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                                               Správa o činnosti
                     Kontrolnej komisie Slovenskej triatlonovej únie 

Kontrolná komisia Slovenskej  triatlonovej  únie (ďalej  aj  KK STÚ alebo KK) predkladá správu o
činnosti KK STÚ za rok 2021.

KK STÚ v hodnotenom roku pôsobila v dvoch častiach.
Zloženie  KK STÚ do 6.11.2021: 
1. Vladimír Došek      predseda KK STÚ, kontrolór STÚ,
2. Lenka Fotulová      členka KK STÚ.

Na volebnej konferencii STÚ konanej 6.11.2021 bola zvolená KK na obdobie rokov 2021-2026:
1. Vladimír Došek      predseda KK STÚ, kontrolór STÚ,
2. Lenka Fotulová      členka KK STÚ,
3. Jozef Drahovský    člen KK STÚ.

Kontrolná komisia Slovenskej triatlonovej únie vykonávala svoju činnosť podľa spracovaného plánu
svojej činnosti na rok 2021.

Plán práce KK  STÚ v základných oblastiach:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na konferencii STÚ.
2. Zasadnutia výkonného výboru STÚ (VV STÚ).
3. Vlastná kontrolná činnosť KK STÚ.
4. Účasť a predloženie správy činnosti KK STÚ na konferencii STÚ.

                             I.  Hodnotenie jednotlivých oblastí činnosti KK STÚ

1. Plnenie uznesení prijatých na konferencii

V roku 2021 sa uskutočnila 39. konferencia STÚ v Bratislave 6.11. za osobnej účasti delegátov, kde
v uznesení nebola daná úloha k plneniu.  
Konferencie konané formou per rollam sa uskutočnili dve. Na 28. konferencii STÚ boli predložené
dokumenty Správa o činnosti  KK STÚ a Výročná  správa o činnosti  kontrolóra  STÚ za rok 2020.
Konanie konferencií týmto spôsobom bolo z dôvodu vzniknutej situácii s pandémiou koronavírusu. 

2. Zasadnutia výkonného výboru STÚ

Zasadnutia výkonného výboru STÚ v roku do veľkej miery boli ovplyvnené obmedzením stretávania.
Podarilo sa uskutočniť 4 zasadnutia prezenčnou formou. Rozsah zasadnutí výkonného výboru STÚ 
bol 22.5., 13.8., 15.9., 5.11. Ďalšie zasadnutia sa konali formou online ( 23.1., 27.3., 29.10., 12.11.,
4.12.).



Prostredníctvom hlasovania per rollam členov VV sa riešili úlohy a zabezpečenie činnosti STÚ. Na 
všetkých zasadnutiach výkonného výboru STÚ mala za účasti jej predsedu zastúpenie i KK. Tu 
svojimi názormi prispievala k optimálnemu a spravodlivému riešeniu predkladaných návrhov a úloh, 
spolupráci v riešení záležitostí STÚ.

3. Vlastná kontrolná činnosť

Zasadnutia celej KK v hodnotenom období nebolo možné vykonať v plnom rozsahu. Prvé plánované
zasadnutie v prvom štvrťroku sa neuskutočnilo z dôvodu nástupu koronavírusu. Po uvoľnení opatrení
sa podarilo uskutočniť zasadnutie KK dňa 27.6. a 24.9. Zasadnutie novozvolenej  KK sa uskutočnilo
21.12. Priebežná kontrola bola vykonaná členmi KK päťkrát v sídle STÚ a v rámci zasadnutia VV
v období september až november.

Preverené  boli  vybrané  prvotné  doklady  účtované  v STÚ  na  výjazdy  (preteky,  sústredenia,..),
poskytnuté  dotácie  a ich  zúčtovanie  subjektami  STÚ  (kluby),  za  réžiu  STÚ  (telefón,  poštovné,
nájom,...).  Nezrovnalosť  bola  zistená  vo  vyúčtovaní  cestovného  v zahraničí  pri  výjazde
reprezentačného družstva. Následne bola finančne vysporiadaná.

