Slovenská triatlonová únia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Zápis 02/9/2021
zo zasadnutia Kontrolnej komisie a kontrolnej činnosti Slovenskej triatlonovej únie
Dátum: 24. 9. 2021, Miesto: Búč
Prítomní: Vladimír Došek – predseda Kontrolnej komisie STÚ, kontrolór STÚ,
Lenka Fotulová – členka Kontrolnej komisie (KK) STÚ.
Kontrolovaný subjekt: STÚ, Junácka 6, Bratislava.
I. Zasadnutie Kontrolnej komisie 24.9.2021
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, zapisovateľa
3. Kontrola dokumentov STÚ
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1. Otvorenie a bodu 2. Schválenie programu, zapisovateľa
Zasadnutie KK otvoril V. Došek a predložil program zasadnutia. Program bol jednomyseľne
schválený. V. Došek bol schválený za zapisovateľa. Zasadnutie KK bolo uznášaniaschopné.
K bodu 3. Kontrola dokumentov STÚ
K nahliadnutiu boli poskytnuté: účtovné doklady STÚ za rok 2021 (január- august, čiastočne
september). Rozsah dokumentov: došlé a vystavené faktúry, interné doklady, výpisy z
bežného účtu - štát. účet, vlastný účet. Účtovanie dokladov je zabezpečené a spracovávané
spracovateľkou účtovnej agendy.
Preverené boli doklady:
- poskytnuté dotácie a ich zúčtovanie z účasti na výjazdoch,
- poskytnuté dotácie a ich zúčtovanie subjektami STÚ a členmi STÚ (dobrovoľníci rozhodcovia
na pretekoch),
- réžia STÚ (telefón, poštovné, nájom), osobné náklady, činnosť STÚ, zasadnutia VV STÚ.
Odporúčania a návrh opatrení
Pri preberaní podkladov predkladaných k vyúčtovaniu je potrebné naďalej vyžadovať ich
kompletnosť a to najmä kópie faktúr, dokladov o úhrade (banka, doklad z ERP), zoznamy
účastníkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách. K úhrade pristúpiť až po dodržaní
týchto náležitostí.
K bodu 4. Rôzne
Podkladové materiály boli doručené e-mailom, resp. vytlačené v listinnej forme.
V tomto bode boli prerokované skutočnosti:

4.1 Volebná konferencia STÚ - XXXIX. Konferencia STÚ.
Predseda KK predniesol informáciu o termíne a príprave tejto konferencie. V súvislosti s
voľbami sa členovia KK vyjadrili ku kandidatúre a k svojej ďalšej činnosti v KK na obdobie rokov
2021 - 2026.
Opatrenie
Z daného bola uložené opatrenie. V zmysle Stanov STÚ a súvisiaceho Volebného poriadku
preverí KK dodržanie podmienok a termín podania jednotlivých návrhov na kandidátov do
volených orgánov STÚ. Bolo dohodnuté, že kontrolór preverí kompletnosť dokladov u
kandidáta (súhlas kandidáta, prílohy). V prípade potreby doplnenia vyzve bezodkladne
generálneho sekretára STÚ, aby upozornil navrhnutého kandidáta na doloženie týchto
dokladov do požadovaného termínu pred konaním volebnej konferencie STÚ.
Zodpovedný a termín: v texte
4.2 Plán ďalších zasadnutí KK
Členovia KK sa zhodli, že podľa možností (vývoj koronavírusu, obmedzenia stretnutia) by sa
uskutočnilo zasadnutie KK deň pred konferenciou.
K bodu 5. Záver
Zasadnutie ukončil V. Došek, poďakoval za účasť.

II. Kontrolná činnosť 18. 10. - 24. 10. a 27.- 28. 10. 2021
Na základe opatrenia zo zasadnutia KK z 24.9.2021 nadväzovala kontrolná činnosť. V súvislosti
s volebnou konferenciou STÚ boli s generálnym sekretárom v období september a október
2021 priebežne kontrolórom prerokované skutočnosti k nej. V termíne 18. až 23.10. zo zistenia
nekompletnosti dokladov kandidáta bol požiadaný generálny sekretár STÚ, aby v spolupráci s
komisiou pripravujúcou voľby vyzval kandidátov k doloženiu podkladov. Plnenie bolo
prekonzultované 24.10., následne 28.10. bolo preverené zverejnenie kandidátov k voľbám na
nastávajúcu XXXIX. Konferencii STÚ.
V dôsledku opatrení s vývojom koronavírusu bolo členmi KK dohodnuté, že predpokladané
zasadnutie KK 5.11.2021 sa neuskutoční a kontrolór sa však zúčastní zasadnutia VV STÚ v
tomto termíne.
Búč, Nitra, 3.11.2021
Zapísal: Vladimír Došek, kontrolór STÚ

