ZÁPIS
z 6. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA
Termín zasadnutia:

25. mája 2017 o 09.30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní:

P. Penkert, V.Staroň, P.Kutlík

Predsedajúci:

Petra Penkert

Zapisovateľ:

Petra Penkert

Overovatelia:

Vladimír Staroň, Pavol Kutlík

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

Otvorenie
Podnety členov SLA
Konferencia SLA - zhrnutie
Rôzne
Záver

1. OTVORENIE
6. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK.
Členovia KRK, R.Hliničan a P.Ilenčík sa ospravedlnili.
Zápis vypracuje Petra Penkert, overia Vladimír Staroň a Pavol Kutlík. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov KRK nemal
pripomienky.
V úvode bol schválený program 6. zasadnutia KRK SLA.
Uzn. č. 6-17/32-KRK:
KRK schvaľuje program 6. zasadnutia bez pripomienok
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. PODNETY ČLENOV SLA
Predsedkyňa KRK pozvala p. Marekovú na zasadnutie KRK v súvislosti s riešením jej
podnetu, nakoľko KRK považovala za nevyhnutné a dôležité pani Marekovú
vypočuť. p.Mareková sa nezúčastnila zasadnutia, zaslala KRK doplňujúce informácie
e-mailom 1 deň pred zasadnutím KRK.

Členovia KRK sa vyjadrili k podnetu, zobrali na vedomie informácie od právnej
zástupkyne SLA a prijali nasledovné stanovisko:
Uzn. č. 6-17/33-KRK:
KRK ukončuje kontrolnú činnosť KRK ohľadom podnetu B.Marekovej zo dňa 21.3.2017,
pričom konštatuje, že nenašla pochybenia a závažné nedostatky. Z uvedeného
dôvodu vydáva Stanovisko KRK, ktoré bude doručené p.Marekovej.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
KRK sa ďalej zaoberala podnetom H.Balážovej, ku ktorému si vyžiadala stanoviská
príslušných orgánov a k dnešnému dňu neobdržala ich odpovede. KRK bude
pokračovať v šetrení tohto podnetu po doručení odpovedí príslušných orgánov.
Z dôvodu, že p.Balážová podala podnet aj na HKŠ, bude KRK žiadať výsledky
kontroly HKŠ.
3. KONFERENCIA SLA - zhrnutie
Členovia KRK boli prítomní na Konferencii SLA, pričom zasadali k veci voľby
viceprezidenta SLA, ktorý nebol uvedený v programe. Za prezidenta SLA bol zvolený
I.Ivanič, ktorý zároveň vykonával funkciu viceprezidenta. KRK navrhla, aby
Konferencia SLA, ako najvyšší orgán SLA rozhodla o rozšírení bodu programu č.9 –
Voľby (ktorý v programe bol schválený) o voľby viceprezidenta. V prípade, že by
Konferencia SLA neodsúhlasila tento bod, ako požadovali delegáti ÚAD, mohlo by
dôjsť k patovej situácii, kedy by 1 osoba (I.Ivanič) vykonával aj funkciu prezidenta, aj
viceprezidenta SLA napriek tomu, že funkcie viceprezidenta sa vzdal. Výkon funkcie
prezidenta však podľa stanov končí až zvolením nového viceprezidenta. KRK
jednomyseľne odsúhlasila toto stanovisko:
Konferencia SLA ako najvyšší orgán SLA (bod 10.1. stanov) môže rozhodovať
o všetkých záležitostiach a zmenách týkajúcich sa SLA (bod 10.9. písm. v) stanov).
Delegáti Konferencie zvolení členmi SLA, zastupujú svojich členov, prostredníctvom
ktorých si členovia uplatňujú svoje práva.
Vzhľadom k vzniknutej situácii:
KRK navrhuje Konferencii SLA hlasovať o rozšírení bodu č.9 - voľby
o voľbu viceprezidenta s odôvodnením.
Napriek tomu, že delegáti Konferencie s právnym vzdelaním uvádzali, že p.Ivanič
môže vykonávať obe funkcie naraz z dôvodu, že v stanovy toto neurčujú ako konflikt
záujmov, KRK odporučila, aby voľby prebehli.
Najdôležitejším bodom programu však bolo schválenie zmien v stanovách SLA tak,
aby bol zabezpečený súlad so zákonom o športe. Schválením a platnosťou novely
zákona o športe, t.j. od 1.1.2017 neboli stanovy SLA v súlade so zákonom o športe,
navyše SLA obdržala správu od Hlavného kontrolóra športu, v ktorej je okrem návrhu
zmeny, aj termín. Termín je pre SLA záväzný a síce z dôvodu nezvolania členskej
schôdze ÚAD do stanoveného termínu KRK navrhla opatrenie posunúť termín
konferencie, neschválením zmien stanov sa SLA vystavuje obrovskému riziku, že stratí
štatút verejného prijímateľa štátnych zdrojov.
Predsedníčka KRK informovala aj členov P-SLA a nie každý člen v tomto videl riziko.

