
Spraru D.;zontei rarJy:At Š
(ple zasadnrrtie VV SAL,IS dňa 2], l 1,2016

DR SAL]š pracovala r,,z]oženi: predseda a fegión Bratisiar,a _ J. žídek, regiiln zápaci:

p,Kiss Tibor, región stred: Cisárik ]ozei región i,ýchod: Bakalár. vzdal sa funkcie člena DR a

bol kooptovaný p, Zelko Aurei

Členovia DR koinunikovali teletbnicky, elektr. poštou a osobne Oboznámili sa s platnou
..Smernicott pre činnost' DR-' a .,Snrerrricou pre postup pri vvbavovaní podnetov pre
prešetrerrie", ktoré vypracovala pretlchácizajúca DR. DR vypracovala a schr,áliIa plán prlrc.,

pre r. 2016.

podnet na prešetrenie

Dňa 5,5.20i6 obdržal predsecla DR poštou podnet na prešetrenie od p,Lakatoša riaditel'a
TU Košice. kioroin poukázal na r,:zpoi- medzi dátuniom prijatia FaBK ATU Košice za člettt
SALIS na Rade dňa 12,1 l,20l5 a podpiscrm irčinnosti zmluvy o spolupráci medzi TU Košice
Súčasne sa dožarloval informácie. akými píscnrnými podkladnri bola žiadosť o prijatie dtl
S,A.UŠ podložená W SAUŠ sme na zasadilutí dria 25,5.20 t6 infbrmovail o obdržaní podnetu
od p. Lakatoša a zistili som, že p. Lakatoš vzniesol takťrto nánrietku už v decembri 20l5,

Predseda DR vypraci:vai a zaslai koncept odpovede čienonr DR. ktor}- ju otlsúhlasili a bola
p, Lakatošovi zaslaná dňa 31.5,20l6 poštou zo sekretariátu S,{UŠ.

Dňa 2 6,obdržala f)R odpoveď p, t-akatoša, v ktorej opáť konštatu_je časor,ý nesúlad l,
uzavreti Zmluvy medzi Tt_l Košice a FaB klubom, a že pri prijati predmetného subjektu
nebola predložená zmluva o spolupráci so špoftovým subjektom v zariadeniach vysoke.! škoJy
a konštatoval. že boli porušené stan,ll; SA[lŠ pri prijatí FaB klubu TU Košice za člena
SAUS

DR r,ypraccrvala a odsúhlasila (íi:rrr,ou elektonickej pošty) stanovisko. ktoré bolo
p,Lakatošovi zaslané,

Dňa 27.10.2016 obdržali niektr:rí členovia VV a reg. rád, rektor TLrKE. ai,, otl p,

Lakatoša email s príIohou s názvom "AnalÝ,za prijat,ia FaBK .dTU Košice za člena SAUŠ'',
v Ltorej podrobne argumentuje, analyzuje a konštatuje. že pri prijati FaBK TU Košice boli
ílagrante nedodržané stano\,y SAt iŠ..

Predseda DR SAUŠ preposlal tento emai! členonr DR. Podl'a platných ,.Snrernic pre
postup prí vybavovaní podnetov na prešetrenie" je doba na vvpracoi,,anie odpovede 60 dni.
Z členov DR teagoval zatial'lerr p.Zelko (regicu výchcld). ktory], konštatuje, že nemá rrcelené
intbrmácie z dór,odu odiišného interprelovania priebebrr prijímania nového člena reg,rad,y
SAUŠ, DR a sekretariátu SAUŠ. Podra neho nie je vhrcdné opakovať proces prijimania FaBK
ATu l(ošice. A ab;, sa predišlo takénruto pdpadu je potrebné stanoviť povinnosť atermin
nápravy s ohl'adom do budťrcna, prip, zavedenia sankcie pri pcirušeiri pravidiel pri prijinranie
nových členskych subjekrov S AUŠ

Málne za io, že \ry SAL:Š je so st'ažttosťott p Lalattrša dostatočne informovaný a preto
žiadame aby ho prejednal" zaujal slanovisko alebo ho zaradil do progrírmu Rady SAUŠ dňa
8,2,01ó, kde by mohla byť táto kauza uzavretá.



