VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
KONTROLÓRA
( v zmysle § 13 odst. 3 písm. e) Zákona o športe )

1.Kontrola dodržiavania zákonnosti:

V období od 21.mája.2016 do 1.júna. 2017 som v spolupráci s KK SŢZ riešil 8 podnetov. Zo
všetkých podnetov sú spracované a zverejnené správy o kontrolnej činnosti na web sídle SŠZ
v časti „Dokumenty – Kontrolná Komisia“.
Problémy vznikli pri zadávaní r.č. do zdrojovej evidencie SŠZ. Veľa nedorozumení vzniklo
pretoţe Informačný systém v športe nebol k 1.7.2016 MŠ SR spustený (doteraz nie je
funkčný). Tu musím oceniť prístup VV SŠZ, ţe aj napriek mojim protestom predĺţil moţnosť
zadania r.č. z dôvodu regulárnosti súťaţí (vyhlo sa veľa kontumáciám).
Boli vykonané kontroly na sekretariáte SŠZ s ktorých neboli vyhotovené správy nakoľko
neboli zistené závaţné nedostatky ( §14 odst.9 Zákona o športe)

2. Kontrola účtovníctva:

Kontrola účtovníctva bola vykonaná dňa 4.3.2017. Kontrolu vykonal člen KK p.Sklárprofesionál v danej oblasti.
Vyjadrenia p. Sklára:
K účtovníctvu:
KK konštatuje, ţe SŠZ vedie účtovníctvo v súlade so Zákonom o účtovníctve a Postupmi
účtovania. Účtovné zápisy sú zrozumiteľné, doloţené účtovnými dokladmi.
Ku koncu účtovného obdobia bola riadne vykonaná inventarizácia a v zákonom predpísanej
lehote zostavená účtovná závierka a daňové priznanie.

Odporúčanie:
Na základe Zákona o športe pribudol nový typ zmluvy - Zmluva o sponzorstve v športe. Z
daňového pohľadu je pre SŠZ výhodnejšia, neţ toho času vyuţívaná zmluva o reklame.
KK SŠZ odporúča, aby sa SŠZ snaţil v prípade ochoty partnerov pristúpiť na podpis takejto
zmluvy, práve tento preferovať.
Nakoľko neboli zistené závaţné nedostatky sa z tejto kontroly nevyhotovila správa.
Ďakujem p. Sklárovi za vykonanie kontroly.

Záver:
Na záver by som sa chcel poďakovať KK, sekretariátu, VV SŠZ a Rade SŠZ za
konštruktívny a operatívny prístup pri riešení problémov SŠZ. Verím tomu, ţe naša
spolupráca v prospech šachu bude i naďalej pokračovať.

Bílkove Humence dňa 8.6.2017

………………………………………….
Rastislav Nemečkay – kontrolór SŠZ

