
Správa	  kontrolnej	  komisie	  SZKDV.	  
Zloženie	  KK	  SZKDV:	   Martin	  Stanovský	  –	  predseda	  KK	  

	   	   	   Rudolf	  Bárta	  –	  člen	  	  KK	  

	   	   	   Štefan	  Džurný	  –	  člen	  KK	  

Plán	  činnosti	  KK	  na	  rok	  2014:	   	  

1. Pravidelné	  zasadnutia	  minimálne	  4	  krát	  do	  roka.	  
2. Inventarizácia	  majetku	  SZKDV.	  
3. Kontrola	  sekretariátu	  SZKDV.	  
4. Kontrola	  jednotlivých	  akcií	  	  SZKDV.	  
5. Kontrola	  členstva	  a	  poplatkov	  
6. Kontrola	  registrácie	  zmlúv	  
7. Zaoberanie	  sa	  podnetmi	  od	  členov	  SZKDV.	  	  
8. Kontrola	  uznesení	  z	  VZ	  SZKDV.	  

KK	  sa	  stretávala	  podľa	  plánu	  a	  jej	  zástupca	  sa	  pravidelne	  zúčastňoval	  VV	  SZKDV.	  	  VV	  prebiehali	  podľa	  
plánu,	  úlohy	  udelené	  jednotlivým	  členom	  VV,	  boli	  splnené.	  Zápisnice	  z	  VV	  boli	  doručené	  na	  každý	  
klub	  pravidelne.	  KK	  sa	  zaoberala	  jednotlivými	  podaniami	  a	  otázkami	  	  od	  členov	  SZKDV.	  	  

Počas	  roka	  2014	  prebehla	  kontrola	  SZKDV	  zo	  strany	  NKÚ,	  ktorá	  nezistila	  žiadne	  závažné	  porušenie	  
v	  hospodárení	  SZKDV.	  	  Na	  odstránenie	  nedostatkov	  vytknutých	  zo	  strany	  NKÚ	  ,	  boli	  prijaté	  opatrenia	  
a	  následne	  bola	  zo	  strany	  SZKDV	  zjednaná	  náprava.	  	  Kompletná	  správa	  z	  NKÚ,	  je	  zverejnená	  na	  webe.	  	  

1. Nadobudnutý	  majetok	  v	  roku	  2014	  bol	  riadne	  zaevidovaný	  sekretariátom	  SZKDV	  .	  	  

Kontrola	  sekretariátu	  SZKDV,	  prebiehala	  počas	  celého	  roku.	  	  Po	  skončení	  účtovného	  roku	  prebehla	  
kontrola	  všetkých	  dokladov	  s	  nasledovným	  výsledkom:	  

2. Vyúčtovanie	  jednotlivých	  akcii	  	  RD	  slalom:	  kontrola	  prebehla	  	  náhodným	  výberom	  
jednotlivých	  akcii,	  kontrolou	  zistené	  nedostatky	  (	  chýbajúce	  správy	  z	  VT,	  chýbajúce	  
podpisy	  na	  zúčtovaniach	  )	  boli	  následne	  riadne	  doplnené.	  	  

3. Kontrola	  zúčtovania	  jednotlivých	  TSM:	  kontrola	  nezistila	  žiadne	  nedostatky,	  
zúčtovania	  sa	  riadili	  platnou	  smernicou	  o	  činnosti	  TSM.	  

4. Kontrola	  členstva	  a	  poplatkov:	  	  KK	  nezistila	  žiadne	  nedostatky.	  

5. Kontrola	  registrácie	  zmlúv:	  KK	  nezistila	  žiadne	  nedostatky,	  zmluvy	  sú	  riadne	  
zaevidované.	  

6. Kontrola	  a	  vyjadrenia	  na	  podané	  podnety	  od	  jednotlivých	  členov	  SZKDV.	  Na	  
jednotlivé	  písomné	  podnety	  KK	  zaujala	  stanoviská,	  ktoré	  následne	  doručila	  písomnou	  
formou	  dotknutým	  stranám.	  

7. Kontrola	  uznesení	  z	  VZ	  SZKDV	  	  zo	  dňa	  16.3.	  2014,	  	  	  



a,	  	  uznesenie	  zaslanie	  správy	  o	  hospodárení	  zväzu	  na	  jednotlivé	  kluby	  a	  sprístupnenie	  
výsledkov	  hospodárenia	  Canoe	  Slalom	  	  s.r.o.	  za	  rok	  2012,	  2013	  –	  splnené.	  

b,	  vypracovanie	  návrhu	  úpravy	  a	  modernizácie	  stanov	  SZKDV	  do	  termínu	  30.6.2014	  –	  
úloha	  nesplnená	  do	  dnešného	  termínu.	  

c,	  úloha	  VV	  zaoberať	  sa	  závermi	  vyplývajúcimi	  zo	  správy	  KK	  	  -‐	  splnené.	  	  

d,	  úloha	  KK	  vypracovať	  interné	  smernice	  SZKDV	  o	  kontrole	  –	  splnené.	  

e,	  úloha	  KK	  vypracovať	  smernicu	  o	  verejnom	  obstarávaní	  –	  VV	  SZKDV	  poveril	  externú	  
firmu	  pre	  spracovanie	  kompletnej	  agendy	  podľa	  zákona	  o	  verejnom	  obstarávaní.	  

f,	  úloha	  KK	  vypracovať	  smernicu	  o	  arbitráži	  –	  úloha	  nesplnená,	  nakoľko	  arbitrážne	  
konania	  vyplývajú	  zo	  stanov	  do	  kompetencie	  KK	  SZKDV.	  

	  

	  

	  

ODPORÚCANIA	  KONTROLNEJ	  KOMISIE:	  
	  

Úloha	  1:	  Implementovať	  do	  procesu	  zabezpečovania	  služieb,	  prác	  a	  tovarov	  aplikáciu	  
ustanovení	  zákona	  č.	  25/2006	  Zb.	  o	  verejnom	  obstarávaní,	  podľa	  odporúčania	  NKÚ.	  
Cieľ:	  dosiahnuť	  väčšiu	  mieru	  transparentnosti	  v	  procese	  zabezpečenia	  služieb,	  prác	  a	  tovarov	  
pre	  účely	  SZKDV	  
	  

	  

V	  Bratislave	  20.	  2.	  2015	  	   	   	  	  	  Zapísal:	   Martin	  Stanovský	  -‐	  predseda	  KK	  SZKDV	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	   	   	   	   	   	   	   Štefan	  Džurný	  -‐	  člen	  KK	  SZKDV	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   Rudolf	  Bárta	  –	  člen	  KK	  SZKDV	  

	   	   	   	   	   	   	   	  


