
 
 

Správa o kontrolnej činnosti 
   Slovenskej triatlonovej únie  

                                                       03/2018 
 

 
Správa o kontrolnej činnosti v subjekte Slovenská triatlonová únia (ďalej aj STÚ) je spracovaná vo 
veci podnetu člena STÚ. 
 
1. Pôvod podnetu 
Podnet podal: p. Simon Brunovský, člen STÚ. Podnet bol podaný e-mailom (ďalej podnet). 
 
2. Osoba, ktorej činnosť bola predmetom kontrolnej činnosti 
Národný športový zväz: Slovenská triatlonová únia, so sídlom Junácka 6,  832 80 Bratislava 3. 
 
3. Predmet kontroly 
Predmetom kontroly bol podaný podnet vo veci:  
,,V  prvom rade by som chcel podať podnet pánovi kontrolórovi na prekontrolovanie mandátov pred 
konferenciou STÚ 12.1.2019. Došlo k pochybeniu pri spočítavaní aktívnych členov. 
Ďalej by som Vás chcel požiadať o zaslanie zmluvy medzi STÚ a organizátorom CHALLENGE 
ŠAMORÍN ohľadom dotácií z Vašej strany. Nakoniec by som Vás chcel požiadať o zaslanie kópií 
poverení pre delegátov od zúčastnených klubov na konferencii konanej v novembri  2018“.  
 
4. Zistenia 
V zmysle §14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  „zákon o športe“ alebo ZoŠ).  
 
4.1 Legislatívny rámec  
-  Zákon o športe: §14 ZoŠ: ,, Kontrolór vykoná kontrolu činnosti na základe ...c) podnetu osoby   
   s príslušnosťou k športovej organizácii“. 
-  Stanovy STÚ, schválené na najvyššom orgáne STÚ konferencii konanej dňa 17.11.2018 (ďalej  
   Stanovy): ,,Druhá hlava najvyšší orgán únie“ pojedná o problematike konferencie STÚ. 
-  Stanovy STÚ, Článok 30 Delegáti konferencie, odst. 2, písm. a.)-e.) upravuje delegátov konferencie.  
 
4.2 Opis skutkového stavu 
Na konferencii STÚ dňa 17.11.2018 sa dohodlo, že 12.1.2019 sa uskutoční mimoriadna konferencia 
STÚ s cieľom doriešiť body programu, ktoré sa nevyriešili, resp. neschválili na konferencii 
17.11.2018. 
Prípravu mimoriadnej konferencie zabezpečoval generálny sekretár v súčinnosti s prezidentom STÚ. 
Jedným z bodov spracovávania podkladov bolo  sumarizácia mandátov ku konferencii.  
 
5. Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia 
Riešenie kontroly a jej vyhodnotenie zo strany kontrolóra bolo v jednotlivých postupoch. Po prijatí 
podnetu bolo následne 19.12.2018 mailom zaslané zadávateľovi vyjadrenie k podnetu: 
,, Dobrý deň pán Simon Brunovský, na základe Vášho doručeného e-mailu predkladám nasledovné 
vysvetlenie. V uvedených veciach, čo uvádzate som sa kontaktoval s pracovníkmi sekretariátu 
a požiadal ich o súčinnosť s prípravou podkladov. Tiež sme dohodli, že bude vhodné kontaktovať Vás 
(nakoľko ste v Bratislave), ak by Vám to vyhovovalo uvedené dokumenty si pozrieť priamo v sídle 
STÚ. V ostatných veciach som predbežne dohodnutý s pracovníkmi sekretariátu na postupe 
k objasneniu skutočnosti v zmysle Vášho e-mailu. O postupe a výsledku Vás budem informovať.“ 
 
V priebehu šetrenia podnetu boli zo strany kontrolóra požiadaní prezident a generálny sekretár, aby sa 
skontaktovali so zadávateľom a umožnili po vzájomnej dohode nahliadnuť do dokladov. Dohodnutý 
bol termín stretnutia. Nakoľko zadávateľ sa nemohol zúčastniť prvého navrhnutého stretnutia (bol 
doručený e-mail s vysvetlením). Stretnutie sa uskutočnilo 9.1.2019 v týždni konania konferencie. 



 
 

Zadávateľovi bolo dané vysvetlenie vo veci mandátov a umožnené nahliadnuť do dokladov. Bolo dané 
zo strany prezidenta vysvetlenie k zmluve (Zmluva STÚ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR).  
 
V spolupráci kontrolóra s generálnym sekretárom boli preverené mandáty delegátov ku konferencii. 
Vychádzalo sa z plnenia podmienok (počty aktívnych členov, náležitosti zaplatenia členského, 
formálne právne náležitosti). 
Pri šetrení boli konštatované známe skutočnosti, že napr. subjekt, ktorý sa týkal podnetu, nemá 
doplneného nového štatutára (v priebehu roka došlo k jeho zmene), uvedené IČO. 
K tomuto bol vyzvaný generálny sekretár zaslať členom klubu požiadavku na doplnenie údajov. 
 
Dňa 11.1.2019 boli osobne za prítomnosti kontrolóra, prezidenta STÚ  a generálneho sekretára STÚ 
prerokované skutočnosti šetrenia podnetu. 
 
6. Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom 
K podnetu vo veci mandátu delegátov, resp. nahliadnutie do dokumentov sa vyjadrovali zástupcovia 
STÚ (prezident, generálny sekretár) v priebehu činnosti kontroly v tejto veci. Bolo konštatované, že 
spôsob riešenia podnetu sa navrhne riešiť formou ako už bolo uvedené – umožniť zadávateľovi 
stretnutie v sídle STÚ. 
 
7. Lehota na splnenie opatrení na nápravu nedostatkov 
V priebehu šetrenia podnetu a stretnutia boli lehoty na splnenie opatrení dohodnuté počas daného 
šetrenia. Zo strany dotknutých osôb boli dodržané, resp. objektívne preložené. 
 
8. Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti 
Podnet zo strany zadávateľa bol doručený mailom (z dňa 17.12.2018) kontrolórovi, kde mailom tento 
po prevzatí pošty obratom dňa 19.12.2018 oznámil zadávateľovi, že podnet dostal s uvedením, že 
v spolupráci so zamestnancami STÚ ho preverí. Následne bol začatý proces šetrenia v tejto veci. 
Kontrola bola ukončená, keď boli na osobnom stretnutí (prezident, generálny sekretár, kontrolór STÚ) 
11.1.2019 v Bratislave prerokované postupy a výsledky vo veci podnetu. 
 
Dátum vyhotovenia Správy o kontrolnej činnosti: 17- 18.1.2019. 
Spracoval:  Vladimír Došek, kontrolór STÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


