
Správa revíznej komisie 

 
Základné povinnosti a úlohy kontrolóra a revíznej komisie ako nezávislého orgánu, 

ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda 
a dodržiavania noriem a poriadkov vychádzajú zo Stanov Oblastného futbalového zväzu 
Dunajská Streda zakotvených v článkoch 50,51. Na základe toho je kontrolór a revízna komisia 
oprávnená požadovať od sekretariátu a orgánov Oblastného futbalového zväzu Dunajská 
Streda predloženie podkladových materiálov a nazerať do účtovných dokladov s cieľom 
zistenia stavu a spôsobu hospodárenia Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda. 
V hodnotenom období sa revízna komisia zamerala na sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich 
zo základného poslania Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda ako aj uznesení 
prijatých orgánmi Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda.  

Táto činnosť bola zabezpečená prostredníctvom predsedu revíznej komisie, ktorý bol 
pozývaný na zasadnutia Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda 
a ktorých som sa pravidelne zúčastnil. Tu môžem skonštatovať, že rokovania Výkonného 
výboru  boli konštruktívne, pragmatické a v súlade so stanovami. Pozývanie predsedu revíznej 
komisie na zasadnutia výkonného výboru hodnotím veľmi pozitívne, vzhľadom k tomu, že aj 
keď predseda RK nemá právo hlasovať, je priamo pri rozhodovaní o závažných skutočnostiach 
a následne pri prijímaní uznesení, ktoré môže svojimi pripomienkami pozitívne ovplyvniť 
a zabrániť tak prijatiu chybných uznesení, ktoré by boli neskôr predmetom konania revíznej 
komisie. 
 
Revízna komisia sa zaoberala: 
 
- kontrolou účtovných dokladov (výdavkových a príjmových dokladov, prijatých faktúr), 
kontrolou výpisov z účtu, kontrolou uznesení VV, 
- kontrolou zberných faktúr a ich úhrad, 
- kontrolou plnenia rozpočtu 

V analýze príjmovej a výdavkovej časti za rok 2017 revízna komisia  skontrolovala faktúry, 
pokladňu, výpis bankových účtov, výdavkové a príjmové doklady za obdobie 01-12/2017 
a skonštatovala, že sú pravdivé, presné, úplné, doložené podkladmi. Takisto sa zaoberala 
kontrolou plnenia Uznesení VV ObFZ a skonštatovala, že všetky uznesenia sú plnené. 

Takisto skontrolovala úhradu zberných faktúr a skonštatovala, že všetky záväzky klubov voči 
ObFZ sú uhradené.  Konštatovala však, že finančnú disciplínu (dodržiavania úhrad v lehote 
splatnosti mesačných zberných faktúr) porušovali kluby Dynamo Blatná n/O a Družstevník 
Okoč-Sokolec 

ReK previedla kontrolu hospodárenia ObFZ v období 01-12/2017. Ku dňu 31.12.2017 bol stav 
finančných prostriedkov nasledovný:  

-pokladňa 44,97 €  
-banka BU 1080,98 €  
-termínovaný vklad 4979,09 €  



RK ObFZ skontrolovala plnenie Rozpočtu ku dňu 31.12.2017.  

Takisto na zasadnutí VV ObFZ dňa 27.2.2018 VV ObFZ schválil návrh Rozpočtu na rok 2018. 

Pri celkovom hodnotení práce výkonných orgánov zväzu, revízna komisia konštatuje, že tieto 
pracovali v súlade so stanovami zväzu a plnili úlohy, ktoré boli schválené alebo kladené na ne. 

Na ReK bol v roku 2017  adresovaný nasledovný podnet na prešetrenie:  

OFK Padáň dňa 13.10.2017 adresoval list resp. žiadosť o prešetrenie neoprávneného štartu 
hráča TJ Družstevník Dolný Štál na stretnutí 9. kola VII. Ligy ObFZ DS medzi mužstvami 
Družstevník Dolný Štál – OFK Padáň  

Zistenia ReK : OFK Padáň  nevyužila svoje oprávnenie podať námietku voči neoprávnenému 
štartu do 24 h kapitánom družstva, ani klubom do 48 h (čl. 85, 86, 88, 89 SP, čl. B/12 RS). 
Sťažnosť voči DK ObFZ je neoprávnená (voči rozhodnutiam DK je možné podať odvolanie) . 
Všetky písomné podania OFK Padáň boli podané neoprávnenou osobou (nečitateľný podpis 
a neuvedenie štatutárneho orgánu) a nespĺňali ani minimálne požiadavky námietky resp. 
odvolania. Rozhodnutia dotknutých orgánov ObFZ Dunajská Streda boli správne. 

Revízna komisia pozitívne hodnotí e-mailovú komunikáciu sekretariátu Oblastného 
futbalového zväzu Dunajská Streda s členmi, ako aj prezentovanie v masovokomunikačných 
prostriedkoch.  

Záverom Revízna komisia vyslovuje poďakovanie všetkým orgánom Oblastného futbalového 
zväzu Dunajská Streda na čele s jej predsedom Ing. Benovičom, ako aj Vám, všetkým členom 
za činnosť, ktorú robíte pre rozvoj futbalu v našom regióne. 

Správu predkladal: 
Revízna komisia: Ing. Imrich KOVÁCS – predseda ReK v.r. 
 
Dňa: 20.6.2018 
 


