
Dátum odoslania: 5. 3. 2020

por. č.
dátum ukončenia 

kontroly
Činnosť - uveďte podľa § 13, ods. 1 až 4 zákona č. 440/2015 

Z.z. o športe
pôvodca podnetu - uveďte podľa § 14, ods. 1 zákona o športe uviesť 

písmeno
Identifikované pochybenie zákona - uviesť odkaz na 

paragraf zákona o športe/inej legislatívnej normy

Identifikované pochybenie interných 
noriem - uviesť odkaz na konkrétny 

interný predpis

1 priebežne

Priebežná kontrola obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich 

riadneho zverejňovania Vlastná iniciatíva Bez nálezu Bez nálezu

2 31.8.2019 Súlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii Vlastná iniciatíva Bez nálezu Bez nálezu

3 31.12.2019
Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov za rok 
2019 Vlastná iniciatíva Bez nálezu Bez nálezu

por. č.
plánovaný dátum 
začatia kontroly

Činnosť - uveďte podľa § 13, ods. 1 až 4 zákona č. 440/2015 
Z.z. o športe

pôvodca podnetu - uveďte podľa § 14, ods. 1 zákona o športe uviesť 
písmeno

Kontrolovaný subjekt:  NŠZ/NŠO, kluby, 
marketingová spoločnosť, iné (bližšie špecifikovať)

očakávaný výstup kontrolnej činnosti

1 priebežne

Priebežná kontrola obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich 

riadneho zverejňovania Vlastná iniciatíva SZOŠ Bez nálezu

2 1.1.2020
Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov za rok 
2020 Vlastná iniciatíva SZOŠ Bez nálezu

3 1.5.2020 Hospodárenie s majetkom Vlastná iniciatíva SZOŠ Zlepšenie disciplíny v oblasti zapožičiavania dresov

por. č.
termín školenia, 
ktorého ste sa 

zúčastnili
téma zo školenia

cieľová skupina a počet osôb - komu boli postúpené informácia, 
vedomosti v rámci NŠZ/NŠO/ŠO

forma transferu - napr. uskutočnené školenie pre 
vybraných členov NŠZ/NŠO/ŠO...

prínos pre NŠZ/NŠO/ŠO - čo sa 
zlepšilo...

Nezúčastnil som sa, z pracovných dôvodov Informácie postupuje v rámci zväzu aj Ing. Ján Mižúr, kontrolór SOŠV

SKRATKY
NŠZ Národný športový zväz
NŠO Národná športová organizácia
ŠO Športová organizácia (pokiaľ ste kontrolór v organizácii, ktorá nie je NŠZ/NŠO)

Dátum vyplnenia: 3. 3. 2020

Uskutočnená kontrolná činnosť kontrolóra NŠZ/NŠO/ŠO za rok 2019
Meno a priezvisko kontrolóra: Juraj Nemec

Príslušnosť k NŠZ/NŠO/ŠO: Slovenský zväz orientačných športov

Plánovaná kontrolná činnosť kontrolóra NŠZ/NŠO/ŠO na rok 2020

Uskutočnený transfer vedomostí a informácií z absolvovaných školení kontrolóra za roky 2018 - 2020


