ZÁPIS
z 16. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA

Termín zasadnutia:

20. marca 2019 o 09.30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní:

P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlik

Ospravedlnení:

R.Hliničan

Predsedajúci:

Petra Penkert

Zapisovateľ:

Petra Penkert

Overovatelia:

Vladimír Staroň, Pavol Kutlik

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

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Kontrolná činnosť
Čerpanie štátneho príspevku 2018, účtovná závierka
Rôzne
Záver

1. OTVORENIE
16. 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 16. zasadnutia KRK SLA.
Uzn. č. 16-19/65-KRK:
KRK schvaľuje program 16.zasadnutia.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ
Predsedajúca prešla zoznamom uznesení a uviedla aktuálne informácie k jednotlivým
uzn.:
Uznesenia, ktorých plnenie trvá: 8-17/43, 8-17/44, 8-17/46, 13-18/55-58, 1418/61,62
Úlohy splnené.
Uzn. č. 16-19/66-KRK:
KRK berie na vedomie správu o stave úloh a uznesení.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolórka informovala o svojej činnosti:
 účasť na P-SLA + informácie z rokovania
 cestovné náhrady + nová smernica
informácie z ostatného zasadnutia KRK boli prenesené na podmienky SLA,
konzultované s GS, HKŠ a zapracované do smernice o cestovných náhradách,
ktorá je v pripomienkovom konaní a bude predložená P-SLA na schválenie. Jej
platnosť by mala byť podľa návrhu kontrolórky od 1.6.2019
 vyúčtovanie štátneho príspevku – viď samostatný bod programu
 kontrola účtovných dokladov – priebežná, zavedený nový formulár, nové
vylepšenia zo strany Se-SLA čo sa týka formulárov, napriek tomu stále relatívne
dlhá doba od prijatia dokladu na Se-SLA až do úhrady vyúčtovateľovi. Najmä pri
ÚAD chýba komunikácia s vyúčtovateľom
 pripomienkovanie legislatívnych poriadkov
 príprava na ČS ŠO – KRK žiada o doručenie vypočítaných delegačných kľúčov
na kontrolu ešte pred odoslaním pozvánok
 konzultačná činnosť – spôsob vyúčtovania, pravidlá (najmä pre ÚAD vrámci SlP)
KRK žiada o riešenie situácie s organizáciou SlP – platnosť licencií rozhodcov,
kompetencie TD, usmernenie k vyúčtovaniu TD
 LK Martin a LK Martinské Hole – riešenie e-mailu od p.Franka:
Dobrý deň,
Podal som úhradu , z účtu LK MH , ktorá je stopnutá už mesiac z dôvodu vašej nečinnosti
a MINV
Musíme to už doriešiť.
Keď nebude registrácia na SLA, zrušia účet, a aj registráciu na NŠC.
Jedným úkonom sa to dá vyriešiť, žiaľ to asi neviete, alebo to niekto zakazuje.
Nerobte si žarty z dobrovoľných klubov a pristúpte prosím racionálne k vyriešeniu
problému , ktorý som osobne ja a ani klub nespôsobil.
Ďakujem za pochopenie

Podľa názoru kontrolórky bol e-mail zavádzajúci, nakoľko žiadna banka nemôže
podmieniť tvorbu účtu registráciou v SLA, a už vôbec nie peniaze zadržať. Email bol zo dňa 5.3.2019. Kontrolórka poslala odpoveď:
Dobrý deň,
banka nemôže zrušiť účet z dôvodu neregistrácie v SLA, to je niečí výmysel, alebo neznalosť. Klub
je predsa občianske združenie, ktoré nemá POVINNOSŤ byť členom SLA. Prosím o splnenie
všetkých povinnosti nutných k registrácii, príp. potvrdenie z banky, že peniaze sú na ceste a sú
zablokované z dôvodu neregistrácie klubu v SLA. Ďakujem, P.Penkert

Následne p.Franko poslal ďalší mail, ktorým opäť zavádzal a pretočil
skutočnosti:
Dobrý deň pani Penkert,
Pripomína to voľby na Členskej schôdzi , kde nebolo vľ priestoru na vysvetľovanie

Účet je v súlade so žiadosťou o dotáciu z MŠV a Š SR a má svoje pravidla

Súhlasím, niekoho výmysel - nesúlad ani so Zákonom o športe to priznali aj na NŠC
a MŠV a Š SR

NŠC oznámilo , že to musí riešiť SLA , to nie je môj výrok.

Občianske združenie nemusí byť členom SLA ? Na to je len jedná odpoveď. Niekto
nepozná zákon a smernicu + predpis FIS . LK Martinské Hole nemôže organizovať FIS
preteky, ak nie je členom SLA A FIS z praktického hľadiska, bezpečnostného ,ale aj
finančného .

Zrejme niekomu vyhovuje , aby nevznikali nové kluby – nutné poučiť zamestnancov SLA

Registráciu som podal v 11 mesiaci , 2 mesiace nebola odozva , tak som si dovolil
zavolať zamestnancovi SLA/ dovolal som s a na stý krát , tak ako aj dnes /ak zavoláte
na číslo telefónu 0918249159 je to nedostupné/ a pýtal som sa , prečo nie sme
v zozname klubov SLA , odpoveď po dvoch mesiacoch , nemáte správne IČO .

