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Výročná správa o činnosti Kontrolnej komisie  SGF  a Kontrolóra 

SGF za rok 2018. 

 

Vážené dámy, vážení páni. 

Kontrolná komisia SGF v zložení JUDr. Kristína Slivoňová, Mgr. Mária 

Hollá a Mgr. Jaroslav Debnárik bola v roku 2018 zvolaná  a zišla sa dvakrát. Dňa 

28.2.2018 išlo o prvé stretnutie, na ktorom boli prijaté zásady činnosti KK SGF 

a dohodnutý plán zasadnutí na rok 2018. Zasadnutia sa zúčastnili Mgr. Mária 

Hollá a JUDr. Kristína Slivoňová. 

Druhé plánované stretnutie bolo dňa 1.8.2018. Rovnako sa ho zúčastnili 

Mgr. Mária Hollá a JUDr. Kristína Slivoňová. Na tomto zasadnutí Kontrolná 

komisia SGF skontrolovala použitie verejných financií a financií SGF na troch 

veľkých podujatiach a to: Dunajský pohár 2018, 19. Slovak Aerobic Open a GYM 

Festival Trnava. Závery kontroly sú zverejnené na webe SGF. 

 Kontrolná komisia v roku 2018 neprijala žiadny podnet na vykonanie 

kontroly.  

 

Kontrolórka SGF za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 prijala dva 

podnety na vykonanie kontroly. Správy o kontrolnej činnosti sú uverejnené na 

webe SGF. 

Ďalšia 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. Neboli 

zistené žiadne vážne nedostatky. Prípadné rozpory sa riešili priebežne.  

Kontrolórka SGF ďalej vykonávala kontrolu použitia verejných 

prostriedkov  a to sledovaním transparentného účtu a požadovaním vysvetlení 

v prípade nejasností. Rovnako tak vykonávala konzultačnú činnosť pre 

jednotlivých zamestnancov Sekretariátu SGF a bola nápomocná pri tvorbe 

a úprave znenia jednotlivých noriem Slovenskej gymnastickej federácie a Stanov  

a rovnako pri tvorbe zmlúv. Počas svojej činnosti nezistila žiadne vážne 

nedostatky v činnosti Slovenskej gymnastickej federácie.  
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Ako problém sa javí najmä ochrana osobných údajov a to od 25. mája 2018, 

kedy nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z.z. a nadobudlo účinnosť aj 

nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov. Ministerstvo prisľúbilo, že 

vytvorí jednotné pravidlá pre športové organizácie pri ochrane GDPR. 

Upozorňovali sme na túto problematiku aj na školeniach organizovaných pre 

kontrolórov národných športových zväzov, nakoľko povinnosť zbierať osobné 

údaje vyplýva priamo zo zákona o športe a z dôvodu nefunkčnosti športového 

portálu. Doteraz sa však nič významnejšie neudialo.  

V Bratislave, dňa 28.2.2019. 

 

 

       JUDr. Kristína Slivoňová 

      Predsedníčka KK SGF a Kontrolórka SGF 

        

                   Mgr. Mária Hollá, členka KK SGF 

       Mgr. Jaroslav Debnárik, člen KK SGF 

  

 


