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SPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNEJ KOMISIE UNITOP SR
V ROKU 2017

Kontrolná komisia únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (ďalej
len KK UNITOP SR) je v zmysle platných stanov, orgánom UNITOP SR zloženým z troch
členov. Vzhľadom k poslednej schválenej zmene v stanovách UNITOP SR, a to valným
zhromaždením, bola činnosť komisie obmedzená na previerku hospodárenia s finančnými
prostriedkami UNITOP SR. Zároveň sú členovia kontrolnej komisie oprávnení zúčastňovať sa
na zasadnutí valného zhromaždenia a Rady UNITOP SR, kde majú hlas poradný.
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Činnosť KK UNITOP SR
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V zmysle platných stanov UNITOP SR, ktorými je stanovená právomoc KK UNITOP
SR („ďalej len kontrolná komisia“) je možné činnosť kontrolnej komisie v roku 2017 rozdeliť
do nasledovných oblastí:
1. Vlastná kontrolná činnosť KK UNITOP SR vo forme priebežných kontrol.
2. Metodická činnosť a spolupráca pri tvorbe interných noriem UNITOP SR.
3. Metodická pomoc pri kontrolách vykonávaných zo strany generálneho sekretára
UNITOP SR,
4. Kontrolná a poradenská činnosť pri rozhodnutiach Rady UNITOP SR a pri jej
rokovaniach,
5. Poradenská činnosť vo vzťahu k jednotlivým ŠKP,
6. Analýza výsledkov vykonaných vonkajších kontrol na UNITOP SR a ŠKP v jeho
pôsobnosti, pomoc gen. sekretariátu pri komunikácií s kontrolnými orgánmi
a poradenská činnosť pri vypracovaní stanovísk a námietok k výsledkom kontrolných
akcií.

Kontrolná činnosť KK UNITOP SR je zameraná najmä na:
 vedenie

účtovnej evidencie v UNITOP SR v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, jej správnosť, úplnosť a
preukázateľnosť,


obstarávanie tovarov, služieb a prác v roku 2017 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,



dodržiavanie ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a súvisiacich interných noriem
UNITOP SR a MV SR,



dodržiavanie zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra SR a naň nadväzujúcich interných predpisov,
V roku 2017 bola činnosť KK UNITOP SR zameraná najmä na spoluprácu a metodickú

činnosť vo vzťahu k ŠKP a sekretariátu UNITOP SR. Táto forma činnosti kontrolnej komisie je
hneď ich odstrániť.
Vykonanými priebežnými kontrolami hospodárenia s finančnými prostriedkami
v UNITOP SR (výberovým spôsobom), neboli v roku 2017 zistené závažné nedostatky, a teda
na podklade uvedených skutočností nebolo potrebné prijímať nápravné opatrenia.
Činnosť kontrolnej komisie bola zameraná aj na poradenskú činnosť pre jednotlivé ŠKP
či formou osobného kontaktu alebo prostredníctvom elektronických služieb, ako aj v účasti na
rokovaniach Rady UNITOP SR, kde v prípade zistených nedostatkov resp. možnej nesprávnosti
postupu pri nakladaní s finančnými prostriedkami alebo v zmysle platných stanov boli dané
odporúčania priamo členom rady, či už na základe výzvy členov rady alebo iniciatívnych
návrhov generálneho sekretára.
Ďalšou dôležitou časťou činnosti kontrolnej komisie bola pomoc sekretariátu a vedeniu
UNITOP SR pri príprave zmien vyvolaných pre rok 2017 napr. aj prijatím novely zákona
o športe č. 335/2017 Z. z., ktoré sa v roku 2017 dotkli najmä činnosti jednotlivých športových
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kľúčovou, nakoľko je ňou možné priamo reagovať na vzniknuté problémy, a pokiaľ je to možné
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klubov združených v UNITOP SR, najmä z pohľadu financovania činnosti z dotácií
poskytovaných orgánmi štátnej správy.

Kontrolná komisia UNITOP SR a jej činnosť v roku 2018
Na základe výsledkov rokovania Rady UNITOP SR bola predsedovi kontrolnej komisie
daná úloha na sledovanie a vyhodnotenie zmien vyvolaných zákonom č. 440/2015 Z. z. Zákon
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie zákonom 335/2017 Z. z.,
ako aj novelizácií zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov napr. zákonom č. 177/2018 Z. z. a zákonom č. 269/2018 Z. z.. Vzhľadom na
pripravované zmeny vyššie uvedeného zákona o verejnom obstarávaní najmä v oblasti povinnej
elektronickej komunikácie bude potrebné tieto zapracovať do interných noriem UNITOP SR,
ale aj jednotlivých ŠKP.
Činnosť KK UNITOP SR bude v roku 2018 zameraná najmä:
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-
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na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri
hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu poskytnutých formou dotácie a to
vykonávaním výberových kontrol v jednotlivých oblastiach hospodárenia UNITOP SR,

-

na metodickú pomoc pri práci generálneho sekretára, prezidenta UNITOP SR ako aj
jednotlivých ŠKP,

-

vyhodnocovanie prípadných vonkajších kontrol vykonaných na UNITOP SR
a jednotlivých ŠKP ako aj kontrol vykonaných zo strany Sekcie kontroly a inšpekčnej
služby MV SR, so zameraním na vydanie adekvátnych odporúčaní pre činnosť UNITOP
SR ako celku, radu UNITOP SR ako aj jednotlivých ŠKP, opatrení a stanovení postupov
smerujúcich k eliminácii nedostatkov zistených týmito kontrolami,

-

spoluprácu pri novelizáciách a čiastkových zmenách interných smerníc UNITOP SR
a interných noriem MV SR pre potreby UNITOP SR a ŠKP,

-

aktívna práca členov kontrolnej komisie pri plnení úloh UNITOP SR najmä v oblasti
kontroly súladu alebo nesúladu s platnými stanovami a osobitnými predpismi, či už pri
rozhodovaní rady UNITOP SR alebo jej prezidenta,

-

v zmysle úlohy danej kontrolnej komisii na poslednom valnom zhromaždení vo vzťahu
ku zadefinovaniu podmienok pre prijímanie nových členov pri ich napr. „odtrhnutí od

materského klubu“ bude po jasnom zadefinovaní požiadaviek na vykonanie právnej
a vecnej analýzy zo strany športových klubov, vypracovaná zmena stanov a daná na
pripomienkovanie členom UNITOP SR za účelom rozhodnutia o prijatí takéhoto klubu
za člena UNITOP SR.
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Mgr. Jaroslav Debnárik, v.r.
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