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Úloha a zloženie  Kontrolnej komisie STÚ

Slovenská triatlonová únia (ďalej aj STÚ alebo Únia) v zmysle  Zákona č. 440/2015 Z.z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej  „Zákon o športe“)  a Stanov STÚ
(ďalej aj Stanov) má zriadený kontrolný orgán Únie - kontrolór a kontrolná komisia STÚ.

Na  zabezpečenie  kontroly  športovej   organizácie,  ktorá  je  prijímateľom  verejných
prostriedkov bola zriadená Kontrolná komisia Slovenskej triatlonovej únie (ďalej aj KK STÚ)
a personálne obsadená voľbami najvyšším orgánom Únie. Na konferencii STÚ dňa 6.11.2021
konanej v Bratislave bola v zmysle Stanov, čl. 46 zvolená trojčlenná KK STÚ.

Zloženie komisia KK STÚ: 
1.  Vladimír Došek      predseda KK STÚ, kontrolór STÚ,
2.  Lenka Fotulová      členka KK STÚ,
3.  Jozef Drahovský    člen KK STÚ.

Plán práce  Kontrolnej komisie  STÚ

Kontrolná komisia  Slovenskej triatlonovej  únie (ďalej  aj  KK STÚ) spracovala plán svojej
činnosti na rok 2022.

Plán práce KK  STÚ v základných oblastiach na rok 2022

1. Plnenie uznesení prijatých na konferencii STÚ.

2. Zasadnutia výkonného výboru STÚ. 

3. Vlastná kontrolná činnosť KK STÚ.

4.  Účasť a predloženie  Správy o činnosti  KK STÚ a Výročnej  správy kontrolóra na
konferencii  STÚ.

1. Plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej konferencii
Kontrolovať splnenie uznesení z konferencie STÚ. Pri kontrole plnení uplatniť koordináciu so
sekretariátom STÚ, resp. výkonným výborom STÚ (ďalej aj VV) a prezidentom STÚ.

2. Zasadnutia výkonného výboru STÚ
Zabezpečiť účasť člena KK STÚ (kontrolóra) na rokovaniach výkonného výboru STÚ. Svojou
prítomnosťou prispieť k riešeniu otázok v rámci programu rokovania.

Napriek tomu, že člen KK STÚ nemôže svojim hlasom rozhodovať pri hlasovaní VV, snažiť
sa svojimi názormi prispieť k optimálnemu a spravodlivému riešeniu problémov.  V rámci
programu vyžadovať informáciu o stave hospodárenia STÚ.

3. Vlastná kontrolná činnosť
Vykonávať náhodnú kontrolu dokumentov STÚ. Rozsah kontroly uskutočniť  minimálne 4
krát  v  roku.  Kontrola  môže  byť  vykonávaná  buď  v  rámci  zasadnutia  KK  STÚ  alebo
jednotlivými členmi KK STÚ.



Kontrolnú činnosť zamerať najmä na:

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov 
poskytnutých STÚ,

b) dodržiavanie právnych predpisov a rozhodnutí STÚ.

Pri kontrole sa zamerať hlavne na: doklady  súvisiace s výdavkami: najmä dotácie klubom,
výjazdy reprezentačného družstva, vybrané výdaje na administratívnu činnosť STÚ, výdaje na
cestovné,  evidenciu  a  využívanie  vozidiel,  príjem  z  poplatkov  do  STÚ,  inventarizáciu
majetku.

V rámci kontroly si vyžiadať a preveriť stav hospodárenia s finančnými prostriedkami. Pri
kontrole vychádzať a vyžiadať si prvotné doklady k zúčtovaniu.

Plán zasadnutí KK STÚ
Plán  činnosti  KK  STÚ  predpokladá   k  jeho  naplneniu  uskutočniť  zasadnutia  KK  STÚ
v rozsahu a s cieľom:

-  Zasadnutie KK STÚ k vlastnej kontrolnej činnosti uskutočniť v každom štvrťroku 2022.
Rozsah  kontrol  vzhľadom  na  dobu  a situáciu  s obmedzeniami  následkom  koronavírusu
uskutočniť u kontrolnej komisii podľa možností minimálne 3 krát v roku.

-  Priebežná náhodná kontrolu  dokumentov  STÚ jednotlivými  členmi  KK STÚ k vlastnej
kontrolnej  činnosti  na  sekretariáte  STÚ  (podľa  podmienok  minimálne  jedna  priebežná
kontrola v každom štvrťroku ).

-  Zasadnutie  k predkladanej  Správe o činnosti  KK STÚ na rokovanie konferencie  (podľa
podmienok uskutočniť zasadnutie KK STÚ pred termínom rokovania konferencie).

Termín a miesto zasadnutí KK STÚ by bolo vyberané podľa možností: v sídle STÚ, v rámci
zasadnutia VV STÚ alebo na dohodnutom konanom podujatí STÚ. 

Pozvánky a zorganizovanie zasadnutia KK STÚ zabezpečuje jej predseda, resp. ním prípadne
poverený člen. 

4. Účasť a predloženie Správy o činnosti KK STÚ na konferencii STÚ

Zabezpečiť účasť člena KK STÚ na konferencii. 

Spracovať Správu o činnosti KK STÚ. V správe sa zamerať na vyhodnotenie oblastí plánu jej
činnosti. Prerokovať  Správu o činnosti KK STÚ s členmi KK STÚ minimálne 10 dní pred
termínom konania konferencie.

Predložiť Správu o činnosti KK STÚ  a Výročnú správu kontrolóra na rokovanie konferencie
a  predniesť prípadné návrhy na uznesenie.

Spracovali: KK STÚ, 21.12.2021.
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