
V ý r o č n á   s p r á v a 
Kontrolóra národného športového zväzu 

Slovenský zväz športového rybolovu 
za rok 2022 

 

Vážené dámy, vážení páni, 

dovoľte mi aby som Vám v krátkosti predniesol správu kontrolóra národného športového 
zväzu: Slovenského zväzu športového rybolovu za rok 2022. 
 
Po úspešnom absolvovaní skúšky zo dňa 28.02.2022 a získaní Osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z., zákon o športe, nahradil kontrolór 
športového zväzu s účinnosťou od 01.07.2022 doterajšiu kontrolnú komisiu. Nakoľko kontrolór 
športového zväzu zastával do dátumu 30.06.2022 funkciu predsedu Kontrolnej komisie pri 
zväze, odovzdanie agendy prebehlo bezproblémovo. Kontrolór sa počas roka 2022 zúčastnil 
dvoch trojdňových školení kontrolórov a tiež online semináru. 

Kontrolór zväzu za obdobie od 01.07.2022 ku dnešnému dňu postupoval pri výkone svojej 
funkcie tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinností vyplývajúcej z právnych 
predpisov, predpisov a rozhodnutí športového zväzu. Na ten účel kontrolór vykonával 
konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov. 

Kontrolór zároveň priebežne vykonával kontrolnú činnosť zameranú najmä na hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych 
predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie, ako aj priebežnú 
kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania, 
 
Všetka vykonaná kontrolná činnosť bola z vlastnej iniciatívy Kontrolóra, ktorému za rozhodné 
obdobie nebol doručený žiadny podnet od športovej organizácie ani inej fyzickej či právnickej 
osoby. Zväz k žiadostiam Kontrolóra o poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly pristupoval 
promptne a v plnej miere poskytol plnú súčinnosť. Kontrolór za rozhodné obdobie nezistil 
žiaden nedostatok, a preto s ohľadom na § 14 ods. 9 zákona o športe nebolo potrebné 
o vykonaných kontrolách z iniciatívy kontrolóra vyhotovovať písomnú správu. 
 
Kontrolór zväzu hodnotí hospodárenie zväzu v roku 2022 - ku dňu spísania Výročnej správy 
ako hospodárne, efektívne a v súlade so stanovami zväzu ako aj príslušnými zákonmi 
Slovenskej republiky. 
 
 
V Bratislave  28.011.2022 

 

                  
       JUDr. Lukáš Svetlík 

                    Kontrolór  
Slovenský zväz športového rybolovu 


