
Zápis z kontroly Dozornej rady SAUŠ

Dátum konania: 2.1 1.201 6

Kontrolovaný subjekt : Združenie športových klubov Univerzita Konštantína filozofa v Nitre.
Tr.A. Hlinku 1.

Prítomní: štatutárny zástupca ZŠK Nitra - p.Halmová, tajomník p.Červeň
predseda regionálnej rady SAUS p.Jedlička
členovia DR SAUŠ - pp., Kiss T., Žídek J.

kontrola bola zameraná na :

l , Členskú evidenciu - vedenie členskej evidencie
- platba členských prispevkov

2. Archivácia písomností
3, Správa a evidencia majetku
4. Čerpanie finančných prostriedkov na univerzitné podujatia.

K bodu l
Počet členov evidovaných v r. 2015 bol 312. K dátumu kontroly eviduje Združenie
špoftových klubov 522 členov:\Ý V ZŠK sú združené 4 kluby : Basketbalový klub 87 členov

Volejbalový klub žien - l25 členov
Klub Tee-Kwan-do - 40 členov
Klub rekl. telesnej výchovy - 270 čIenov.

Vedenie ZŠK pozostáva z nasledovných členov: predseda ZŠK UKF, podpredseda, tajomník,
4 predsedovia klubov.

Všetky kluby, okem RTV majú právnu subj ektivitu s oddeleným hospodárením, okrem klubu
rekreaěnej TV.

Člensk' evidenciaje vedená v písomnej a elektronickej podobe. Evidenčné karty členov ZŠI(
nevyhotovuje. Tajomník ZŠr p. Červeň predložil centrálny pisomný zoznam členov
s podpismi členov, ktorí qfmto potvrclili svoje prihlásenie do ZŠK. Zozttam členov vedú aj

členovia jednotlivých klubov.

\Ý_ Členovia člerrské preukazy r-rerrrajú, Svoju príslnušnost' k subj ektu majú zaznamenanú na
IS]C karte. ktorá im unožňuje bezplatný vstup do príslušných telovýchovných objektov. Za
oddiel majú oprávnenost' vstupu trenéri klubov resp.poverení hráči.

Z podkladov evidencie sekretariátu SAUŠ bolo zistené, že ZŠK Nitra neuhradilo členské
príspevky pre r.2016. Na ospravedlnenie uviedol tajomnik p.Červeň, že zabudli a zaviaza\ sa,
že členské príspevky poukáže na účet SAUŠ v čo najkatšom čase.

K tlodu 2
Záptsy z VV a Rady SAUŠ dostáva kontrolovaný subj ekt pravidelne a sú uložené u
v osobitnych spisoch. V hlavných smeroch svojej športovej čirurosti sa riadia uzneseniami
vyššícl"orgánov SAUŠ.



E boclql
Eviderrciu materiálu si vedú združené kirrby osobitne, aktr aj periažné denníky, ktoré neboli

momentá] ne k nahliadnutiLi.

K bodu 4.
Na realizáciu _univerzitných pociujati dostalo ZSK 1 870 z ktorych zatiai' čerpali a podl'a
snrernic SAL]S riadrre vyúčtovali 52ij,90 €,

Odporúčanie 1
Uhracliť na irčet SAUS predpísanír r,lškrl člens§ch príspevkov.

Zoripovedný : p.Halnrová"p. Červeň
Tenrrín ihned'

oclporúčanie 2
Riadne dočerpat'a vyúčtovať do stanovenéhcl telmíou zvyškovú sunlu pridelenú rra univezitné
podujatia

Zodpol,edný; p Halmová,p,Čerl el)
Termin. do 30. l 1.20l6

Kontróla ukončená 2_ 1l,20l6 o l4,jOhod.

Zapísal: predseda DR SAUŠ: Židek J
Overil: člen DR reg. Západ. p.Kiss Tibor


