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S P R Á V A
o KONTROLNEJ ČINNOSTI

Na základe podnetu ,
ktorý bol zaslaný a doručený emailom členom Kontrolnej a Revíznej komisie SZC dňa 14.10.2016,
a následne preposlaný kontrolórovi SZC dňa 7.11.2016, kontrolór SZC v čase od 12.11.2016 do
13.12.2016 vykonal

kontrolu vyplácania stravného
na akciách reprezentačného družstva cyklokrosu

na pretekoch Svetového Pohára a Majstrovstiev Sveta 2016.

Predmetom kontroly bolo
zistiť, či členke reprezentačného družstva cyklokrosu (RD)
na akciách:

1. ID2016023, Svetový pohár  v cyklokrose, Hoogerheide, HOL
2. ID2016024, Majstrovstvá Sveta v cyklokrose, Zolder, BEL

 bolo zabezpečené úplné bezplatné stravovanie alebo či
 jej bolo poskytnuté iba čiastočné alebo žiadne stravovanie alebo či
 jej bolo vyplatené stravné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Kontrola sa zamerala na dodržiavanie:
 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 Opatrenia Ministerstva financií SR z 12.12.2012 č. 401/2012 Z.z. ktorým sa ustanovujú

základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných
cestách

 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 24. 10. 2014 č. 296/2014 Z.z.
o sumách stravného  pri tuzemských pracovných cestách



Kontrolou bolo zistené:
 Na vyššie uvedených akciách reprezentačného družstva žien bolo stravné účtované

nasledovne:

ID2016023, Svetový pohár  v cyklokrose, Hoogerheide, HOL

Dátum Počet
dní

Počet
osôb % Na deň

/osobu Spolu

1 23. -24.1.2016 2 7 100% 45 630€
Spolu: 630 €

ID2016024, Majstrovstvá Sveta v cyklokrose, Zolder, BEL

Dátum Počet
dní

Počet
osôb % Na deň/osobu Spolu

1 26.-29.1.2016 4 7 50% 22,5 630,00
2 30.-31.1.2016 2 7 100% 45 630,00

3 J. K. Števková
28.-29.1.2016 2 3 50% 22,5 45,00

4 J. K. Števková
30.1.2016 1 3 50% 22,5 45,00

Spolu: 1350 €

Na základe kontrolnej činnosti, e-mailovej komunikácie a rozhovorov so zúčastnenými na akciách
bolo zistené, že
 výprava započala akciu 22.1.2016 po obede cestou do českého mesta Stříbro, kde sa výprava

ubytovala a na ďalší deň pokračovala do dejiska pretekov Svetového pohára v cyklokrose,
Hoogerheide

 cestovala individuálne,
 ubytovania od spoločnosti Booking.com, číslo rezervácie , bolo zabezpečené od

23. do 24.1.2016 t.j. na 1 noc. V cene dvoch izieb boli zahrnuté raňajky a súčasne
7 (siedmym) členom výpravy bolo poskytnuté stravné vo výške 100%.

 na akcii Svetový pohár  v cyklokrose v Hoogerheide nebolo vyplatené
žiadne stravné, hoci sa pretekov zúčastnila (viď prílohy: výsledková listina, listina prevzatia
stravného)

 vedúci výpravy to odôvodňuje vo svojom vyjadrení (viď príloha – vyjadrenie
), že na tieto preteky nespĺňala nominačné kritéria a

preteky v Holandsku mala ísť na svoje vlastné náklady, ale keďže bola nominovaná na
Majstrovstvá sveta 30.1.2016, ako reprezentačný tréner jej chcel vyjsť čo najviac v ústrety a
uhradil jej ubytovanie na daných pretekoch a kvôli tomu jej nebolo poskytnuté stravné a ani
bezplatné stravovanie.

 Podľa vyjadrenia za ubytovanie na akcii Majstrovstvá sveta v Zolderi zaplatil
depozit 400 € a pretože p. sa svojvoľne pripojil k výprave a odmietol opustiť
ubytovanie, tento depozit mu nebol vrátený.

 tvrdí, že spoločne s na neho slovne
útočili, čo vyvrcholilo krátkou hádkou. Po tejto hádke odišla a
vrátila sa s p. až na druhý deň. , ako nečlen výpravy odmietol
aj po upozornení opustiť ubytovanie.

 Podľa vyjadrenia na akcii Majstrovstvá sveta v Zolderi
mala polovičné stravné, pretože na jeden deň bezdôvodne opustila spoločné ubytovanie



a výpravu opustila ihneď po svojich pretekoch 30.1.2016, preto nemôže nemôže poberať
rovnaké stravné ako zbytok výpravy (viď príloha – vyjadrenie ).

 bolo poskytnuté stravné za Majstrovstvá sveta v Zolderi vo výške 80€,
v čom sa zhodli aj ako aj .

