Výročná správa o činnosti Kontrolnej komisie SGF za rok 2019
Výročná správa Kontrolórky SGF za rok 2019.
Vážené dámy, vážení páni.
Kontrolná komisia SGF v zložení JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Mária
Hollá a Mgr. Jaroslav Debnárik bola v roku 2019 zvolaná dvakrát.
Dňa 28.2.2019 sa zasadnutia zúčastnili Mgr. Mária Hollá a JUDr. Kristína
Slivoňová. Kontrola bola zameraná na použitie verejných financií a financií SGF
počas športovej súťaže a to Memoriál Žifčákovcov, ďalej boli skontrolované
účtovné doklady a to náhodným výberom a tiež použitie prostriedkov na
transparentom účte.
Druhé stretnutie bolo dňa 2.8.2019. Rovnako sa ho zúčastnili Mgr. Mária
Hollá a JUDr. Kristína Slivoňová. Na tomto zasadnutí Kontrolná komisia SGF
skontrolovala použitie prostriedkov z transparentného účtu a ďalšie účtovné
doklady za rok 2019. Neboli zistené žiadne rozpory medzi dokladmi a úhradami,
rovnako účel použitia prostriedkov bol dodržaný. Zápisnice zo zasadnutí
kontrolnej komisie sú zverejnené na webe SGF.
Kontrolná komisia v roku 2019 neprijala žiadny podnet na vykonanie
kontroly.

Kontrolórke SGF za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 nebol doručený
žiadny podnet na vykonanie kontroly. Pomohla vypracovať odpoveď pre jeden
klub – člena SGF, ktorý rieši spor vnútri klubu a ktorý vytýkal SGF, že
nepostupuje v zmysle zákonov.
Hlavná činnosť kontrolórky spočívala v účasti na zasadnutiach Výkonného
výboru SGF, kontrole zápisníc a v kontrole súladu uznesení a rozhodnutí
Výkonného výboru SGF zo smernicami SGF a právnym poriadkom SR
a v kontrole použitia verejných prostriedkov. Neboli zistené žiadne vážne
nedostatky. Prípadné rozpory sa riešili priebežne. Kontrolórka SGF vykonávala
kontrolu použitia verejných prostriedkov najmä sledovaním transparentného účtu
a požadovaním vysvetlení v prípade nejasností.
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Kontrolórka ďalej vykonávala konzultačnú činnosť pre jednotlivých
zamestnancov Sekretariátu SGF najmä v oblasti spôsobu prerozdelenia
finančných prostriedkov na Účel športu mládeže (teda pre jednotlivé kluby na
činnosť športovcov do 23 rokov), v oblasti pracovného práva a iné. Bola
nápomocná pri tvorbe a úprave znenia Súťažného poriadku Slovenskej
gymnastickej federácie a pri úprave znenia dobrovoľníckej zmluvy, tak aby bola
daná do súladu s ekonomickými smernicami.
Počas svojej činnosti nezistila žiadne vážne nedostatky v činnosti
Slovenskej gymnastickej federácie. Ústne však upozornila vedenie na nutnosť
zápisu SGF do registra partnerov verejného sektora a nutnosť dodržiavať zákon
o verejnom obstarávaní pri nákupe tovarov a služieb.
Minulý rok som na tomto mieste upozornila na problémy v oblasti ochrany
osobných údajov. Ministerstvo zaslalo vzorovú dokumentáciu a manuál, ale
nakoľko táto problematika je veľmi náročná a je potrebné mať určenú
zodpovednú osobu pri ochrane GDPR, vedenie SGF na môj návrh oslovilo firmu,
ktorá sa touto problematikou zaoberá a bola s ňou uzatvorená zmluva okrem
iného aj o výkone zodpovednej osoby.
V rámci prehlbovania vedomostí v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa
športových organizácií sa kontrolórka SGF zúčastnila aj školení pre kontrolórov
organizovaných hlavnou kontrolórkou športu.
V Bratislave, dňa 17.2.2020.

JUDr. Kristína Slivoňová
Predsedníčka KK SGF a Kontrolórka SGF
Mgr. Mária Hollá, členka KK SGF
Mgr. Jaroslav Debnárik, člen KK SGF
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