
Výročná správa kontrolóra za rok 2020 

vypracovaná v zmysle ustanovenia §13 ods. 3, písm. e) zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Správu predkladá: Ing. Pavol MOZOLA - kontrolór Slovenskej baseballovej federácie, 
evidenčné číslo osvedčenia: 0046 

Správa je určená pre: najvyšší orgán národného športového zväzu - Plénum, Slovenská 
baseballová federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava,  IČO:  30844568, DIČ:   
2020872700, www.baseballslovakia.com 

 

Na zasadnutí najvyššieho orgánu národného športového zväzu - Pléna Slovenskej 
baseballovej federácie konanom 20 apríla 2017, boli do Dozornej rady zvolení: 

Ing. Pavol MOZOLA, predseda Dozornej rady, kontrolór, 

Roman HOLEKŠI, člen Dozornej rady,  

Mgr. Radovan NESPALA, člen Dozornej rady. 

Činnosť od posledného Pléna: 

Činnosť organizácie bola v roku 2020 poznamenaná celospoločenskými 
obmedzeniami ktoré sa dotkli aj športu a budú pokračovať aj v roku 2021. Domáce 
súťaže boli odohraté v obmedzenom formáte a medzinárodné súťaže a reprezentačné 
turnaje boli odložené alebo zrušené. Novelou zákona o športe č. 148/2020 boli 
zmenené pravidlá o prerozdelení výdavkov z príspevku uznanému športu čím bolo 
potrebné upraviť výdavky z rozpočtu. 

Členovia Dozornej rady a kontrolór sa zúčastňovali na rokovaniach Správnej rady podľa 
prezenčných listín a zápisníc. Pri zasadnutiach Správnej rady s elektronickým 
hlasovaním je potrebné dodržať postup uvedený v Smernici o elektronickom hlasovaní. 

Spolupracovali pri tvorbe a kontrole rozpočtu, čerpaní verejných prostriedkov 
uznanému športu, kontrole činnosti Správnej rady, činnosti sekretariátu, priebehu 
súťaží, dodržiavaní predpisov a zverejňovaní údajov potrebných podľa Zákonu o športe 

/1 2

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 
SLOVAK BASEBALL FEDERATION 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 



č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Počas uvedeného obdobia neboli podané podnety ktoré by mala riešiť Dozorná rada 
alebo Kontrolór. 

Bratislava, 17. januára 2021    Ing. Pavol MOZOLA 

          kontrolór SBF
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