Správa Kontrolóra SZV a Revíznej komisie SZV

Informácia k vykonaniu skúšky na Kontrolóra podľa Zákona 440/2015 Z.z
o športe
Revízna komisia v zložení Ing. Václav First, Milan Kubák, Ing.Lukáš Binder bola zvolená
Valným zhromaždením dňa 11.11.2017 v Ružomberku. Revízna komisia na svojom stretnutí
dňa 28.1.2018 určila podľa Stanov SZV bod 11.6 určila Predsedu Revíznej komisie, resp.
Kontrolóra SZV, ktorým sa stal Ing. Lukáš Binder. V súvislosti so Zákonom č.440/2015 Z.z o
športe splnil kvalifikačné predpoklady podľa §11, vrátane preukázania odbornej spôsobilosti
úspešným absolvovaním skúšky, ktorá bola vykonaná dňa 28.2.2018. Evidenčné číslo
osvedčenia je 0049.

Kontrola Revíznej komisie za rok 2017
Deň a miesto konania:

29.3.2018, Kancelária SZV, Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Prítomní:

Predseda Revíznej komisie a Kontrolór SZV Ing.Lukáš Binder,
Člen Revíznej komisie: Milan Kubák
Generálny sekretár SZV: Ing. Jozef Sedlár

Ospravedlnení:

Člen Revíznej komisie Ing. Václav First z rodinných dôvodov

Kontrola uznesení Valného zhromaždenia SZV za rok 2017
V sledovanom období pri kontrole obsahu uznesení Valného zhromaždenia SZV Kontrolór
SZV a Revízna komisia nenašli nedostatky, či nesplnené nariadenia vyplývajúce z uznesení.

Kontrola uznesení Výkonného výboru SZV za rok 2017
V kontrolovanom období sa pán Mgr. Viktor Gumán stal Predsedom SZV na Valnom
zhromaždení 21.1.2017 a v auguste 2017 sa tohto postu vzdal. Na Valnom zhromaždení dňa
11.11.2017 sa následne Predsedom SZV stal pán Ján Štefánik. Z tohto dôvodu bola aj
kontrola uznesení rozdelená na obdobie pred 11.11.2017 a po ňom.
V období január 2017 až 11.11.2017 kontrolór SZV a Revízna komisia pri kontrole uznesení
Výkonného výboru zistila nasledovné pochybenia, ktoré sú minoritného významu, ale je
potrebné brať na ne ohľad a vyvarovať sa podobných chýb v budúcnosti:






V zápisnici zo zasadnutia VV SZV č.4/2017 zo dňa 15.6.2017 v Novom meste nad
Váhom v bode 3./Uznesenie č.2 Schválenie – štatút reprezentačnej komisie je dané, že
„Znenie štatútu reprezentačnej komisie na rok 2017 tvorí prílohu tejto Zápisnice“.
Príloha nebola ako súčasť zverejnená na internetovej stránke SZV.
V zápisnici zo zasadnutia VV SZV č.4/2017 tiež v bode 6./Uznesenie č.5 Schválenie
zmien rozpočtu na rok 2017 je dané, že „Návrh úprav tvorí prílohu k tejto zápisnici
ako jej neoddeliteľná súčasť.“ Príloha nebola ako súčasť zverejnená na internetovej
stránke SZV.
V zápisnici zo zasadnutia VV SZV č.5/2017 zo dňa 10.8.2017 v Bobrove je uvedené,
že „dopracovaný materiál B – limity je súčasťou prílohy tejto zápisnice“, táto príloha
nebola tiež ako súčasť zápisnice zverejnená na internetovej stránke SZV.

Vzhľadom k tomu, že sa pán Mgr. Viktor Gumán vzdal pozície Predsedu SZV došlo
k nesplneniu viacerých uznesení, tieto však boli novým Výkonným výborom, resp. uznesením
VV SZV zo dňa 28.11.2017 v Trenčíne (konkrétne bod 7) zrušené, preto im Kontrolór ani
Revízna komisia neprikladá vo veci nesplnenia ďalší význam. V období od 11.11.2017 do
konca roka 2017 Kontrolór SZV a Revízna komisia nenašla pri kontrole uznesení VV žiadne
pochybenia.

