ZÁPIS
z 12. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA

Termín zasadnutia:

22. mája 2018 o 09.30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní:

P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlík

Ospravedlnení:

R.Hliničan, P.Ilenčík

Predsedajúci:

Petra Penkert

Zapisovateľ:

Petra Penkert

Overovatelia:

Vladimír Staroň, Pavol Kutlik

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácie o kontrolnej činnosti
Výročná správa KRK
Konferencia SLA
Rôzne
Záver

1. OTVORENIE
12. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK.
R.Hliničan a P.Ilenčík sa ospravedlnili z osobnej účasti.
Zápis vypracuje Petra Penkert, overia Vladimír Staroň a Pavol Kutlik. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov KRK nemal
pripomienky.
V úvode bol schválený program 12. zasadnutia KRK SLA.

Uzn. č. 12-18/51-KRK (prijaté elektronicky):
KRK žiada o okamžité zastavenie čerpania financií pridelených športovému odvetviu
alpských disciplín, s výnimkou platieb, ktoré sú založené na zmluvnom vzťahu
(odmeny, poistenia, a pod.) a ktorých neuhradenie by malo za následok finančné
sankcie, až do ukončenia kontrolnej činnosti v súvislosti s priebehom a výsledkom
volieb členskej schôdze alpských disciplín.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 12-18/52-KRK:
KRK schvaľuje program 12. zasadnutia.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2. INFORMÁCIA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Kontrolórka spolu s členmi KRK riešila podnet p.Gavaliera ohľadom výpočtu hlasu
delegátov, k čomu bola vypracovaná správa o kontrolnej činnosti pod sp.zn. 0104/2018. Opatrenia navrhnuté KRK boli obojstranne akceptované a ČS ÚLT prebehla
bez nedostatkov. KRK týmto ďakuje obom zúčastneným stranám za ústretovosť
a zvládnutie danej situácie bez podporovania konfliktu.
Ďalej riešila KRK na pracovnom stretnutí 24.4.2018 kontrolu výpočtu počtu hlasov
delegátov na jednotlivé ČS, pričom nedostatky boli evidované len pri BÚ a ÚAD. Na
jednej strane je to pochopiteľné, keďže sa jedná o veľké odvetvia, na strane druhej
nám tieto výpočty poukázali na nedostatky v databáze, ktoré žiada KRK opraviť.
Pri BU sa jednalo najmä o znásobovanie bodov pre 1 člena, ktorý má viac funkcií (Ro
aj TR), o pridelenie hlasov aj klubom, ktoré mali len RO a neorganizovali preteky
a pod. Nedostatky boli okamžite konzultované so sekretárkou SD (severských
disciplín) a opravené. KRK berie na vedomie, že sekretárka SD bola v tej dobe len
niekoľko dní vo funkcii, a je vďačná za jej pragmatický prístup.
Pri ÚAD šlo najmä o nepripísanie hlasu klubom, ktoré síce nemajú rozhodcov ani
trénerov, resp. za nich dostali málo bodov, no organizovali preteky (VCS a Ski Klub
Martin), pričom v tomto prípade sa jednalo o chybu v databáze, ktorá vyhodnotila, že
kluby nemajú splnené členské povinnosti napriek tomu, že členský poplatok bol
uhradený. Šlo o povinnosť vyplývajúcu zo starších stanov, mať aspoň 3 členov
v klube. Táto podmienka však už nie je v stanovách, preto tieto kluby dostali po 1
hlase. Ďalej sa jednalo o aktívnych športovcov (LO Ski Zu), kde neboli započítané
body pre pretekárku kategórie dospelých, pretože databáza vyhodnotila pretekárku,
že nemá platnú pretekársku licenciu. Po kontrole sa však zistilo, že pretekárka si svoje
povinnosti splnila a šlo len o ľudský faktor, kedy nebolo zakliknuté políčko „aktívny“.
Všetky tieto nedostatky nemohla p.Balážová, ktorá vypracovala kľúč overovať fyzicky,
a KRK konštatuje, že kľúč ÚAD bol vypracovaný veľmi precízne, s možnosťou rýchlej
kontroly.
Ďalšou z kategórií bola platnosť databázy, z ktorej boli prevedené výstupy. Sekretári
pracovali s databázou stiahnutou k 31.12., no niektoré úpravy (úhrada členských
poplatkov) bola vykonaná neskôr, resp. aktualizovaná neskôr a z toho dôvodu
niektoré údaje nesedeli a neboli započítané body za športových odborníkov. KRK
overila splnenie členských povinností najmä u tých klubov, ktorým rozdiel bodov robil
rozdiel v počte hlasov.

KRK vo všeobecnosti vyjadruje spokojnosť s prácou športových riaditeľov
a sekretárov, ako aj podpredsedníčky ÚAD pri vypracovaní podkladov a výpočtu kľúča.
KRK ďalej riešila žiadosť p.Garaja a Dluhoša ohľadom priebehu ČS UAD. Kontrolórka
SLA komunikovala počas kontroly s členmi KRK, vypracovala návrh správy
o kontrolnej činnosti, ktorá bola na vedomie doručená všetkým členom KRK
a dotknutým stranám na vyjadrenie.
3. VÝROČNÁ SPRÁVA KRK
Kontrolórka SLA predložila návrh výročnej správy členom KRK na pripomienky. Správa
KRK a kontrolórky SLA bude spoločná, nakoľko činnosť predsedu KRK a Kontrolóra sa
prelína.
Správa bola doplnená o pripomienky jednotlivých členov a následne odsúhlasená.
Uzn. č. 12-18/53-KRK:
KRK schvaľuje výročnú správu KRK za obdobie 2017/18 s prílohami.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Správa KRK je zverejnená na webovej stránke SLA v sekcii Konferencia 2018.
4. KONFERENCIA SLA 2018
KRK prekontrolovala termíny odoslania pozvánok a termíny zverejňovania informácii,
Sekretariát SLA splnil všetky termíny v súlade so zákonom.
Členovia KRK budú prítomní všetci (niektorí aj ako delegáti).
KRK skontrolovala návrhy volebného a rokovacieho poriadku, navrhla doplnenie
volebného poriadku po konzultácii s právnou zástupkyňou SLA.
5. RÔZNE
Nikto nemal poznámky mimo program.
6. ZÁVER
Ďalšie rokovanie KRK: september 2018.
Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Petra Penkert
25.05.2018

Vladimír Staroň
28.5.2018

Pavol Kutlik
28.5.2018

Petra Penkert
25.05.2018

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka

2.

Prezenčná listina z 11. Zasadnutia KRK SLA