Ak by SLA prišla o štátne financie, aj keď dočasne, nie je zrejmé, za aký čas sa SLA
podarí získať osvedčenie späť a preto
KRK odporúča zastaviť financovanie SLA zo štátnych zdrojov a prehodnotiť rozpočet
SLA.
4. RÔZNE
Predsedníčka KRK žiadala KRK o stanovisko k čerpaniu účelových financií určených
na meno športovca na sparingpartnera. Ide o Adama Žampu, ktorého klub predložil
vyúčtovanie časti dotácie aj na sparingpartnera – Andreasa Žampu na podujatiach,
na ktorých Adam Žampa pravdepodobne nebol, resp. jeho účasť na danom
podujatí nie je jasná. Dotácia SLA musí byť čerpaná preukazne, účelne
a hospodárne na účel, na ktorý je určená.
Predsedníčka KRK predložila členom KRK vyúčtovanie pretekov, ktorých sa zúčastnil
Andreas Žampa a podujatia ISPO v Mníchove, ktoré bolo rovnako účtované na
Andreasa Žampu + 1 os. KRK má za to, že financie na šport nie sú určené na
prezentáciu sparingpartnera na trhu športových potrieb.
Uzn. č. 6-17/34-KRK:
KRK žiada P-SLA o rozhodnutie, či je možné účelovo určené financie čerpať na
sparingpartnera a ak áno, tak aj za akých podmienok. KRK má za to, že účelovo
určené financie môžu byť účtované na sparingpartnera výlučne na prípravné
sústredenia, nie na preteky a navyše v prípade, ak tam určený športovec ani
nepreteká a pravdepodobne nie je ani prítomný. KRK žiada o vyjadrenie P-SLA
najneskôr do 30.6.2017.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
KRK bola informovaná o zastavení trestného konania vo veci neoprávneného
zásahu do prihlášky SLA T.Kmeťom z dôvodu, že SLA údajne konaním p.Kmeťa
nevznikla škoda. KRK má za to, že nakoľko príslušné orgány nekonštatujú, že skutok sa
nestal, tak je evidentné, že síce pravdepodobne došlo k podvodu, ale nie je
v kompetencii týchto orgánov ďalej konať. KRK má tiež za to, že škoda SLA vznikla
a navrhuje P-SLA, aby podalo sťažnosť, resp. námietku, príp. doplnila skutočnosti
ohľadom vzniku škody.
Uzn. č. 6-17/35-KRK:
KRK navrhuje P-SLA podať námietku voči rozhodnutiu ORPZ vo veci podozrenia voči
prečinu poškodzovania cudzích práv, resp. doplniť skutočnosti ohľadom vzniku
škody.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Predsedníčka KRK informovala o paušálnych výdavkoch na Se-SLA a požiadala
o názor členov KRK. KRK má za to, že niektoré výdavky sú neprimerane vysoké a je
možné získať rovnakú službu za menej peňazí, príp. je možné služby združiť. Tiež je
otázne, či SLA všetky služby, ktoré sú zazmluvnené potrebuje a využíva.
Uzn. č. 6-17/36-KRK:
KRK žiada P-SLA o prehodnotení výdavkov na Se-SLA najneskôr do 31.7.2017.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

KRK žiada o vykonanie inventúry skladov a materiálu najneskôr do 31.8.2017, najmä
skladu ÚAD, v súvislosti s ktorým je šetrené trestné oznámenie.
Uzn. č. 6-17/37-KRK:
KRK žiada P-SLA o schválenie členov Materiálovej komisie, ktorá vykoná za účasti KRK
inventúru najneskôr do 30.6.2017.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 6-17/38-KRK:
KRK žiada Se-SLA, aby žiadal o informácie príslušné orgány, akým spôsobom
prebieha šetrenie trestného oznámenia týkajúce sa bezpečnostných sietí najneskôr
do 3 pracovných dní.
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5. ZÁVER
Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Petra Penkert
25.5.2017

Vladimír Staroň

Pavol Kutlík

Petra Penkert
25.5.2017

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka

2.

Prezenčná listina z 6. zasadnutia KRK SLA

3.

Podnet p.Mareková

4.

Vyjadrenie p.Marekovej

