
 

ZÁPIS  č.02/2018 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

 dňa 24. marca 2018 v Bratislave, Junácka 6, 

priestory Slovenského zväzu cyklistiky/10,00-14,00 hod./ 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Plán a výkon priebežnej kontroly za I. štvrťrok 

3. Záver 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny členov KK SZC – príloha č. 1 

 

K bodu 1 

 

 

 Na úvod predsedajúci Ladislav Dobrovolný privítal prítomných členov kontrolnej 

komisie (ďalej len KK-SZC). Následne otvoril priebežnú kontrolu s vopred odsúhlaseným 

plánom výkonu. 

 

p. Jurčo navrhol kontrolu preplatenia zasadnutí KK-SZC z predchádzajúceho obdobia t.j. 

z roku 2017. 

 

p. Došek ďalej argumentoval účtovný problém v súvislosti so smernicou SZC o poskytovaní 

odmeny a náhrad kontrolórovi SZC t.j. k navýšeniu čiastky odmeny zo sumy 40,-€ na 60,€ pre 

členov KK-SZC a odstránenie nezrovnalostí pri jej vyplácaní. 

 

p. Dobrovolný na návrh p. Jurča a p. Došeka uviedol, že do dnešného dňa aj napriek písomnej 

výzve bývalému kontrolórovi p. Dvorščíkovi nie sú vrátené všetky doklady patriace SZC. 

Z tohto dôvodu nezodpovedá za pracovnú a rozhodovaciu činnosť predchádzajúceho 

kontrolóra SZC. Aj pre nasledujúce obdobie budú odmeny pre členov KK-SZC uplatňované 

v zmysle platných inertných predpisov t.j. smernice SZC o poskytovaní odmeny a náhrad 

kontrolórovi SZC. 

 

K bodu 2 

 K odsúhlasenému plánu kontroly t.j.: 

1.Stav a príjem na účet "Licenčný" 

2.Stav a príjem na účet "Štátny príspevok športovému zväzu .." na základe zmluvy s 

MŠVVaŠ SR. 

3.Predložené vyúčtovania odvetví, ktoré v období 01-03/2018 zrealizovali domáce a 

zahraničné výjazdy svojich odvetví. 

 

 

 



boli predložené šanóny s označením: 

 

- r. 2018 por. č. 001 – 079,  

- doklady SZC 1 – 39 

- SZC 2018 s.r.o. 

- účet SZC  

 

 

Výkonom kontroly predmetných účtovných dokladov  členmi KK-SZC neboli zistené 

nedostatky t.j. účtovné doklady neboli v rozpore s príslušnou legislatívou SZC. 

 

p.- Dobrovolný informoval členov KK-SZC o výkone svojej právomoci vo vzťahu ku 

kontrole podnetov z predchádzajúceho obdobia: 

1. kontrola licenčného účtu a dôvodnosť centového zostatku 

2. Vlastníctvo značky „Okolo Slovenska“ 

3. Zle zapísaná suma 241.020€ 

4. Prípad Glajza – účtovanie cestovných náhrad 

5. Ostatné podnety 

 

 Členmi KK-SZC boli prekontrolované predmetné podnety s nasledujúcim výsledkom: 

1. Kontrolou licenčného účtu bolo zistené, že na účte sú okrem príjmových platieb aj 

výdavkové platby, kde prevody sú s eurocentami a z tohto dôvodu vznikol zostatok 

v eurocentoch. 

2. V súčasnosti je značka „okolo Slovenska „ majetkom SZC s riadnym zaúčtovaním 

v účtovných dokladoch za r. 2018 

3. Predmetná suma 241.020€ bola zle zapísaná t.j. došlo k preklepu z pôvodnej sumy 

24.120€ na sumu 241.020€. Preklep bol opravený účtujúcou osobou a v danom 

prípade nedošlo k žiadnej škode ani nezákonnej finančnej operácii. 

4. Kontrolou prípad Glajza (ID14) nebolo zistené účtovné pochybenie p. Glajzu. 

Vyúčtovanie bolo v súlade so smernicou SZC, kde správnosť vyúčtovania diet si bolo 

možné overiť cez  systém Infocar, ktorým sú opatrené služobné vozidlá. 

5. Ostatné kontroly sú naďalej priebežne vykonávané, kde po ich ukončení bude 

zverejnený ich výsledok 

 

K výsledkom predmetnej kontroly a k odstráneniu nedostatkov v nasledujúcom 

zúčtovacom období boli odporučené nasledovné opatrenia: 

 

● k vyúčtovaniam SC služobnými vozidlami pripájať všetky dokumenty, ktoré sú nevyhnutné 

k správne vypočítanej výške náhrad : 

 

- stav prejazdených kilometrov (výstup zo systému Infocar) - k spotrebe PHM 

- výšku vypočítaného stravného (výstup zo systému Infocar) - k výške stravného 

- doložiť všetky bločky z ubytovania (faktúra, bloček) - k náhradám za ubytovanie plus  ku 

kráteniu stravného v prípade poskytnutia raňajok, obeda či večere v súlade so zákonom o cest. 

náhradách 

- doložiť ďalšie bločky na iné výdavky (diaľničné známky, parkovanie a pod.) - iné výdavky 

 

● viac sa zaoberať vyúčtovaniami SC za použitia súkromných mot. vozidiel, kde naozaj musí 

byť spracovaný cestovný príkaz v súlade so zákonom a tam už je nevyhnutné pre správny 



výpočet cest.náhrad uvedenie prechodu štátnej hranice a presný výpočet pobytu v danej 

krajine. 

 

 Zvýšiť dôraznosť zodpovednej osoby SZC na kompletnosť príloh vyúčtovania. 

V prípade nekompletnosti potrebných príloh a podkladov k vyúčtovaniu táto do doplnenia 

nesmie byť preplatená.  

 

Záver 

 

 V závere L. Dobrovolný poďakoval všetkým prítomným za účasť a výkon priebežnej 

kontroly. 

 

Počet príloh: 1/1 

 

 

Zapísal: Ševčík ........................... Ladislav Dobrovolný –kontrolor SZC 

                                                                                            predseda KK-SZC............................. 

  

 

 

 

 

 

 


