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Kontroly čerpania a narábania s finančnými prostriedkami v roku 2018
Počas roka 2018 som ako kontrolór SZV realizoval kontroly čerpania a narábania
s finančnými prostriedkami priebežne. Kontroly účtovných dokladov, výpisov z bankových
účtov a zmlúv SZV som realizoval v termínoch:
5.jún 2018 – prítomný p. Ing. Jozef Sedlár
9.október 2018 – prítomný p. Ing. Jozef Sedlár
11.január 2019 – prítomný p. Ing. Jozef Sedlár
Počas kontrol neboli zistené nedostatky, ktoré by vykazovali náznaky neoprávneného
využívania finančných prostriedkov SZV.

Kontrola uznesení Výkonného výboru SZV za rok 2018
V kontrolovanom období nedošlo z pohľadu kontroly uznesení Výkonného výboru
k nesplneniu úloh vyplývajúcich z jednotlivých zasadnutí Výkonného výboru. Ako
problematické vnímam len pochybenie, ktoré nastalo napríklad pri neskorom zverejnení
zápisnice zo zasadnutia Výkonného výboru 17.9.2018, ktoré bolo zverejnené v značnom
oneskorení niekoľkých mesiacov.

Činnosť v oblasti podnetov a žiadostí
Za obdobie roka 2018 som ako kontrolór (predseda revíznej komisie) riešil podnety, či
žiadosti:




od p.Trebichavského - Žiadosť o posúdenie zákonnosti prideľovania mandátov s
hlasom rozhodujúcím pre VZ SZV 22.04.2018 v Krásne nad Kysucou
od p. PhDr. Mutafova - podnety, týkajúce sa platových záležitostí predsedu zväzu
a predpokladaného nedodržania predpisov
od ŠKV Považan NMnV - podnet, týkajúci sa sporného rozhodnutia disciplinárnej
komisie v prípade zrušenia trestu p. Trebichavskému

Zároveň ako kontrolór chcem apelovať na členov Slovenského zväzu vzpierania, aby v
prípade podnetov určených kontrolórovi SZV postupovali v zmysle odporúčaného postupu
Hlavnej kontrolórky športu zverejnenom na webe: https://www.minedu.sk/odporucanypostup-pri-podavan-podnetu-hlavnemu-kontrolorovi-sportu/
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Do pozornosti dávam najmä časť:
Text podania by mal byť jasný, zrozumiteľný. Odporúčame podávateľovi, aby jeho podnet
obsahoval minimálne nižšie uvedené skutočnosti :
a) identifikačné údaje osoby podávateľa (taxatívne uviesť : meno, priezvisko, adresu trvalého
bydliska, telefonický alebo e-mailový kontakt ak ide o fyzickú osobu podávateľa alebo názov,
sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, telefonický alebo e-mailový kontakt ak
ide o právnickú osobu podávateľa)
b) jednoznačné preukázanie príslušnosti podávateľa k športovej organizácii podľa § 3 písm.k)
zákona o športe
c) presné označenie predmetu podania, voči čomu smeruje a čoho sa podávateľ domáha, s
vymedzením ustanovení zákona o športe, vnútorných predpisov športovej organizácie,
prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktorých porušenie podávateľ
poukazuje
d) kompletnú dostupnú dokumentáciu v prílohe podnetu

Informácia k školeniam kontrolórov jednotlivých zväzov
Školenie kontrolórov športových organizácii organizovala hlavná kontrolórka športu
p. Ing. Alica Fisterová v dňoch 23.-25.november 2018. Školenie obsahovalo jednotlivé
moduly:





Modul Ústavné právo
Modul Základy fin. manažmentu/Cestovné náhrady
Modul Zákon o športe
Modul GDPR (ochrana osobných údajov)

Vzhľadom k záujmu zo strany Hlavnej kontrolórky športu p. Ing. Alici Fisterovej
o informovanosť kontrolórov jednotlivých športových zväzov je ďalšie školenie plánované
v termíne 15.-17.mája 2019.





Školenie má plánované nasledovné moduly:
modul Antidoping a disciplinárne konanie
modul Verejné obstarávania
modul HKŠ (výročné správy a i.)

2

Správa Kontrolóra SZV za rok 2018

Povinnosti zväzu pri vyúčtovávaní cestovných nákladov

Ako kontrolór som informoval predesedu Slovenského zväzu vzpierania a následne aj
výkonný výboro potrebách týkajúcich sa cestovných náhrad. Pre dodržanie súladu so
Zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov je nutné, aby
osoby, ktorým zväz prepláca cestovné náhrady pri použití súkromného motorového vozidla
mali so zväzom uzatvorenú riadnu zmluvu o použití takéhoto vozidla. Takáto zmluva musí z
dôvodu právnej ochrany zväzu obsahovať aj klauzulu o prehlásení majiteľa (používateľa), že
vozidlo je havarijne poistené. Zmluvu je možné uzavrieť na dobu neurčitú a nie je ju nutné
uzatvárať pri každom preplatení nákladov. V prípade zmien (iné motorové vozidle) na strane
majiteľa (používateľa) je nutné túto zmluvu aktualizovať, resp. uzatvoriť novú zmluvu.

Záverom by som chcel požiadať všetkých členov výkonného výboru, ale aj všetkých členov
Slovenského zväzu vzpierania o konštruktívne spôsoby komunikácie nielen na úrovni
zasadnutí výkonného výboru, ale na úrovni celého zväzu. Treba si uvedomiť, že najvyššou
prioritou je zabezpečenie športovcov pri príprave a súťažiach. Považujem zároveň za dôležité,
aby nešportové správanie nebolo cieľom len na súťažiach, ale aj v rámci každodennej činnosti
medzi všetkými členmi Slovenského zväzu vzpierania.

Ing.Lukáš Binder
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