ZÁPISNICA zo zasadnutia Kontrolno-revíznej komisie
konanej dňa 17.2.2022 o 15:00, zasadačka SLA, Karpatská 15, Poprad
Program:
1. Potvrdenie uznesenia zo dňa 15.11.2021
2. Aktuálna situácia SLA - podania, súdy, kontroly
3. Oboznámenie sa so stavom podnetov a výsledkami kontrolnej činnosti
4. Disciplinárna komisia
5. Autá SLA – predaj
6. Návrh ďalšej kontrolnej činnosti – inventúra zásob a majetku, cestovné príkazy.
Program schválený jednohlasne.
Zúčastnení:
Beáta Lipovská – predseda KRK
Vladimír Staroň – podpredseda KRK
Pavol Ilenčík – člen KRK
Pavol Kutlík – člen KRK
Jiří Jeřábek – hosť, člen disciplinárnej komisie
Bod 1:
Kontrolno-revízna komisia jednohlasne potvrdila znenie UZNESENIA KRK zo dňa 14. 11. 2021:
KRK SLA po opakovanom preskúmaní skutočností zistených pri kontrolnej činnosti v súvislosti

s prípravou a priebehom MČS AD konanej dňa 6.7.2021 sa aj naďalej stotožňuje so znením predmetného
NÁVRHU Správy o kontrolnej činnosti č. SLA-KRK-BL-2021-002 zo dňa 20. 10. 2021. Použitie nového
organizačného poriadku SLA pri samotnej MČS AD dňa 6. 7. 2021 nebolo v súlade s platnými predpismi,
nakoľko MČS AD bola zvolaná podľa predchádzajúceho organizačného poriadku SLA, ktorý bol v platnosti do
9. 7. 2021 (viď uznesenie P-SLA č. 17/21/341).
Prítomní 4:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Bod 2:
p. Lipovská a p. Jeřábek oboznámili členov KRK s aktuálnou situáciou v SLA. Uviedli, že bola podaná
správna žaloba na „veľký“ vládny audit, „malý“ vládny audit ministerstvo financií zamietlo v plnom
znení a vrátilo na opätovné preskúmanie. Bol vydaný platobný rozkaz na ministerstvo školstva na
nevyplatených 106.391,- plus príslušenstvo. Oboznámili o priebehu a výsledku administratívnofinančnej kontroly, poskytovanie príspevkov od NŠC.
Ďalej p. Jeřábek predostrel situáciu ohľadom SOŠV a FIS, kedy SOŠV spolu so sekciou športu poslali
list na FIS, kde uviedli skutočnosť, že ZSL bude prijaté za člena SOŠV a je to jediný zväz na
Slovensku, ktorý zastrešuje lyžovanie (v zásade ich „pasovali“ do pozície národného športového
zväzu). FIS na základe tejto komunikácie prijal ZSL za dočasného člena. Informoval o financiách,
ktoré vyjazdili športovci SLA a FIS z nich neposkytol SLA žiadne plnenie.

Bod 3:
Kontrolórka SLA oboznámila KRK so stavom podnetov, ktoré boli doručené kontrolórke v priebehu
augusta. Všetky tri podnety boli ukončené, prejednané s dotknutou osobou (SLA), mailom zaslané
p. Mersichovi. P. Mersich bude pozvaný na najbližšie zasadnutie KRK, kde mu správy budú
odovzdané so všetkými prílohami. KRK jednohlasne odsúhlasila závery správ a z nich plynúce
opatrenia.
Bod 4:
P. Jeřábek informoval o preventívnom predbežnom opatrení, ktoré bolo vydané na dvoch členov
predsedníctva SLA na základe podaného podnetu doručeného disciplinárnej komisii. Opatrením
bol týmto dvom členom pozastavený výkon všetkých funkcií v orgánoch SLA. Opatrenie bolo
prijaté ako preventívne s cieľom zamedziť vzniku ďalších problémov a nepríjemností pre celú SLA
a účinnosť nadobudlo dňom vydania a platí do konečného rozhodnutia DK v danej veci.
Bod 5:
P-SLA odpredala autá členom SLA s podmienkou, že budú aj naďalej využívané pre členov SLA.
Každý jeden odpredaj bol schválený P-SLA (jedno z opatrení vyplývajúcich zo správy o kontrolnej
činnosti).
Bod 6:
Na najbližšom zasadnutí KRK sa povenujeme inventarizácii majetku. Jednotlivé úseky by mali spísať
aký majetok majú vo svojom užívaní. Tento majetok sa potom regulárne zaeviduje a bude
predmetom požičiavania v zmysle platných predpisov SLA.
Cestovné príkazy 2021 – všetky cestovné príkazy sú aktuálne u p. Košickej. Do najbližšieho
zasadnutia KRK by mali byť k dispozícii. Kontrolórka ich skontroluje a oboznámi KRK s výsledkom
kontroly.
Disciplinárny poriadok – kontrolórka sfinalizuje podobu aktualizovaného disciplinárneho poriadku,
zašle ho členom KRK na pripomienkovanie, následne bude disciplinárny poriadok zaslaný členom
DK. Zmeny sa dotýkajú najmä oblasti dopingu.
Na záver zasadnutia KRK kontrolórka poďakovala za účasť a podnetnú diskusiu. Ďalšie zasadnutie
bude zvolané podľa potreby, najneskôr o 3 mesiace.
V Poprade, 17.2.2022
Zapísala:
Beáta Lipovská
v.r.
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