
 

 

 

 

Výročná správa o činnosti 
kontrolóra 
Zväzu potápačov Slovenska 
za obdobie 

od 01.02.2018 do 31.12.2018 
 
Táto správa je treťou výročnou správou od zriadenia funkcie kontrolóra vo Zväze 
potápačov Slovenska (ďalej len “ZPS”). Správa ideovo nadväzuje na predošlú správu. 
Počas roka 2018, 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 2018, 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. 
Ako kontrolór som bol aktívny pri príprave a riadnom priebehu zjazdu ZPS, konaného dňa 
17.03.2018. 
Zúčastnil som sa prerokovaní správ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu. 
V zmysle poverenia Prezídia ZPS, som aktívne komunikoval so záujemcami o kúpu budovy 
v Košiciach. 
V dňoch 30.11. – 02.12.2018, som sa zúčastnil vzdelávacieho stretnutia kontrolórov 
národných športových zväzov. 
Následne som na najbližšom zasadnutí Prezídia ZPS, informoval členov Prezídia ZPS 
o hlavných záveroch, ktoré sa týkajú ZPS. Konkrétne som navrhol vypracovať smernicu, ktorá 
zefektívni kolobeh dokumentácie a zároveň zabezpečí dostatočný stupeň kontroly účtovných 
dokladov, na základe ktorých sa prerozdeľujú finančné prostriedky z príspevku uznanému 



 

 

 

 

športu. 
Záverom konštatujem, že v roku 2018, 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 vykonávaná 
konzultačná a poradenská činnosť pre orgány ZPS ako aj pre členov ZPS. 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.02.2019 
   Ing. Slavomír Slivka 
        kontrolór ZPS 


