
Kontrolný mechanizmus pri zvolávaní zasadnutí orgánov SŠZ 

 

Kontrolór SŠZ kontroluje dodržiavanie stanov SŠZ, uznesení Konferencie SŠZ, upozorňuje orgány 

zväzu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.  

Kontrolór Slovenského šermiarskeho zväzu má nasledujúcu pôsobnosť: 
 

- vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi 
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

 
- posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového 

zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami 
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej 
organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná 
športová organizácia členom, 

 
- zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, 

kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov 
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

 
- vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného 

športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej 
komisie vrátane spočítavania hlasov. 

 

Kontrolný mechanizmus pri zvolávaní zasadnutí orgánov SŠZ: 

Kontrolór SŠZ kontroluje dodržiavanie stanov SŠZ, uznesení Konferencie SŠZ, upozorňuje orgány 

zväzu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.  

Úlohy kontrolóra: 

1) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na 

- hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

- dodržiavanie právnych predpisov a 

- dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 

2) Kontrolór tiež 

- vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho 

zverejňovania, 

- upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej 

evidencii, 

- upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a 

odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej 

organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a 

určuje lehotu na jeho odstránenie, 

- konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia 

členom, pri zistení závažného nedostatku, 

- vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu 

športovej organizácie. 



 

Kontrolór SŠZ môže zvolať mimoriadnu Konferenciu v prípadoch, ak orgány SŠZ prekračujú svoje 

právomoci alebo je ohrozené ďalšie fungovanie zväzu. Vo svojom návrhu na zvolanie mimoriadnej 

Konferencie uvádza kontrolór aj dôvody zvolania Konferencie. 

Dodržiavaním týchto ustanovení zo strany kontrolóra bude zaručená právna istota členskej základne 

SŠZ. 

 

Tento materiál odsúhlasil VV SŠZ na svojom online zasadnutí 11.februára 2021. 
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