
Správa revíznej komisie SZOŠ,  
od minulej konferencie, za rok 2018 
 
Revízna komisia Slovenského zväzu orientačných športov vykonáva svoju činnosť od 
poslednej volebnej konferencie SZOŠ v novembri 2016 v Martine. Táto  správa je od 
poslednej konferencie v decembri 2017, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici,  s takýmito 
zisteniami, závermi a doporučeniami: 
- Počas tohto obdobia bol podaný jeden podnet na revíznu komisiu, ktorú podal ŠK Sandberg  
na prelome rokov 2017/2018 ohľadne hlasovania na konferencii. Po prešetrení predmetnej 
záležitosti podnetu komisia došla k záveru, že pri hlasovaní nedošlo k pochybeniu a 
rozhodnutie konferencie v uvedenej veci je platné. Viď Správu revíznej komisie č 1/2018. 
- RK konštatuje, že v uplynulom období práca predsedníctva SZOŠ, ako i jej jednotlivých 
sekcií a komisií bola v súlade so stanovami zväzu, prijatými hlavnými úlohami a 
samostatnými plánmi práce predsedníctva, sekcií a komisií. Práca bola aktívna a vychádzala z 
potrieb zväzu pri plnení zadaných úloh a flexibilne reagovala na aktuálnu situáciu v rámci 
legislatívnych zmien, hlavne nového zákona o športe a jej novely a z toho vyplývajúcich 
nových úloh. 
-  Pravidelná koncoročná inventúra za kalendárny rok 2017 bola uskutočnená dňa 31.12.2017 
a konštatovala stav inventáru SZOŠ v poriadku. 
- Predseda RK sledoval hospodárenie SZOŠ mesačne, na základe podrobných prehľadov 
pohybov na účtoch SZOŠ a podúčtoch sekcií,  komisií a jednotlivých oblastí SZOŠ. 
- Predseda RK zároveň zabezpečoval priebežnú kontrolu účtov SZOŠ. 
- RK konštatuje hospodárne využívanie disponibilných finančných zdrojov zväzom. Nebola 
zaznamenaná žiadna neoprávnená úhrada, ani podnet na prešetrovanie. 
-  Predseda RK sa na základe pozvánok od inštitútu  Hlavnej kontrolórky športu zúčastnil 
všetkých pracovných stretnutí kontrolórov národných športových zväzov a národných 
športových organizácií. 
- RK zastúpená svojim predsedom sa aktívne zúčastňovala zasadnutí predsedníctva, jej 
komisií, ako aj ďalších spoločných aktivít zväzu. 
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