 Vo svojom vyjadrení ................ (viď príloha), ako aj pri vzájomnom rozhovore na
Majstrovstvách Slovenska v cyklokrose v Krupine 4.12.2016 ................ uznal, že treba oddeliť
stravné od disciplinárneho konania a je ochotný chýbajúce stravné .............................
doplatiť.

 Vo vyúčtovaní akcie Svetového pohára v Hoogerheide sa nenachádza informácia o tom, ako
sú využívané prostriedky poskytnuté organizátorom pre kategóriu Juniorov.

 Vo vyúčtovaní stravného za Majstrovstvá sveta v Zolderi pri mene ............................ v stĺpci
Stravné sú uvedené hodnoty 2x22,50 a 1x45, v stĺpci Spolu je uvedená hodnota 80, ktorá je
prepísaná na hodnotu 90.

Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia:
 Na akciách Svetový pohár  v cyklokrose Hoogerheide a Majstrovstvá Sveta v cyklokrose

Zolder boli spájané disciplinárne otázky s poskytnutím stravného.

Opatrenie č. 1:
Oddeliť disciplinárne otázky a otázky ohľadom poskytnutia stravného.

 Výprava započala akciu 22.1.2016 po obede cestou do českého mesta Stříbro a

Opatrenie č. 2:
V prípade, že členom výpravy nebolo poskytnuté bezplatné stravovanie počas cesty
do Stříbra, vyplatiť členom výpravy stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného pre
cesty do Českej republiky.

 V cene ubytovania v Hoogerheide od 23. do 24.1.2016 t.j. 1 noc, boli zahrnuté raňajky.

Opatrenie č. 3:
Krátiť členom výpravy náhrady za poskytnutie stravného o 25 % za bezplatne poskytnuté
raňajky za deň 24.1.2016, t.j. na 33,75€, čo znamená na akciu spolu 45€ + 33,75 = 78,75€.

 ............................ sa zúčastnila pretekov Svetový pohár  v cyklokrose Hoogerheide (viď
výsledková listina), preto jej náleží rovnaké poskytnutie stravného ako ostatným účastníkom.

Opatrenie č. 4:
Vyplatiť .............................náhrady za poskytnutie stravného rovnako ako ostatným
účastníkom, t.j. 45€ + 33,75 = 78,75€.

Opatrenie č. 5:
Preveriť, či ................uhradil depozit 400€ z vlastných financií za ubytovanie
v Hoogerheide, resp. či mu tento depozil bol vrátený. V prípade, ak mu tento depozit nebol
vrátený, uhradiť mu ho, prípadne ho vymáhať od p. ...................., ak nevrátenie tohto
depozitu spôsobil.

 ............................bola členkou výpravy aj na Majstrovstvách sveta v Zolderi. Jej preteky
končili 30.1.2016, po ktorých opustila výparavu, t.j. o deň skôr ako ostatní členovia výpravy.

Opatrenie č. 6:
Doplatiť .............................stravné do výšky 135€, t.j. doplatok sa rovná  135 – 80 = 55€.



 Prevzatie stravného MS Zolder bolo upravované

Opatrenie č. 7:
Pri opravách vyúčtovania, opravy označiť znakom, napr. hviezdičkou, vysvetliť dôvod opravy,
kto opravu vykonal a pod opravu sa podpísať.
Opravu v listine Prevzatie stravného MS Zolder z 80€ na 90€ pokladám za matematickú
chybu, keďže v stĺpci Stravné sú uvedené hodnoty 2x22,50 a 1x45, v stĺpci Spolu je uvedená
hodnota 80.

 Od organizátorov Svetových pohárov v cyklokrose sú poskytnuté cestovné náhrady
pre kategórie Juniori a U-23.

Opatrenie č. 8:
Vypracovať internú smernicu SZC, na aké účely sa majú využívať cestovné náhrady
pre kategórie Juniori a U-23 na Svetových pohároch v cyklokrose a vyžadovať zúčtovanie
týchto prostriedkov.

Odporučenie:
- Na účely vyplácania náhrad postupovať v súlade so zákonom č. 283/2002 o cestovných

náhradách, so zákonom č. 406/2011 o dobrovoľníctve a so zákonom č. 311/2001 Zákonník práce.

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom:

 19.12.2016

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov:

 31.12.2016

Na doručenie: Peter Privara – Prezident SZC
Katarina Jakubova – Generálny Sekretár SZC
g

Ing. Milan Dvorščík
Hlavný kontrolór
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