
Správa revíznej komisie SZOŠ, od minulej konferencie, za rok 2014 
 
Revízna komisia Slovenského zväzu orientačných športov vykonávala svoju činnosť od 
poslednej konferencie SZOŠ vo Zvolene s takýmito zisteniami, závermi a doporučeniami: 
- RK konštatuje, že v uplynulom období práca predsedníctva SZOŠ, ako i jej jednotlivých 
komisií bola v súlade so stanovami zväzu, prijatými hlavnými úlohami a samostatnými 
plánmi práce predsedníctva i jednotlivých komisií. Práca bola aktívna a vychádzala z potrieb 
zväzu pri plnení zadaných úloh a flexibilne reagovala na aktuálnu situáciu v rámci 
legislatívnych zmien, finančnej situácie a uplatňovanej štátnej športovej politiky. RK 
sledovala hospodárenie SZOŠ na základe podrobných prehľadov pohybov na účtoch SZOŠ a 
podúčtoch sekcií,  komisií a jednotlivých oblastí SZOŠ. 
- RK zistila nedostatok na webovej stránke zväzu: komisie nie sú uvádzané podľa 
organizačnej štruktúry zväzu a v hierarchickom poradí, t.j. najvyšším orgánom zväzu, 
konferenciou, zvolení členovia sú uvedení až na konci, po nevolených. Toto je potrebné 
napraviť pri obnove stránky hneď po konferencii. 
- RK zistila nedostatok pri prideľovaní registračných kódov pri zaregistrovaní nových klubov, 
konkrétne Viatoris Zvolen. Podľa interných predpisov, po prijatí  tohto klubu za riadneho 
člena majú mať  registračný kód – IZV. Toto je potrebné napraviť po ich prijatí, hneď po 
konferencii. 
- Inventúry - pravidelná koncoročná inventúra bola uskutočnená 31.12.2013, predseda 
komisie Ing. Ján Mižúr, ktorá konštatovala stav inventáru v poriadku. 
- RK konštatuje hospodárne využívanie disponibilných finančných zdrojov zväzom. Nebola 
zaznamenaná žiadna neoprávnená úhrada, resp. manko. 
- RK nedostala žiadny podnet na prešetrovanie výkonu činnosti a hospodárenia, ale bol daný 
podnet vo veci disciplinárnej, ktorý sa prešetrovaním ukázal ako neopodstatnený. 
- RK konštatuje stále dobré kontakty v rámci medzinárodných vzťahov a cezhraničnej 
spolupráce pri akciách a súvisiacich činnostiach najmä s Maďarskom, ČR a Rakúskom. 
- RK kvituje štrukturálne rozširovanie zväzu o sekciu presnej orientácie (TrailO) a obnovenie 
činností metodickej a marketingovej komisie. 
- RK zastúpená svojim predsedom sa aktívne zúčastňovala plánovaných zasadaní 
predsedníctva SZOŠ a zasadaní jej komisií ako aj ďalších spoločných aktivít zväzu. 
Revízna komisia SZOŠ pracovala v zložení: 
 
 
 

Juraj Prékop – predseda 
Milan Kollár - člen 

Marián Mikluš - člen 


