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I. Základné informácie            
 
Organizácia:    Zväz slovenského lyžovania, o.z. 
 
Obdobie:    január 2021 - máj 2022  
 
Kontrolór:    Ing. Ivan Boledovič, predseda KRK ZSL, 
Členovia KRK ZSL:   Mgr. Peter Varga, podpredseda KRK-ZSL 
                                    Mgr. Martin Gavalier, 3. člen KRK-ZSL. 
 
Kontrolno-revízna komisia ZSL je nezávislý kontrolný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá 
Konferencii ZSL. 
 
Medzi základné úlohy kontrolóra patrí predovšetkým prevenčná činnosť spočívajúca v 
dohľade kontrolóra športovej organizácie nad dodržiavaním právnych predpisov ako aj 
predpisov a rozhodnutí športovej organizácie za účelom vyvarovania sa možným sankciám, 
opatreniam a iným negatívnym dôsledkom spôsobeným športovej organizácii ich 
porušením. S cieľom dosiahnuť tento účel vykonáva kontrolór konzultačnú činnosť a 
poradenskú činnosť pre jednotlivé orgány športovej organizácie a jej členov. Kontrolór má 
oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť aj za predchádzajúce kalendárne roky pred jeho 
obsadením do funkcie kontrolóra. 
 

II. Zloženie orgánu a jeho zmeny                                            
 
Dňa 02.07.2021 bol rozhodnutím 2. Konferencie ZSL do funkcie Kontrolóra ZSL zvolený 
Ivan Boledovič. Predpísanú skúšku odbornej spôsobilosti absolvoval na MŠVVaŠ SR dňa 28. 
augusta 2019, evidenčné číslo osvedčenia #0060. Ivan Boledovič nie je členom žiadneho 
lyžiarskeho oddielu resp. člena ZSL a svoju funkciu vykonával bez nároku na odmenu. 

Dňa 16.12.2021 bol rozhodnutím 3. Konferencie ZSL do Kontrolno-revíznej komisie ZSL za 
člena orgánu vo funkcii Podpredseda zvolený Peter Varga. 

Dňa 13.01.2022 bol rozhodnutím Výkonného výboru ZSL do Kontrolno-revíznej komisie 
ZSL  za člena orgánu vo funkcii 3. člen menovaný Martin Gavalier. 

Meno a priezvisko Funkcia  Od Do 

Ivan Boledovič predseda KRK-ZSL 02.07.2021 súčasnosť 

Peter Varga podpredseda KRK-ZSL 16.12.2021 súčasnosť 

Martin Gavalier 3. člen KRK-ZSL 13.01.2022 súčasnosť 
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III. Činnosť KRK-ZSL   
 

Kontrolno-revízna komisia ZSL plní úlohu pomocného orgánu pre Kontrolóra ZSL a je 
oprávnená najmä: 

a)  kontrolovať  plnenie úloh orgánov ZSL, ktoré im boli uložené uzneseniami  
Konferencie ZSL, 

 b)  kontrolovať  plnenie dlhodobých zámerov činnosti Výkonného výboru ZSL, 
c)  kontrolovať  hospodárenie a plnenie rozpočtu ZSL a dozerať na dodržiavanie 

finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonávať revíziu 
záverečnej bilancie a vyhotoviť o tom  správu, ktorú predkladá na zasadnutí 
Výkonného výboru ZSL a  Konferencii ZSL, 

d)  kontrolovať hospodárnosť lyžiarskych podujatí usporiadaných 
a spolufinancovaných z prostriedkov ZSL, 

e)  kontrolovať  dodržiavanie Stanov ZSL a riešiť podnety členov ZSL týkajúcich 
sa prípadov porušovania Stanov ZSL a ostatných predpisov ZSL.  

 
Z dôvodu pandemických opatrení a limitovaných možností členovia komisie komunikovali 
medzi sebou výlučne elektronicky a telefonicky bez prezenčných rokovaní.  
 
