Správa o činnosti kontrolóra SATKD WT v roku 2018
Kontrolór: PharmDr. Peter Matejka, PhD.
Podľa čl. 9. ods. 1 Stanov SA TKD (v ďalšom texte len „Stanovy“) Kontrolór vykonáva a
zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SATKD a je najvyšším kontrolným orgánom
športovej organizácie.
Kontrolór ako kontrolný orgán SA TKD konštatuje, že práca Výkonného výboru SA TKD a
jednotlivých komisií v rámci organizačnej štruktúry VV prebiehala počas sledovaného obdobia
v súlade s platnými Stanovami a prijatými smernicami SA TKD.
Podľa čl. 9. ods. 9 Stanov, Kontrolór výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa
predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov
a rozhodnutí SATKD a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení s negatívnym dôsledkom
pre SATKD a členov SATKD a vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány
SATKD a orgány jeho členov. Kontrolná činnosť
Kontrolóra je zameraná predovšetkým na:
• hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
• dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SATKD.
Dňa 14.2.2019 Kontrolór v rámci svojej pôsobnosti uskutočnil kontrolu čerpania
finančných prostriedkov SA TKD a to na základe nasledovných dokumentov:
• Výročná správa SATKD za rok 2018
• Účtovná závierka SATKD za rok 2018
• Účtovný denník – Národné športové centrum
• Účtovný denník – Dotácia MŠVVaŠ
• Hlavná kniha
Výsledkom uvedenej kontroly boli zistenia, že použitie finančných prostriedkov SA TKD
bolo realizované v súlade s platnými predpismi a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.
Kontrolór svoju pôsobnosť ako kontrolného orgánu SA TKD realizoval tiež svojou
osobnou prítomnosťou na niektorých zasadnutiach VV ako aj priebežným sledovaním oficiálnej
e-mailovej komunikácie v rámci VV SATKD, ktorá mu bola zasielaná v kópii.
Vzhľadom na skutočnosť, že v sledovanom období nebol Kontrolórovi doručený žiaden
podnet, sťažnosť, či oznámenie zo strany členskej základne SA TKD, ani iných orgánov SATKD,

a Kontrolór pri výkone svojej činnosti nezistil žiadne nedostatky v rámci SATKD jeho pôsobenie
malo odporúčací charakter a Kontrolór v sledovanom období neprijal žiadne písomné
rozhodnutie v rámci výkonu svojej pôsobnosti.
Kontrolór v dňoch 23.11.2018 – 25.11.2018 absolvoval Školenie kontrolórov národných
športových zväzov organizovaného v Banskej Bystrici Hlavným kontrolórom športu SR.

V Bratislave, 14.02.2019
______________________
PharmDr. Peter Matejka
Kontrolór SATKD

