
SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE Asociácie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu 

za obdobie od 01. 01. 2020 do 31.12.2020 

Zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobenej zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb 
na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike a dodržiavanie hygienických opatrení mali za následok 
zákaz usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, preto je 
otázne aj zorganizovanie zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov na nasledujúcu časť sezóny, 
ktoré sa vzhľadom na tieto opatrenia s najväčšou pravdepodobnosťou v bežných termínoch 
neuskutoční. 

Revízna komisia Asociácie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „AR 
ZsFZ“)prechádza každoročne zmenami od svojho založenia, nakoľko pri založení AR ZsFZ pozostávala 
z dvoch členov a predsedu. Ja osobne som sa pri založení AR ZsFZ stal jedným z dvoch členov revíznej 
komisie, no na záver roka 2020 po odchode predsedu revíznej komisie Martina Drobca (Oblastný 
futbalový zväz Nitra) a Ondreja Hagaru (Oblastný futbalový zväz Prievidza) ešte v predošlom roku, som 
ostal, ako jediný v revíznej komisii AR ZsFZ. Na základe tejto situácie je nevyhnutné zvoliť riadneho 
člena revíznej komisie a samozrejme nového predsedu revíznej komisie AR ZsFZ na najbližšej 
členskej schôdzi AR ZsFZ (prípadne navrhnúť aj náhradného člena revíznej komisie AR ZsFZ). 

Na základe vyššie uvedeného a skutočnosti, že revízna komisia AR ZsFZ pozostáva z jedného 
člena je nevyhnutnosťou Výkonného výboru AR ZsFZ (ďalej len „VV AR ZsFZ“) vykonať taktiež 
príslušnú kontrolu účtovných materiálov, dávam na vedomie VV AR ZsFZ. 

Pri hodnotení roka 2020 a zostavení správy revíznej komisie som mal k dispozícii finančnú 
uzávierku s príjmami a výdavkami vytvorenú pre AR ZsFZ v programe ALFA plus – jednoduché 
účtovníctvo, ročný prehľad bežného účtu AR ZsFZ č.: SK980900 0000 0051 6166 1179, prehľad platieb 
za výstroj a dresy a za členstvo AR ZsFZ. 

Pri plnení úloh revíznej komisie AR ZsFZa vykonaní kontroly hospodárenia bolo zistené, že 
platba zaúčtovaná vo finančnej uzávierke v príjmoch a výdavkoch AR ZsFZ pod číslom dokladu B01-03-
046  za členský príspevok bola pravdepodobne od odosielateľa zaslaná omylom a suma za členský 
príspevok bude v tom prípade odosielateľovi vrátená. Uvedená skutočnosť bola telefonicky 
skonzultovaná s predsedom AR ZsFZ. Z pohľadu revíznej komisie AR ZsFZ apelujem na členov VV AR 
ZsFZ na vykonanie kontroly  hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami, ako aj vedenia 
účtovníctva a správnosti účtovnej agendy a vykonanie kontroly všetkých dokumentov a zápisníc 
týkajúcich sa AR ZsFZ. S uvedeným je potrebné aby predseda AR ZsFZ poskytol potrebné materiály 
členom VV AR ZsFZ a vyjadrili sa k uvedenému na najbližšej členskej schôdzi, prípadne aj skôr na on-
line zasadnutí VV AR ZsFZ, kde oznámia svoje prípadné zistené nedostatky, alebo nezrovnalosti, resp. 
oznámia, že žiadne nedostatky neboli zistené. 

V zápisnici VV AR ZsFZ z decembra 2020 je v bode 3. uvedené, že predsedom Asociácie 
rozhodcov boli zaslané členom VV AR ZsFZ mailom podklady finančnej uzávierky príjmov a výdavkov 
za rok 2020. Všetci členovia VV AR ZsFZ zobrali tento bod na vedomie. V bode 10 zápisnice VV AR ZsFZ 
je uvedené, že by bolo vhodné určiť jedného člena AR, aby bola zabezpečená kontrola dokumentov 
minimálne z dvoch strán a následne zvoliť náhradu za odstúpeného predsedu a doplniť stav ešte 
o jedného člena.  



 

Revízna komisia AR ZsFZ venovala svoju pozornosť kontrole hospodárenia a nakladania s 
finančnými prostriedkami, ako aj vedenia účtovníctva a správnosti účtovnej agendy.  

Pri kontrole uvedeného za hodnotené obdobie roka 2020 neboli zistené žiadne nedostatky 
okrem vyššie uvedeného pravdepodobne omylom zaslaného príspevku za členské v AR ZsFZ. Použitie 
finančných prostriedkov bolo hospodárne v súlade s platnými zásadami AR ZsFZ a v súlade s účelom, 
na ktoré boli poskytnuté. Zostatok na účte AR ZsFZ k 31.12.2020 je vo výške 213,25€. Zostatok na účte 
je v súlade s výpismi z účtov. Najväčšie výdavky z bankového účtu AR ZsFZ smerovali na bankový účet 
futbalservisu (Legea Slovenská republika s.r.o.) na úhrady výstroja pre rozhodcov. 

Pri celkovom hodnotení práce VV AR ZsFZ, revízna komisia AR ZsFZ konštatuje, že tieto 
pracovali v súlade so stanovami asociácie a plnili úlohy, ktoré boli schválené, alebo kladené na ne. 
Revízna komisia AR ZsFZ uvádza, že je potrebné zvýšiť informovanosť zo strany AR ZsFZ o možnosti 
poukazovania 2% daní z príjmov v prospech AR ZsFZ. Revízna komisia AR ZsFZ pozitívne hodnotí 
komunikáciu predsedu AR s rozhodcami zväzu a vyslovuje poďakovanie všetkým orgánom AR ZsFZ za 
činnosť, ktorú robí pre posun v športovej problematike, ktorá sa týka všetkých členov AR ZsFZ. Revízna 
komisia AR ZsFZ, taktiež pozitívne hodnotí úsilie všetkých zúčastnených pri rokovaniach o memorande 
Asociácie rozhodcov Slovenskej republiky. Správu revíznej komisie AR ZsFZ vyhotovil člen revíznej 
komisie AR ZsFZ Mgr. Andrej Gádoši. 

 

 

V Nitre dňa 13. 02. 2021 

 