Kontrola čerpania a narábania s finančnými prostriedkami za rok 2017
Pri kontrole čerpania a narábania s finančnými prostriedkami za rok 2017 došlo ku kontrole
účtovných dokladov, výpisov z bankových účtov a zmlúv SZV. Neboli zistené žiadne zásadné
nedostatky, ktoré by vykazovali náznak neopráveného využívania verejných prostriedkov, no
došlo k viacerým najmä formálnym nedostatkom, ktoré je možné odstrániť a zabezpečiť tak
žiadaný stav:
číslo
Faktúry:

Dôvod faktúry

Kto vystavil

Suma v €

Pochybenie

2170078

Sústredenie mládeže 920.7.2017 (Strava)

Adrisa s.r.o. Trieda SNP
1673/61,BB

647

Chýba prezenčná listina
zúčastnených

2170056

Ubytovanie M SR dorast
Košice 26-27.5.2017

Športové gymnázium,
Trieda SNP 104, KE

47

Chýba zoznam ubytovaných
(objednávku realizoval
p.Korpa)

2170054

M SR ubytovanie žiakov
12-13.5.2017

RAMKA s.r.o,
Gen.M.R.Štefánika
3759/32 TN

268

Chýba zoznam ubytovaných

Odporúčanie pre vyúčtovateľov finančných prostriedkov zo SZV.
Pri vyúčtovaní finančných prostriedkov došlo podľa slov Generálneho sekretára a Predsedu
SZV k žiadostiam o preplatenie, v ktorých boli aj niektoré nedostatky. Tieto sa týkali najmä
formálnych náležitostí, ktoré sa dajú jednoducho následne odstrániť, resp. dožiadať spätne od
vyúčtovateľa, no zbytočne zaberajú čas navyše pri účtovaní. Preto ako Kontrolór SZV
žiadam, aby členovia SZV brali na vedomie nasledovné, aby:


Predkladané účtovné doklady (faktúry, bločky a pod.) spĺňali náležitosti ustanovené
príslušným zákonom (Zákon č.432/2017 o účtovníctve, § 10), konkrétne aby
obsahovali: slovné a číselné označenie účtovného dokladu (číslo faktúry), obsah
účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (začo sa platí), peňažnú sumu alebo
údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva (koľko sa platí), dátum
vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je
zhodný s dátumom vyhotovenia.



Dodali automaticky s faktúrou aj menný zoznam ubytovaných, stravovaných
(prezenčné listiny), rozpis a kalkuláciu stravy a občerstvenia, prípadne iných
vyúčtovávaných náležitostí.

Uvedené odporúčanie je potrebné brať na zreteľ, pretože žiadosti o vyúčtovanie bez splnenia
všetkých náležitostí nemusia byť uznané a preplatené z prostriedkov SZV, resp. z verejných
zdrojov.

Odporúčanie pre pre Predsedu SZV, Výkonný výbor a generálneho
sekretára SZV.
Kontrolór SZV a revízna komisia odporúča vedeniu SZV, aby takto nekompletné účtovné
doklady nepreplácalo a nebralo na zreteľ z dôvodu legislatívnej ochrany Slovenského zväzu
vzpierania pri narábaní s prostriedkami verejných zdrojov a zaoberalo sa nimi až po splnení
všetkých legislatívnych a účtovných náležitostí.
Kontrolór SZV a Revízna komisia odporúča Výkonnému výboru, aby všetky uznesenia, ktoré
vyžadujú povinnosti od člena Výkonného výboru, resp. Predsedu SZV, či generálneho
sekretára boli definované aj časovým termínom pre splnenie predmetnej povinnosti. Ako
časové obdobie môže byť okrem presného dátumu definované aj ďalšie stretnutie VV SZV.

Odporúčanie Kontrolóra SZV pre členov SZV
Doterajšie podnety, či žiadosti od členov Slovenského zväzu vzpierania na výkonný výbor,
predsedu SZV, generálneho sekretára, kontrolné a disciplinárne orgány boli realizované podľa
doterajších skúseností najmä mailovou komunikáciou. Odporúčam, aby akýkoľvek podnet bol
riešený len s orgánmi, ktorých sa daný problém dotýka a kópia daného podnetu, či otázky,
bola preposlaná aj revíznej komisii, resp. kontrolórovi. Rovnako odporúčam, aby odpoveď
žiadateľovi, či autorovi podnetu bola preposlaná revíznej komisii, resp. kontrolórovi z dôvodu
zabezpečenia kontrolnej činnosti, resp. kontroly plnenia si povinností výkonných orgánov
v súvislosti s povinnosťou odpovedať na predmetný podnet, či žiadosť.

Požiadavky Kontrolóra SZV
Vzhľadom k tomu, že bola ešte v minulom roku zakúpená tvorba novej webstránky
Slovenského zväzu vzpierania, kontrolór žiada výkonné orgány o realizáciu prechodu na túto
stránku najneskôr do 30.7.2018. Zároveň kontrolór žiada Valné zhromaždenie o schválenie
danej požiadavky hlasovaním najvyššieho orgánu.

Lukáš Binder

Milan Kubák

Václav First

