ZÁPISNICA zo zasadania Kontrolno-revíznej komisie
konanej dňa 2.9.2021 o 16:30, zasadačka SLA, Karpatská 15, Poprad
Program:
1. Zoznámenie sa
2. Nastavenie fungovania KRK
3. Podnety
Program jednohlasne schválený.
Zúčastnení:
Beáta Lipovská – predseda KRK
Vladimír Staroň – podpredseda KRK
Pavol Ilenčík – člen KRK
Pavol Kutlík – člen KRK
Ján Garaj – hosť, člen ÚAD, poverený prípravou predaja áut SLA
Jiří Jeřábek – hosť, disciplinárna komisia
Bod 1:
Prvé zasadnutie Kontrolno-revíznej komisie sa konalo vo vecnej a konštruktívnej atmosfére
a viedla ho Beáta Lipovská, predseda KRK, kontrolór SLA. Po úvodnom zvítaní a zoznámení sa, sme
prešli hneď k bodu 2. Fungovanie, kde predseda KRK, zároveň kontrolór SLA, uviedla, že KRK je
poradný orgán pre kontrolóra, preto je rozhodujúce rozhodnutie predsedu KRK (kontrolóra).
Štandardne bude KRK zasadať raz za tri mesiace. V prípade nutnosti, zasadne KRK podľa potreby.
Bude potrebné upraviť stanovy SLA, ktoré určujú, že KRK má mať predsedu, podpredsedu a 7
členov. Aktuálne má KRK predsedu, podpredsedu a 3 členov. Predseda KRK pripraví úpravu článku
tak, aby bola možnosť aj menšieho počtu členov KRK, prípadne si mohli jednotlivé športové
odvetvia voliť člena aj spoločne.
Bod 2:
Vzhľadom k tomu, že kontrolórka SLA obdržala tri podnety, oboznámila zúčastnených s ich
obsahom a v akom sú štádiu. Jeden z podnetov sa týka preverenia voľby členov KRK, ďalší je
ohľadom údajne sporného predaja áut SLA a tretí sa týka nezrovnalostí počas mimoriadnej
členskej schôdze ÚAD, ktorá sa konala dňa 6.7.2021. Na všetky tri podnety bude zahájená oficiálna
kontrola. Z dostupných informácií vzišla živá diskusia, do ktorej sa zapojil aj p. Garaj ako hosť, ktorý
mal informácie a fakty ku dvom podnetom. P. Garaj predložil kontrolórke SLA dve odborné
posúdenia – stanovenia reálnej predajnej hodnoty predmetných vozidiel (z dvoch odborných
nezávislých zdrojov). P. Kutlík doplnil informácie vo veci MČS AD. Na základe týchto informácií si
kontrolórka vyžiada ďalšie podklady. Kontrolórka oboznámila so svojimi postupmi v daných
podnetoch. V podnete ohľadom MČS chýbajú závažné a podstatné dokumenty a aj napriek
niekoľkým výzvam neboli doručené a z troch mailových výziev kontrolórka dostala len jednu
odpoveď. Vzhľadom k tomu musí kontrolórka po vypracovaní správy o kontrolnej činnosti, túto
poslať aj na vedomie HKŠ. Termín na predloženie požadovaných dokumentov ku kontrole je do

piatku 3.9.2021. V prípade, že dokumenty nebudú doručené do stanového termínu, bude riešiť
daný podnet v zmysle platnej legislatívy. Na P-SLA kontrolórka predloží návrh na riešenie –
zrušenie MČS ÚAD zo dňa 6.7.2021, nakoľko je podozrenie na manipuláciu s hlasovacími lístkami,
neoprávnené použitie novoschváleného organizačného poriadku, nezverejnenie zápisnice,
stiahnutie pozvánky z webového sídla SLA neznámou osobou a v neposlednom rade neposkytnutie
súčinnosti kontrolórke SLA vedením AD a ďalšie pochybenia, ktoré budú predmetom ďalšej
podrobnej kontroly. Pri rokovaní KRK bol vznesený dotaz, či sa v tomto prípade nejedná
o porušenie stanov SLA, prípadne ďalších noriem, ktoré by zakladali na disciplinárny priestupok.
Ďalej kontrolórka SLA navrhne P-SLA na zasadnutí 7.9.2021, aby sa ujalo riadenia ÚAD do zvolenia
nového vedenia ÚAD na mimoriadnej členskej schôdzi, ktorú by malo zvolať P-SLA. Predseda KRK
navrhne P-SLA vytvorenie skupiny aspoň 3 ľudí, ktorí budú mať dohľad nad prípravou, priebehom
a potvrdením výsledku voľby novej MČS ÚAD. Jeden z členov skupiny bude kontrolórka SLA, ďalší
by mal byť štatutár SLA mimo ÚAD a ešte jeden člen P-SLA mimo ÚAD.
UZNESENIE:
Zúčastnení členovia KRK sa dohodli, že vzhľadom k urgentnosti a vážnosti situácie kontrolórka SLA
pošle návrh zápisnice členom KRK do nedele 5.9.2021 na vyjadrenie. Vyjadrenie od členov KRK
očakáva kontrolórka do pondelka do 6.9.2021 do 15:00 hod. tak, aby bolo možné finálnu zápisnicu
predložiť P-SLA na zasadnutí dňa 7.9.2021.
UZNESENIE zo dňa 2. 9. 2021:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Na záver zasadnutia KRK kontrolórka poďakovala za účasť a podnetnú diskusiu. Ďalšie zasadnutie
bude zvolané najneskôr o 3 mesiace, ale je reálny predpoklad, že bude potrebné zasadnúť skôr.
V Poprade, 2.9.2021

Zapísala:
Beáta Lipovská
v.r.

PREZENČNÁ LISTINA

Zasadnutie KRK dňa 2.9.2021 o 16:30 hod, Karpatská 15, Poprad

Meno a priezvisko
Beáta Lipovská
Vladimír Staroň
Pavol Kutlík
Pavol Ilenčík
Ján Garaj
Jiří Jeřábek

Úsek

Predseda KRK, kontrolór
Podpredseda KRK, člen .....
Člen KRK, člen ÚAD
Člen KRK, člen ÚAL
Hosť, člen ÚAD
Hosť, disciplinárna komisia

Podpis
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.
v.r.