Kontrolór od zvolenia v roku 2021 do svojej funkcie pravidelne spolupracoval s generálnym 
sekretárom ZSL, v prípade potreby aj s ďalšími  členmi VV ZSL. Predovšetkým sa podieľal 
na príprave interných predpisov a smerníc, preveroval bežnú agendu vyplývajúcu zo 
zabezpečovania  fungovania ZSL, kontroloval dodržiavanie rozhodnutí orgánov ZSL a riešil  
podnety členov na dodržiavanie predpisov a poskytoval súčinnosť k výkladu predpisov.  
 
Kontrolórovi boli na požiadanie predložené všetky účtovné doklady potrebné k zostaveniu 
účtovnej závierky organizácie 2021. Taktiež mu bola ku kontrole predložená Výročná 
správa ZSL za rok 2021. Opakovane prekontroloval zápisy a uznesenia zo zasadnutí 
riadiacich a výkonných orgánov ZSL za rok 2021. 
 
Kontrolór bol v kontakte s úsekom Hlavnej kontrolórky športu, Ing. Marianny Dvorščíkovej, 
ktorý poskytuje jednotlivým kontrolórom národných športových zväzov odborné 
informácie a poznatky ako národným športovým zväzom majú jednotliví kontrolóri 
pomáhať, vysvetľovať nedostatky a upozorňovať na možné pochybenia. Aktívne 
poskytoval súčinnosť Hlavnej kontrolórke športu pre rôznu problematiku súvisiacu s 
činnosťou Kontrolóra ZSL a jeho orgánov. 
 
Kontrolór sa v roku 2021 zúčastnil na školeniach, ktoré organizoval úsek Hlavnej 
kontrolórky športu. V auguste 2021 to bolo prezenčné školenie v Trenčíne a v novembri 
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2021 prebehlo “on line“ školenie. Materiály a informácie z uvedených akcií postúpil na 
Sekretariát ZSL pre potreby zväzu. Linky na sylaby z predmetných školení sú tiež 
zverejňované na stránkach Hlavného kontrolóra športu. 
 
Vykonané kontrolné činnosti: 
1) kontrola účtovnej závierky, evidencie účtovníctva a náhodný výber a kontrola 

predložených originálnych účtovných dokladov, 
2) kontrola použitia finančných prostriedkov za rok 2021,  
3) kontrola Výročnej správy ZSL za rok 2021, 
4) kontrola zápisov a uznesení z Konferencií ZSL konaných v r. 2021, zo zasadnutí VV-ZSL 
v predmetnom období, ako aj kontrola plnenia úloh z týchto zasadnutí. 
 
Ad. 1.1 – účtovná závierka ZSL 2021 
Účtovná závierka ZSL 2021 bola zostavená dňa 17.05.2022 v súlade s pravidlami a zákonom 
o účtovníctve. Obsahuje všetky potrebné náležitosti a verne odráža stav a financovanie ZSL 
za rok 2021 v súlade so zaúčtovanými účtovnými dokladmi. 
 
Ad. 1.1.1. – vedenie účtovníctva 
Účtovníctvo ZSL vykonáva hlavná účtovníčka pre ZSL na základe mandátnej zmluvy. 
Účtovníctvo je vedené v účtovnom programe „Pohoda“. Účtovná evidencia obsahuje všetky 
náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v predpísanej podobe. Sú zaúčtované a 
vedené všetky položky, ktoré sa vyskytujú na bankových účtoch ZSL vedených bankou a 
evidovaných ako pohyby na bankovom účte. 
 
Ad. 1.1.1.1. – kontrola vybraných dokladov 
Vybrané účtovné doklady boli zaúčtované správne, v správnych nákladových položkách. 
Vyúčtovania obsahovali potrebné doklady a doplňujúce správy, zdôvodnenia, resp. účel 
vynaložených nákladov.  
 
