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I. ČINNOSŤ KONTROLNEJ KOMISIE   

Na Mimoriadnej konferencii SZC dňa 16.6.2016 do Kontrolnej komisie SZC o.z. (ďalej aj KK
alebo KK SZC) boli  zvolení  Ladislav  Dobrovolný,  Milan Jurčo,  Vladimír  Došek a  Milan
Dvorščík. Za predsedu KK a súčasne za kontrolóra SZC bol zvolený  Milan Dvorščík. 

II. ZAMERANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI   

1. Plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcich konferenciách. 
2. Kontrola dokumentov, ekonomickej agendy SZC o. z. a SZC s. r. o. 
3. Auto-park. 

4. Podnety členov hnutia SZC

III. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI   

3.1 Plnenie uznesení Konferencie SZC konanej 11. februára 2017

Uložené boli 4 uznesenia. 

1. Prerokovať  diskusné  príspevky  vo  VV  SZC.  Námety,  návrhy  a  pripomienky
zapracovať do plánu práce VV SZC.                        Z: VV SZC

                                                                                    T: najbližšie zasadnutie VV SZC

2. Prerokovať  a  zapracovať  do  plánu  práce  činnosti  SZC  a  zaujať  stanovisko  k
odporúčaniam zo správy KK SZC a kontrolóra SZC.       

                                                                                                Z: VV SZC

T: najbližšie zasadnutie VV SZC

3.  Zverejniť ročnú účtovnú závierku k 31.12.2015 v predpísanom rozsahu.
                                                                                   Z: VV SZC

                                                                                   T: najbližšie zasadnutie VV SZC

1 

 



4. Pokračovať v riešení súdneho sporu vo veci cyklistického štadióna.
                                                                                   Z: VV SZC

                                                                                   T: úloha stála

Splnené: 

   Uznesenie 1,3,4 boli splnené.  K uzneseniu 2. bolo dané písomné stanovisko p. Jakubovej, 

   gen. sekretárky SZC (GS).

3.2 Kontrola dokumentov, ekonomickej agendy SZC o. z. a SZC s. r. o. 

Kontrola  dokumentov  vykonali  členovia  KK  SZC  v  rámci  zasadnutia  VV  SZC  a  na
osobitných zasadnutiach KK SZC. 

Termíny  vykonaných  kontrol  dokumentov:  18.1.2017,  01.03.2017,  26.04.2017,
13.09.2017, 26.08.2017, 26.09.2017, 12.10.2017.

Vykonaná bola kontrola dokumentov SZC o.z. za obdobie roka 2017 (rozsah január – júl a
výberom dokladov III. a IV.Q. 2017). Kontrolu vykonávali traja členovia KK (p. Dvorščík,
Jurčo, Došek). Do kontroly dokumentov sa nezapojil p. Dobrovolný. 

Kontrola dokumentov SZC s.r.o. nebola vykonaná, nakoľko na zasadnutie KK, kde mali
byť tieto dokumenty kontrolované, neboli dané k nahliadnutiu a ku kontrole KK.

Pri kontrole sa vychádzalo z predložených prvotných dokladov zúčtovaných v agende SZC,
o.z..

Zo zasadnutí KK SZC bol spracovaný zápis, ktorý bol predložený na sekretariát SZC. Jeho
súčasťou  boli  zistené  skutočnosti,  ktoré  boli  nájdené  pri  kontrole  dokladov.  Boli  na  ne
upozornení zodpovední pracovníci SZC.

SZC,o.z.  Inventarizácia majetku

Predložené k  nahliadnutiu boli doklady z inventúry hmotného majetku SZC, o.z. ku dňu

31.12.2016. Na svojom zasadnutí 11.12018 kontrolná komisia SZC požiadala GS o doplnenie

ostatných dokladov k úplnosti inventarizácie majetku.

Posledné zasadnutie KK SZC

Posledná kontrola dokumentov SZC, o.z. pred konferenciu SZC bola vykonaná 11.1.2018. Jej

predmetom bola  predovšetkým vyššie uvedená inventarizácia majetku, plnenie predložených

zmlúv o poskytnutí reklamy pre SZC, plnenie mandátnej zmluvy pre SZC, projekt Erasmus

(čerpanie položky na koordináciu projektu v sume 5800 Eur  a 3800 Eur vyplatené jednému

členovi, zúčtovanú akciu Cajgelvíkend v sume 3300 Eur, cestovné výdaje).  
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3.3 Auto-park

Evidencie jázd bola vykonávaná cez auto-monitoring formou GPS systému prostredníctvom
fy. INFOCAR Slovensko. Prehľad vozidiel vozového parku SZC a sumár ich najazdených
kilometrov dokumentuje Príloha 1, ktorú poskytol p. Rohoň, správca vozového parku SZC. 

IV.     PODNETY ČLENOV SZC o.z.       

Podnety členov SZC vo veci nákupu a evidencie materiálu odvetví MTB a dráhovej cyklistiky
sú stále v riešení. Záležitosť vyplácania stravného trénerovi RD žien z roku 2016 je podaná na
prešetrenie hlavnej kontrolórke športu na MŠ SR.

