
Správa o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a kontrole činnosti 

všetkých orgánov združenia z hľadiska súladu so stanovami OZ SLA 3D 

 

Dňa 14.11.2021 som vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 

nášho OZ na základe predloženej účtovnej dokumentácie predsedom hospodárskej komisie 

a účtovníčky pani Germanovej. Bol kontrolovaný členský stav združenia s počtom členov 673 

v roku 2021. Všetci členovia združenia uhradili členské príspevky a následne im boli vydané 

strelecké licencie. Rozpočet na rok 2021 bol hlavne naplnený finančnými prostriedkami 

vybratými z členských príspevkov v celkovej sume 9 480 EUR zo štátnej dotácie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej výške 12 776 EUR, ďalšie príjmy z 2% dane 

348,00 EUR a príjmy z reklamy vo výške 700,00 EUR, spolu príjmy vo výške 23 205 EUR. 

Čerpanie finančných prostriedkov počas roka 2021 bolo priebežne v zmysle rozpočtu 

a plánu činnosti. Pri kontrole bankových operácií z bankových účtov bol zistený nasledovný 

stav finančných prostriedkov ku dňu 30.10.2021: 

Pokladňa 0,00 EUR 

V Trustpay banke 144,00 EUR 

Vo Fio banke účet na dotácie 543,00 EUR 

Vo Fio banke bežný účet 15 866,00 EUR 

Spolu finančná hotovosť na účtoch: 16 553,00 EUR 

Celkové výdavky v úhrnnej sume: 20 191,00 EUR 

 

Z toho najväčšie výdavkové položky tvorili: 

Vyplatenie odmien pre reprezentantov z dotácie 

Nákup terčovníc a lukov pre účely združenia 

Nákup ocenení a náklady na preteky 

Štartovné pre mládež 

Pri kontrole pokladničnej knihy bolo zistené, že je vedená zo zostatkom 0,00 EUR. 

 

Peňažný denník je vedený priebežne, časovo a vecne usporiadaný. 

Združenie neeviduje žiadný hmotný a nehmotný investičný majetok. 

 

Druhá časť kontroly bola zameraná na kontrolu činnosti všetkých orgánov združenia 

z hľadiska ich činnosti a súladu so stanovami združenia. Predsedníctvo SLA 3D zasadalo 

pravidelne, z jeho zasadnutí sú vypracované zápisnice, ktoré sú uverejňované pravidelne na 

našej webovej stránke a tým je členská základňa dobre informovaná o činnosti tohto orgánu 

združenia. V združení pracovali odborné komisie ako hospodárska, trénersko-metodická, 

rozhodcovská a technická komisia, organizačná komisia. 

V Partizánskom, dňa 15.11.2021 

    JUDr. Jozef Matejov 

     Revízor OZ SLA 3D 


