SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

VV SKrZ berie správu Kontrolnej komisie na vedomie a v zmysle § 14, ods. 7 Zákona o športe
zároveň uvádza svoje vyjadrenia k (niektorým) zisteniam.
1) Došlé faktúry - DF18062 - sme presvedčení, že objednávku nie je potrebné vystaviť, nakoľko zmluvný
vzťah s audítorom, Ing. Editou Čechovou, je postavený na zmluvnom základe.
2) Došlé faktúry - DF18086 - sme presvedčení, že nebola porušená Ekonomická smernica, nakoľko
celková fakturovaná suma za služby STaRZ bola z hľadiska úspornosti rozdelená na dve faktúry. Prvá za
prípravu haly a oficiálne tréningy a druhá za pretekové dni. Jeden deň nájmu za pretekové dni činil 5.700
EUR na 1 deň. Príprava haly v utorok 21. 8. a prvý deň oficiálnych tréningov 22. 8. bola fakturovaná
suma spolu za oba tieto dni 5.013,75 EUR. Úhrada nákladov na ľadovú plochu pri JGP nepozostáva iba
z pretekových dní (23. - 25. 8.), ale aj z oficiálnych tréningov a prípravy haly. Úhrada týchto nákladov
preto, podľa nášho názoru, nesporne spadá pod schválené uznesenie VV o úhrade nákladov na zimný
štadión.
3) Došlé faktúry - DF18146 - chyba (o. i.) prezenčná listina, komu bolo ovocie poskytnuté. Ovocie bolo
poskytnuté športovcom (šatne športovcov), rozhodcom (šatne rozhodcov), v skating loungi
(akreditovaná verejnosť s prístupovými právami do skating lounge) a v OC room.
4) Došlé faktúry - DF18181 - k tomuto nedostatku je nesprávne uvedená suma, zároveň objednávka
nechýba(-la), čo je možné zistiť v maile od predstaviteľa klubu Skate Žilina (zo dňa 25. 2. 2019, ktorého
adresátom bol i predseda KK). Dôvod, prečo KK pri svojej kontrole zo dní 9. - 10 2. 2019 nemala aj
predmetnú objednávku k dispozícii vysvetliť nedokážeme.
5) Interné doklady - INT180066 - predseda SKrZ osobne každému mimo bratislavskému účastníkovi
stretnutia na MSVVaS SR odovzdal tlačivo cestovný príkaz na vyplnenie (nie je to povinnosť žiadneho
predstaviteľa ani zamestnanca SKrZ). Osobám, ktoré ho korektne a úplne nevyplnili nebolo možné diéty
vyplatiť.
6) K neplneniu povinností GS - VV SKrZ registruje drobné nedostatky v práci GS, nestotožňuje sa
s názorom KK, ktorá konštatovala neplnenie niektorých povinností. Pri nevystavovaní objednávok - viď
DF18181 - objednávka vystavená bola (podobne aj s ostatnými nenájdenými objednávkami), prezenčná
listina napr. z VZ sa nachádza v zložke "Valné zhromaždenie/Výkonný výbor", ale predseda dodatočne
nariadil ich kopírovanie a prikladanie k jednotlivým akciám. Nesúhlasíme s názorom, že GS je
zodpovedný za vystavovanie domácich a zahraničných cestovných príkazov. Táto zodpovednosť je
výlučne na Vyúčtovateľovi. Keď túto povinnosť dokáže zvládnuť predseda SKrZ, dokážu ju zvládnuť aj
ostatní. Tlačivá príkazov sú verejne dostupné na stránke kraso.sk. Hospodár (zatiaľ nečlen VV)
účtovníčka, GS a predseda apelujú na jednotlivcov ku korektnému a kompletnému predkladaniu
podkladov na vyúčtovanie.
7) VV SKrZ neberie správu KK na ľahkú váhu, je si vedomý niektorých nedostatkov a k najbližšiemu
termínu stretnutia s členmi KK zabezpečí opravene/doplnené podklady.
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