Zistenia z kontrol boli prediskutované priebežne s prezidentom, generálnym sekretárom a členom VV 
STÚ povereného spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ. 
Zdôraznené  bolo,  že  pri  preberaní  podkladov  predkladaných  k vyúčtovaniu  je  potrebné  naďalej
vyžadovať ich kompletnosť a to najmä kópie faktúr a ich náležitostí, doklady o úhrade (banka, doklad
z ERP), zoznamy účastníkov, dodržiavanie smernice o cestovných náhradách. K úhrade pristúpiť až
po doložení týchto náležitostí. Uvedený postup je potrebné dodržať osobami, ktoré prichádzajú do
styku  s týmto  vyúčtovaním -   prezident,  generálny  sekretár  STÚ a člen  VV,  ktorý  bol  poverený
spracovaním časti ekonomickej agendy.

Na zasadnutí KK boli prerokované dva podnety podané na kontrolnú činnosť v roku 2021. Informáciu
a riešenie týchto podnetov predniesol predseda KK.

4. Plán práce a ostatná činnosť kontrolnej komisie  STÚ za rok 2021

Plán  práce  kontrolnej  komisie  STÚ  na  rok  2021  bol  spracovaný  v decembri  2020,  bol  daný  na
pripomienkovanie KK. Odsúhlasený bol jej členmi. Predložený bol následne VV STÚ.

5. Účasť a predloženie Správy o činnosti KK STÚ na konferenciu STÚ

Konferencia STÚ hodnotiaca obdobie roka 2021 sa uskutočňuje 26.3.2022 v Bratislave.
Správa o činnosti KK STÚ je predložená na túto konferenciu STÚ v rámci predkladaných materiálov.

6. Plán práce  kontrolnej komisie  STÚ na rok 2022

Plán práce  kontrolnej komisie  STÚ  na rok 2022 bol spracovaný v decembri 2021. Odsúhlasený bol
jej členmi. Zverejnený bol na webovej stránke STÚ 14.1.2022. 

Plán činnosti KK STÚ predpokladá k jeho naplneniu uskutočniť podľa možností zasadnutia KK STÚ
v každom štvrťroku 2022. Termín a miesto zasadnutí KK STÚ by bolo vyberané podľa alternatív:
v sídle STÚ, v rámci zasadnutia VV STÚ alebo na dohodnutom konanom podujatí STÚ. Kontrolná
činnosť by mala byť doplnená priebežnou kontrolu dokumentov STÚ jednotlivými členmi KK STÚ
mimo zasadnutia KK.



                                                   II.  Odporúčania  KK STÚ

KK STÚ predložila z výsledkov činnosti odporúčania.

1.  Naďalej  dbať  a  vyžadovať  pri  preberaní  podkladov  predkladaných  k vyúčtovaniu  na  ich
kompletnosť (najmä kópie faktúr a dokladov o úhrade, zoznamy účastníkov, dodržiavanie smernice
o cestovných náhradách,  evidenciu  materiálu  a  zmlúv).  K úhrade  pristúpiť  až  po  dodržaní  týchto
náležitostí.  V zmysle  zmluvy  o poskytnutí  prostriedkov  uznanému  športu  na  rok  2022  napĺňať
a dodržiavať jej znenie.  

Termín: úloha stála.                              Zodpovední: prezident a pracovníci sekretariátu, člen VV STÚ 
                                                             poverený spracovaním časti ekonomickej agendy STÚ. 
 

2. Po premiestnení sídla kancelárie STÚ je potrebné dbať na uloženie dokladov a agendy STÚ, ich
archiváciu, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadnému znehodnoteniu alebo strate. 

Termín: úloha stála.                               Zodpovední: prezident STÚ, pracovníci sekretariátu STÚ.

Spracované: 5.3.2022

Vladimír Došek                              Lenka Fotulová                              Jozef Drahovský     
predseda KK STÚ                          členka KK STÚ                             člen KK STÚ
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