
Správa Dozomej rady SAUŠ

DR SAUŠ v r. 2Ol7 pracovala v zložení: predseda a región Bratislava - J. Žídek, región
západ: p.Kiss Tibor, región stred: Cisárik Joze{ región východ:, p. Zelko Aurel.

DR postupovala v súlade s plánom práce pre r. 2afi. Jej členovia komunikovali
telefonicky, elektr. poštou a osobne.

1. Kontroly
Dňa 14.9.2017 ,,rykonal predseda DR p J žídek ohlásenú kontrolu na sekretariáte SAUŠ za

pritomnosti gen. sekretára p.A Znášika, p.M. Masárovej a L_Petrekovej.

Predmetom kontroly bolo:
- Stav platenia členských pdspevkov čl. subjektami sAUŠ k 30.7.2017
- stav čerpanie fin. prostriedkov na univerzitné podujatia v r. 2017
- evidencia dochádzky pracovníkov sekretariátu SAUŠ
- ekonomika SAUŠ

Kontrolou boIo ástené, že:

1. k stanovenému terminu 31,.6.2017 neuhradili nasledovné subjekty členské prispevky :

vŠK FTVŠ IIK Lafranconi, KTŠ FTvŠ L,IK Bratislava, rr-Sbvia Mediť Br;ti§lava,
HK Filozof Bratislava, ŠK FAMA Bratislava, TJ Slávia Ekonóm Bratislava" VC UJŠ
Komárno, TJ Slávia TU Košice.

Odoorúč"anie:
DR SAUS odporuča Výkonnému v,ýboru, aby upovedomila uvedené členské
subjekty, že nezaplatenim čienského príspevku sa dopúšťajú porušenia Stanov SAUŠ
(čl. 3.bod 7)

2. Stav vyúčtovania finančných prostriedkov na univerzitné podujatia:
pridelené finančné prostriedky váčšina členské subjekty čerpá podťa plánu
a vrničtovania zasiela načas.

Podrobnou kontrolou sem zistili, že niektoré členské subjekty finančné prostriedky
ešte nevyúčtovali, napriek tomu, že termín svojej naplánované akcie už uplynul. Sú to
tieto:

AŠK Prirodovedec - Športoqý deň - 1.5.2077
ŠK MFI Bratislava - Beach volejbaloqý turnaj - 29 .6 .2017
VC UJŠ Komárno - M - U v plávaní- 8.6.2017

odooničanie:
DR SAS odporuča Výkonnému výboru, aby uvedené členské subjekty upozornil, že
porušujú platné smernicu SAUŠ o ,,Vyučtovaní finančných prosiňedkov na
univerzitné podujatia", ktorá ukladá preiložiť vyúčtovanie pridelených finančných
prostriedkov na univerzitné podujatie v termine - do l 5 dní.

Počas konania kontroly boli pritomní všetci členovia sekretariátu SAUŠ.



Pracovisko nemá zavedenú knihu prichodov a odchodov, Evidenciu dochádz§,,
dovoleniek vedie v elektronickej podobe p. Masárová.

odporúčanie:
DR odporuča v zmysle § 99 Zákonntka práce zaviesť knihu prichodov a odchodov na
pracovisko.

4 Kontrolou hospodárenia ekonomiky bol poverený p. Cisarik,
zašle ekonomické materiály v elektronickej forme-

P.Cisárik po píeštudovani podkladov vypracoval a zaslal dňa
správu v ktorej konštatoval, že:

- účtovníctvo sAuš bolo vedené externou formou

ktorému p. Petreková

14.12. 2OI'7 pisomnú

- podl'a vy,jadrenia SAUŠ bolo na Finančnú správu zaslané podanie,, že SAUŠ kde sa
uvádz4 že SAUŠ je občianske združenie, ktorého poslanim je ronijať šport na VŠ
a vzhl'adom nato že vr. 2016 nemala SAUŠ zdaniteťné pdjmy podťa § 41 zákona
o Dani z príjmov, tak daňové priznanie nepodáva,

- preštudovaním: zoznamov došlých a odoslaných faktrrr, intemých dokladov,
pokiadňou, predvahou úětovným rozvrhon1 súvahou, hlavnou knihou - ěísiel
analytickýc}; syntetických účtov, počiatočným a konďným stavoít, výsledkom
hospodá,renia a dodržiavania ustanovení zákona č. 43112002 Zb. z. o účtovnícwe
a z.rrení neskorších predpisov neboli zistené skutočnosti preukazujúce porušenie
ustanovení skór citovaného zákona o účtovníctve sAuš.

