
                                                      Správa o činnosti KRK  STÚ   
 
Kontrolnorevízna komisia Slovenskej triatlonovej únie (ďalej aj KRK STÚ alebo KRK) predkladá správu o činnosti KRK STÚ za obdobie rokov 
2011 a 2012. 
 
Zloženie komisia KRK STÚ:  
Vladimír Došek (predseda),  
Lenka Martonyiková Fotúlová (zástupca predsedu),  
Katarína Botcherová 
 
KRK  spracovala plán svojej činnosti na roky 2011-2012  
 
Plán práce KRK  STÚ v základných oblastiach: 
1. Kontrola dodržiavania vnútorných predpisov, usmernení a úloh.  
 
2. Plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej konferencii. 
 
3. Zasadnutia výkonného výboru STÚ. 
 
4. Vlastná kontrolno-revízna činnosť. 
 
5. Účasť a predloženie správy činnosti KRK STÚ za roky 2011-2012 na konferencii  STÚ 
 
 
 
 
Hodnotenie jednotlivých oblasti činnosti KRK je nasledovné: 
 
1. Kontrola dodržiavania vnútorných predpisov a nariadení 
KRK za hodnotené  obdobie nedostala podnety na kontrolu dodržiavania vnútorných predpisov a nariadení. Pri svojej práci nezistila porušenia 
usmernení a vnútorných predpisov STÚ. 
2. Plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej konferencii 



Konferencia STÚ uskutočnená dňa 21.11.2010 v Bratislave. 
Prehľad prijatých uznesení s termínom, zodpovednosťou a obsahom  (prednesená informácia z prehľadu). 
Uznesenia - Splnené - správy predložené (prednesená informácia z prehľadu). 
 
3. Zasadnutia výkonného výboru STÚ 
Na zasadnutiach VV mala zastúpenie i KRK. Napriek tomu, že KRK STÚ nemôže svojim  hlasom rozhodovať pri hlasovaní VV, môžme 
konštatovať, že svojími názormi prispievala k optimálnemu a spravodlivému riešeniu problémov ( spomenutá hlavne Organizačná smernica 
STÚ, pracovno-právne vzťahy).  
 
Prehľad prijatých úloh v roku 2011- 2012  príloha Tabuľka s počtom prijatých , splnených, z posledných zasadnutí VV zostali úlohy na plnenie. 
Termín ich plnenia je na obdobie po konferencii STÚ (prednesená informácia z prehľadu). 
Prehľad uskutočnených zasadnutí VV STÚ za obdobie 2011-12, Tabuľka –účasti členov VV.   100% ( Bernáth, Jurášek,) -  (48%),Varga 
(prednesená informácia z prehľadu). 
 
3. Vlastná kontrolnorevízna činnosť 
KRK vykonala náhodnú kontrolu dokumentov STÚ . Rozsah kontroly sa uskutočnil 3krát v roku. 
Pri previerke sa zamerala hlavne na : výdavky a doklady  súvisiace s nákladmi na cestovné, náklady na výjazdy reprezentačného družstva, 
vybrané náklady na administratívnu činnosť STÚ, evidenciu a využívanie vozidiel , príjem z poplatkou do STÚ a inventarizáciu majetku. 
Pri kontrole vychádzalo s prvotných dokladov k zúčtovaniu. 
 
3.1  dotácie klubom 
Posledná kontrola bola zameraná na dotácie klubom poskytnuté na podujatia a za výsledky. Výchadzalo sa z podkladov predložených 
p.Juráškom. 
Prednesená informácia zo Zápisu  z činnosti Kontrolno-revíznej komisie STÚ, Dátum: 10.11.2012, 
                                         Prítomní: V.Došek, K.Botcherová L.Martoníkova    
                                         (prednesená informácia z prehľadu- Zápisu ). 
 
Výsledky boli prerokované s gen.sekretárom STÚ. Tu bola vznesená požiadavka na spracovanie prehľadu, ktoré kluby majú dostať dotáciu, ktoré 
predložili, a ktorým už boli poskytnuté dotácie. 
 
 
3.2 inventarizácia majetku STÚ 



V tejto oblasti KRK uskočnila inventarizáciu  hmotného majetku v roku  2011. 
Výsledky inventúry boli spracované v osobitnom zápise. Rozdiely neboli zistené. 
 
4. Účasť a predloženie správy činnosti KRK na konferencii STÚ 
Zabezpečená účasť KRK STÚ na konferencii.  
Správu o činnosti KRK STÚ bola predložená na konferencii. 
 
5. Návrh na uznesenie  
Vykonať inventarizáciu majetku STÚ za rok 2012 v termíne do konca januára 2013. 
 
 
Záver 
Predseda KRK vyslovil poďakovanie členom KRK STÚ za činosť v komisii za uplynulé obdobie. 
 
 
 
Bratislava , 2.12.2012 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Vladimír Došek 
                                                                                                                KRK STÚ 
 
 
 
 
                                               


