxi.
Ako kontrolór, som spolupracoval na príprave a priebehu volieb do orgánov ZPS, ktoré sa
uskutočnili na zjazde ZPS, konaného 29.05.2021, v Žiline.
Dňa 29.10.2021 som úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti na výkon funkcie
kontrolóra a bolo mi vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra
národného športového zväzu a národnej športovej organizácie, platné do 29.10.2025.

Záverom konštatujem, že aj v roku 2021, som vykonával priebežnú kontrolnú činnosť bez
podnetu, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych
predpisov, predpisov a rozhodnutí orgánov ZPS a na jeho základe uloženým sankciám,
opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre ZPS. Na tento účel bola aj vykonávaná
konzultačná a poradenská činnosť pre orgány ZPS ako aj pre individuálnych členov ZPS.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.03.2022
Ing. Slavomír Slivka
kontrolór ZPS