Dňa 4.11.2017 vykonal poverený člen DR SAUS_p A. Zelko za pdtomnosti p. Sta.ška a p.
Slávkovej kontrolu v členskom subjekte SAUŠ - TJ Slávia Univerzita P.l. Šafarita
v košiciach.

zistené skutočnosii:
- Kontrolovaný subjek preukáza1 platnú registráciu na MV SR z 5.9.2016- pod č. spisu

\ryS/1-90l90-20 6-4, platné ICO - 31313949, platnú zmluw o pósobení naIIPJŠ
v Košiciach zo dňa 30.4.2008, podpisanú rektorom LPJŠ.

- Za vylživanie teloqýchovných objektov TJ platín prenájom. Z riadneho cenníka
nájmu dostáva zl'alu od 50 80 Yo,

- Evidencia členov TJ (akhrálny počet 94i ku dfu 27.10.2O7) je vedená
v elektronickej forme

- v dotazniku zaslaneho na SALIŠ ku dňu 30.11.2017 je uvádzaný stav 5?4 členov.
- Rozdiel v počte členov vysvetlil p,Staško nezapoěítanjm ělenov v oddelenia športu pre

všethých
- Uhradu členského prispevku r,ykonávajú členovia TJ v hotovosti alebo bankovým

prevodom na úěet TJ
- TJ disponuje dvomi zamestnancami tajomnik a ekonómka (dóchodcovia), ktod majú

uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti
- Učtomí_cwo je vedené v jednoduchej forme
- TJ UPJS nie je plátcom DPH



Pritomný výkonný tajomnik UPJŠ Košice p,I. Staško súlrlas s vykonaním a výsledkom
kontroly overil svojim podpisom.

Dňa 6,L2.20I7 vykonal poverený člen DR SAUŠ p. T. Kiss za pritomnosti p, L.
Ferencziho, kontrolu v členskom subjekte VK Spartak Univerzita J. Seleyho
v Komáme.

zistené skutočnosti:
Kontrolovaný subjekt preukázal pla{u registráciu na MV SR z 17 .3.2017- pod č.
spisu WS/1-90/90-5913-14, platné ICO - 31 825 5320, platnú dohodu o pósobení na
univerzite s dátumom uzatvorenia 4.11.2015
\rK ly,ržíva halu a telocvičňu, za lctoru preruijom neplatí
Evidencia členov je vedená v papierovej forme
Počet registrovaných členov ku dňu konania kontroly - 94, v dotazníku k 30.11.2017
je však uvádzaqý počet členov 347

Pdtomný štatutámy zástupca VK Spartak Univerzity J. Seleyho Komárno p. Ladislav
Ferencz súhlas s vykonaním a qýsledkom kontroly overil svojim podpisom.

Jednotlivé zápisy s uvedených kontrol sú k dispozícii na sekretariáte SAUŠ.

2. podnetv pre nrešetrenie

Dozorná rada SAUŠ v r. 2017 neobržala v žiadnej forme podnet na prešetrenie.

3. Práca W SAUŠ

W SAUŠ na svojich pravidelných zasadnutiach vykonával kontrolu uzíleseni, zapracoval
odporučania DR z r. 2O16.

Zápisy Generálny sekretár SAUŠ zasielal elektronickou poštou zápisy zo zasadnutí
výkonného výboru všetkým členom výkonného qiboru ako aj všetkým Švojim členským
subjektom.

Dozomá rada SAUŠ sledovala implemenláciu Zákona o Športe č. 44012015 Z. zákonov.
VV SAUŠ vypracoval dodatky Stanov SAUŠ v zmysle citovaného zákonq následne ich
predložil Rade SAUŠ na schválenie a v stanovenej iehote ich podala na MV §R.
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