Kontrolv

PP 1,_ykonala dňa 6.7,2016 za účasti -- telemostom s p.Cisárikom a sekretariáte SAUŠ
ohlásenu kontrolu" ktorá sa zamcrala na .

-stav platenia členských príspevkov čl. subjektami SAL]Š k j0.7,20l6

- stav čerpanie fin, prostrieilkov na unii,erzitné podu}atia i, r 20} 6

kontrolu sme zistili. že:

1, k stanovenému tennínu 31.6,2C16 neuhradili čleiiské prispevky subjekt1, : Slávia
TR]KLUB FTVŠ Bratislava a Združenie špoílo\,ých klubov Univerzity ]<onštantina

Filozoí'a v Nitre.

2, Finančné prostriedky na univerzitné podujatia členské subjekty čerpajú a vyilčtovania
zasielajú priebežne. pretože si ich rozdelili na niekol'ko akcii, Iné kluby konanie
šponových podujati presuIruii n* iný termin ako boli plánované,

DR korrštatuje, že disciplina vyúčtovania urril.erzitných športových podujati sa opfoti
r. 20l5 ziepšila,

3, Na vyžiadanie zaslala ekonómka SAL]Š p,Cisarrkovi v elektronickej forme
ekononrické rnateriáiy- P,Cisárik po ich preštudovaní ltonštatoval, že neclošlo
žiadnemu pochybeniu,

D&? r L|a]é 1,ykonali cienovia DR p,Žrdek. p,Kiss. za pritonrnosti štatutárnej zástupkyne
p,I{almovej, a hospodára, tajomnika p.Červeňa a precls,reg. rady p.Jedličku kontrolu v
členskom silbiekte SAUŠ - Združenie športových klubov KF v Nitre.

kontrola bola zameraná na ,

- Vedenie čl, evidencie

- Platenie členských prispevkor. - subjekt nezaplatil v stanovenom termine prispevky

- Archiváciapisoinncsií

- Správa a evidencia majetku

- Čerpanie finančných prostriedkov na unil,erzitné podujatia 20l6

Členská evidencia je vedená r, elektronickej a pisonrnej forme, členovia neplatia čienský
prispevok. svoju klubovťi prislušnosť ma;ú zaznamenanú i, íSiC karte, ktofá im umožňúe Lrod
vedenínr trenérov vstup do telovýchovných objektov

Archivácia písomností klr,rbr-r a materiálol, SAUŠ je vedená v osobitných obaloch
v chronologickom poradi,

Z podkladov sekretariátr.r SAUŠ sme zistili sme, že člerrsk1, subjckt nepoukázal v r, 20]{r
na účet SAUŠ členské príspevky za členov klubu v stanovenej sume .i 12,00 €. lfajomnik ZŠK
LIKi uviedol. že na to zabudli.

P,Kiss iniciatívne priniesol písomné podklady pre uskrrtočnenie kontroiy Volejbalového
kiubu UJS v Kontárne a požiadal aby boli skontrolované, Následnou kontrolou bolo zistené a
konštatované, že náz-ov klubu sú]rlasí so stanovatni a s pridelenirn IČ0. klub čleilské
prispevky uhradil v §tanovenom 1ermíne, evidencia členskej základne obsahuje pisomné



prihlášky, zoznam členov klubu. Preukazy majú len registrovaní hráči. Zápisy zo zasadnutí
r,ýboru a členských schódzí sú archivované chronologicky v obaloch, Originály vyúčtovania
univerzitného podujatia sa nachádzajú v klube,

Dňal0.11.2016členoviaDR.pŽide*.ap.Cissárikvykonaliohlásenúkontroluvělenskom
subjekte Šr mm Banská Bystrica - za prítomnosti ekonómky p Kubišovej

I(ontrola bola zameraná na:

- Kontrola zhody názw ŠK v stanovách a IČO

- Spracovanie zápisníc z VV a Rady SAUŠ a ich archivácia

- Vedenie členskej evidencie a platba členských pdspevkov

- Platenie členských príspevkov

- Kontrolu účtovnictva (daňové priznanie za r _2015 a i.) vykonal p,Cisárik

Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia zo strany kontrolovaného subjektu,

Písomné správy z vykonaných kontrol sú k dispozícií na sekretariáte SAUŠ v materiáloch
Dozornej rady.

Správu podáva: J.Židek

predseda DR SAUŠ


