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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

 

Predmet správy: 

Odmena Repr.trénera MTB,Mgr.Juraj Karas PhD-„Rychlebské stesky“ 

 

Pôvod podnetu na kontrolu: 

 

-kontrolu som vykonaval na základe zistenia v priebehu mojich kontrolných dní v mesiaci august 2018, 

Vo vyučtovaní reprezentačného sústredenia MTB-XC,v dňoch 29.5.2018-1.6.2018,Rychlebské Stesky, 

A priznanie pochybenia pri vyučtovaní Mgr.J.Karas PhD,dňa9.10.2018, na zasadnutí kontrolóra a  

kontrolnej komisii 

 

Predmetom kontroly bolo: 

 

-zistenie neoprávnenosti účtovania si odmeny v zmysle „Zmluvy o vykonávaníčinnosti športového riaditeľa 

reprezentačného družstva horskej cyklistiky XC“,uzatvorenej medzi SZC a Mgr.Juraj KarasPhD.,na 

reprezentačnom sústredení „Rychlebské Stesky“ keď v dňoch 31.5.2018-1.6.2018,  bol menovaný 

hospitalizovaný v nemocnici Jesennik/lekárska správa/,a v zmysle vyššie citovanej zmluvy,člIII.,odst.5,je 

odmena za jeden deň reprezentačného sústredenia 50,-Eur, spolu neoprávnená odmena 100,-Eur/sto eur/. 

 

 

Kontrola sa zamerala na: 

 

-kontrolou bolo zistené ,že v predmetnej správe zo sústredenia uvedená skutočnosť nebola ani spomenutá, 

čo je porušenie pravdivého informovania o tak závažnej skutočnosti, o ktorej je dokument lekárska správa 

s vážnou diagnózou zranenia reprezentačného trénera,aj keď o uvedenej skutočnosti prebehala konkrétna 

informácia prostredníctvom elektronickej pošty zainteresovaných športových odborníkov z odvetvia MTB 

XC,s ktorou som sa riadne oboznámil 



Napriek uvedenej absencii dvoch kalendárnych dní na sústredení,odmena bola nárokovaná a zaplatená na 

účet menovaného na základe vystavenej faktúry č.4/2018,za plné štyri dni sústredenia . 

Kontrolou bolo zistené: 

 

-neoprávnená odmena  100,-Eur 

 

Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia:  

 

-dobropisovať odmenu 100,-Eur ,ako neoprávnenú,nakoľko ,dva kalendárne dni reprezentačný tréner  

nebol prítomný na sústredení,a neprináleží mu odmena za uvedené dni . 

 

 

 

Odporučenie: 

 

-pravdivo informovať SZC o závažných skutočnostiach ,vyššie popísaných ,so zreteľom vyvarovať sa 

možných negatívnych vplyvov na mladých športovcov,a v tak závažnom prípade zranenia reprezentačného 

trénera operatívne prekonzultovať správny postup . 

 

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 

 

-do 10.12.2018 

 

 

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov: 

 

-do 12.12.2018 

 

 

 

 

Deň začatia kontrolnej činosti:25.8.2018 

 

Deň  skončenia kontrolnej činnosti:4.12.2018 

 

 

 

 

 

Na doručenie: Peter Prívara – Prezident SZC 

  Katarína Jakubová – Generálny Sekretár SZC 

          Mgr.Juraj Karas PhD. 

   

 

                                                                                 Ing. Ladislav Dobrovolný 
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