Očakával by som a určite to tak ma byť , podľa NŠC a MŠV a Š SR ,ale aj naších
predpisov a náplne práce zamestnancov, že pracovník SLA – evidencia , má prístup na
zoznamy MINV, NSC a MŠVaŠ SR a zistiť chybu , upozorniť príslušný LK a tento
zbytočný problém mal byť za 2 dni vyriešený.

Nehľadá sa cesta k členskej základni , ale od nej .
Ste dobrá kontrolórka pre vyvolených , nepatrím medzi nich ???
Hľadajte cestu , aby sa to zlepšilo a nie na všetko mate len odvolávku na našu vnútorne
skreslenú dogmatickú smernicu , v ktorej je hlavným bodom platba a nič Vás iné nezaujíma.
Organizujem preteky za svoje peniaze , dnes prvý krát žiadam peniaze aj z dotácii , MŠV a Š
SR a nie ste prístupný nám pomôcť , ale ste len dogmatický a ten úžasný výrok , že nemusím
byť členom SLA je skutočne na zamyslenie .
Doporučujem Vám a celému vedeniu SLA , prehodnotiť poradie , že nie sme tu / kluby , členská
základňa SLA – dobrovoľníci / pre Vás , ale Vy mate pracovať pre nás pre dobrovoľníkov .
Zamestnanci majú svoj plat , tak ako aj Vy , pracovnú dobu a žiaľ konštatujem , že nemôžem
povedať , že to dospelo k lepšiemu .
Ďakujem Vám a očakávam odpoveď .
Peniaze Vám pošlem len aby to potom niekto uznal .

Transparentný účet LK Martin bol ku dňu 5.3.2019 v mínuse viac ako 1600€,
preto sa kontrolórka viac nezaoberala danými skutočnosťami a dala pokyn
sekretariátu, že klub LK Martin môže byť registrovaný po splnení všetkých
povinností vyplývajúcich z registračného poriadku SLA a za žiadnych okolností
sa nenechať vmanipulovať do registrácie LK Martin bez úhrady poplatku, príp.
započítavaním registračného poplatku LK M.Hole v prospech LK Martin, ako
navrhoval p.Franko.
 Harmonogram úloh a činností pre ŠO – pripomienkovanie materiálu Se-SLA
Uzn. č. 16-19/67-KRK:
KRK berie na vedomie informácie kontrolóra SLA.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
4. ČERPANIE ŠTÁTNEHO PRÍSPEVKU 2018, ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Kontrolórka kontrolovala prípravu vyúčtovania na MŠVVŠ SR, námatkovo boli
skontrolované niektoré položky rôznych kapitol a tentokrát neboli zo strany
kontrolórky pripomienky. Vyúčtovanie bolo zaslané v termíne, SLA vracala ušetrené
prostriedky pri kapitálových výdavkoch (nižšia vysúťažená cena ako poskytnutý

príspevok) a financie určené pre kluby, ktoré nevyúčtovali tieto prostriedky a vzdali sa
dotácie, taktiež v stanovenom termíne (spolu 861,25€). Kontrolórka poskytla svoju
súčinnosť Se-SLA.
Členovia KRK mali možnosť sa oboznámiť s finálnym vyúčtovaním čerpania.
Účtovná závierka je technický spracovaná, jej vybrané časti boli poslané audítorke na
pripomienky.
V priebehu budúceho týždňa by mala byť ako dokument komplet, na schválenie PSLA, ktoré bude presne o týždeň.
Uzn. č. 16-19/68-KRK:
KRK berie na vedomie informácie o vyúčtovaní čerpania štátneho príspevku a stave
vypracovania účtovnej závierky.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5. RÔZNE
LK Opalisko – SPpž Malinô Brdo – KRK diskutovala o konflikte, ktorý sa stal na
Slovenskom pohári predžiakov v Ružomberku, oboznámila sa so skutočnosťami
a posunula túto vec na Disciplinárnu komisiu a na Orgán na riešenie sporov, nakoľko
toto nespadá do kompetencie KRK.
KRK však žiada všetky zúčastnené strany, aby aj do budúcna konali v záujme detí –
športovcov, nakoľko nespravodlivá diskvalifikácia vie ublížiť oveľa viac ako prehra,
pričom treba brať ohľad na citlivosť a zraniteľnosť detskej duše. Ich vzorec pre
chápanie pravidiel fair play sa ešte len tvorí, a nespravodlivým zásahom môže byť
trvale poškodený. Navyše ak ide o funkcionárov, ktorí majú byť nestranní (TD,
organizátor pretekov, riaditeľ pretekov, ale aj tréneri).
6. ZÁVER
Ďalšie rokovanie: 04-05/2019
Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Petra Penkert
20.03.2019

Vladimír Staroň
........03.2019

Pavol Kutlik
........03.2019

Petra Penkert
20.03.2019

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka

2.

Prezenčná listina zo 16. zasadnutia KRK SLA