Ad. 2.1. – použitie finančných prostriedkov ZSL za rok 2021 
Použitie finančných prostriedkov ZSL za rok 2021 bolo v súlade s návrhom Výkonného 
výboru pre použitie vlastných a sponzorských zdrojov. Tieto boli použité predovšetkým na 
financovanie správy a prevádzky ZSL a na organizáciu domácich podujatí. Verejné 
prostriedky boli použité v súlade so znením zmluvy o spoločnej realizácii projektu podpory 
športu medzi ZSL a NŠC a v členení tak, ako ich určuje predmetná zmluva.  
 
Ad. 3.1. – kontrola Výročnej správy ZSL za rok 2021 
Predložená Výročná správa ZSL za rok 2021 spĺňa potrebné náležitosti určené zákonom č. 
440/2015 Z.z. o športe. Je v požadovanom členení a prehľadne informuje o činnosti ZSL za 
rok 2021. Kontrolór odporučil najvyššiemu výkonnému orgánu ZSL schváliť predložené 
znenie Výročnej správy ZSL 2021. 
 
Ad. 4.1. – kontrola zápisov a uznesení z Konferencií a zasadnutí VV-ZSL za rok 2021 
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Konferencie ZSL sa konali dňa 02.07.2021 v Martine  a online 16.12.2021. Zápisy, ako aj 
uznesenia z Konferencie obsahovali potrebné náležitosti a zaznamenali pravdivo obsah a 
priebeh rokovaní Konferencie. 
VV-ZSL v sledovanom období zasadal 17-krát krát. VV-ZSL pracoval počas hodnoteného 
obdobia v zložení Ján Krajčík, Ladislav Smolen a Martin Paško. Po zmene Stanov v decembri 
2021 VV-ZSL pracoval v zložení Ján Krajčík, Jana Palovičová, Martin Paško, Peter Bendik 
ml., Michal Molotta a Václav Klein. Generálny sekretár, Radovan Cagala, bol prítomný na 
všetkých zasadnutiach VV-ZSL a Konferenciách ZSL. Kontrolór ZSL, I. Boledovič, bol 
prítomný na obidvoch Konferenciách ZSL a  na väčšine zasadnutí VV-ZSL. 
Zápisy spolu s uzneseniami boli vyhotovené z každého rokovania a boli pred zverejnením 
predložené na schválenie prezidentovi ZSL, resp. overovateľom a následne boli zverejnené 
na web stránke ZSL. Úlohy boli priebežne plnené. 
   
Kontrolné činnosti iných orgánov, zložiek vykonané v ZSL v roku 2021: 
V roku 2021 neprebehla žiadna kontrola zo strany MŠVVaŠ SR,  kontrolór riešil jeden 
podnet zo strany člena ZSL, alebo konal v zmysle § 14. ods. 1 písm. a) zákona o športe, teda 
z vlastnej iniciatívy. Podnet a iné dotazy boli riešené aj v súčinnosti s kompetentnými 
sekciami ZSL resp. členmi VV-ZSL a KRK-ZSL.  
 
Disciplinárne konania v ZSL a iné konania voči ZSL: 
V uvedenom období kontrolór neeviduje žiadne disciplinárne konania v ZSL ani iné 
opatrenia voči ZSL. 
 
 

IV. Záver   
 

KRK-ZSL hodnotí veľmi pozitívne prijatie legislatívnych poriadkov a predpisov a ich 
priebežnú aktualizáciu, ktorá je nevyhnutná na to, aby ZSL spĺňal podmienky pre 
organizáciu, ktorá je nositeľom štatútu Národný športový zväz. KRK-ZSL oceňuje, že 
napriek výraznému zaťaženiu organizácie v súvislosti s prenosom práv na zriaďovanie 
záležitostí športovcov, ich príprav na podujatia až po zabezpečenie účasti na pretekoch, 
registráciu a ostatné úlohy vyplývajúce zo rozhodnutí MŠVVaŠ SR, SOŠV a FIS sa ZSL 
venuje aj novým projektom a pracuje na novej vízii riadenia športu a prípravy 
systematického vzdelávania športových odborníkov a súčasne zvláda aj plnenie zákonných 
povinností bez ohľadu na to či disponovalo výhodami a monopolnými právomocami ako 
národný športový zväz alebo nie. 
 