 

V.    OSTATNÁ  ČINNOSŤ KK SZC 

5.1 Pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou športu na MŠ SR

Dňa 26.09.2017 sa členovia KK a štatutári SZC zúčastnili pracovného stretnutia  v sídle MŠ
SR s p. Fisterovou, hlavnou kontrolórkou športu MŠ SR a jej kolegami. Cieľom stretnutia
bolo metodické usmernenie na základe podnetu p. Dvorščíka, kontrolóra SZC. V predmete
podnetu je uvedené „ neposkytnutie súčinnosti kontrolórovi SZC pri kontrolnej činnosti. “

Tu boli prerokované body: 

1. Vzťahy štatutárov SZC a kontrolóra SZC 

2. Systém práce KK a navrhnuté opatrenia hlavnou kontrolórkou športu 

Opatrenia  z  pracovného stretnutia  p.  Fisterová  zhrnula  do zápisnice  a  vyzvala  nás  na  jej
doplnenie.   

Dňa 12.10.2017 bolo pokračovanie pracovného stretnutia zo dňa 26.09.2017, kde sa stretla
KK s p. Fisterovou a jej spolupracovníkmi. Opätovne sa prerokovával systém činnosti KK,
kde bolo  zdôraznené  vedenie  evidencie  a  riešenia  zistených  pochybení.  Bolo  doporučené
uplatňovať zásady formality. 

5.2 Príloha zápisnice pre hlavnú kontrolórku športu 

Dôležité veci, ktoré neboli v zápisnici, ale boli odprezentované p. Fisterovou na pracovnom
stretnutí, sme doplnili o nasledovné body, ktoré sa stali prílohou zápisnice:  

1. KK – pri kontrole zaeviduje výstup a čo bolo porušené

2. KK – zaeviduje a doloží prípadne pri opakovaných porušeniach § zákona

3. KK – kontroluje a eviduje aj malé pochybenia
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P. Fisterová nesmie nájsť po KK žiadne nezrovnalosti. Podobne potvrdila, že KK má
zhodnotiť aj účelnosť vynaložených prostriedkov. 

5.3 Cyklistická dráha – súdny spor

Člen  KK  M.Jurčo  sa  zúčastnil  pojednávania  na  Okresnom  súde  Bratislava  V.  vo  veci
výstavby cyklistického štadióna dohodnutého zmluvou medzi  SZC o.z.  a WYNN s.r.o.  V
tomto  spore  bol  SZC  o.z.  neúspešný  z  dôvodu  premlčania,  doložených  nesprávnych
podkladov a chýbajúcich formálnych náležitostí navrhovateľa sporu, SZC o.z.. 

5.4 Kontrolór SZC

Predsedom KK SZC bol kontrolór SZC p. Milan Dvorščík. Dňa 22.11.2017 sa vzdal funkcie
kontrolóra, a tým aj člena KK SZC. Následne bolo potrebné skonsolidovať jej činnosť, kde
bola v tejto  veci kontaktovaná hlavná kontrolórka MŠ SR. V súčasnej dobe už pokračuje
činnosť KK v trojčlennom zložení. 

5.5 Správa KK SZC z konferencie

Na konferencii 11.2.2017 bola kontrolórom SZC prednesená správa o činnosti KK. Uvedená
správa nebola prerokovaná členmi KK pre jej neskoré predloženie. Na základe uznesenia z
VV SZC  bola daná úloha členom KK vyjadriť  sa  k tejto  správe.  Traja  členovia  KK sa
vyjadrili a podpísali správu s uvedením pripomienok.

VI. ODPORÚČANIA KONTROLNEJ ČINNOSTI    

Zo zisteného stavu KK SZC predkladá nasledovné odporúčania.

1. Vyžadovať dôsledné a správne predloženia krycieho zúčtovacie listu SZC - Vyúčtovanie,
vyplnenie jeho predtlače  – uviesť rozpis základných položiek a sumár vyúčtovania (spolu). 

K  finančnému  plneniu  –  poukázaniu  finančných  prostriedkov  pristúpiť  až  po  doložení  a
úplnosti dokladov k zúčtovaniu (najmä náležitosti obsahu dokladov, podpisy zodpovedných
osôb).

2. Dbať pri preberaní podkladov k zúčtovaniu na ich kompletnosť (kópia faktúry, doklad o
úhrade - bankový výpis, doklad ERP, zoznam účastníkov, doloženie dokladov k preukázaniu
danej položky,...).

3. Pri účtovaní cestovných náhrad  požadovať dôsledné dodržiavanie Smernice o poskytovaní
náhrad  výdavkov  za  akcie/pracovné  cesty.  Sledovať  najmä:  doby  trvania  cesty,  hodinu
prekročenie hraníc (vyznačenie tohto údaju), čestné vyhlásenie o bezplatnom poskytnutí stravy
(ak to nie je jasne vyznačené od organizátora alebo ubytovacieho zariadenia). Pri vyúčtovaní
dbať na používanie tlačív-príloh uvádzaných v danej Smernici.
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4. Dodržiavať systém evidencie  nakúpeného materiálu, športovej výstroje v zmysle  vydanej
smernice SZC –  o evidencii materiálu SZC.

5. Vykonať inventarizáciu majetku SZC, o.z. a SZC,s.r.o. k 31.12.2017. Termín vykonania
inventarizácie hmotného a nehmotného majetku najneskôr do 31.1.2018.

6.  Vypracovať, prípadne aktualizovať kompetenčnú smernicu – obeh účtovných dokladov v
agende SZC o.z. a SZC s.r.o..

V Banskej Bystrici, dňa  21.1.2018    

   Ing. Dobrovolný  Ladislav       Ing. Došek Vladimír      Jurčo Milan 

člen KK                                                 člen KK     člen KK
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