
  

 

 

Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

 

 

 

ZÁPISNICA č. 12 

 

 

 

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.10.2018 o 10,00 hod. 

v priestoroch sídla SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava 

 

Prítomní: PaedDr. Miroslav Jursík, Mgr. Veronika Strížová, Ing. Milan Zusko 

 

Prizvaná: Lucia Janošková 

 

 

PROGRAM 

 

1. Zahájenie, kontrola uznesení      

2. Zmluvy o športovej reprezentácii + cestovné príkazy za 1 Q 2018   

3. Faktúry za 1 Q 2018           

4. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

Prítomných privítal a rokovanie otvoril predseda KK SZH p. Jursík.   

Predseda uviedol, konferenciou novozvolenú podpredsedníčku kontrolnej komisie, pani Mgr. 

Veroniku Strížovú. 

 

Kontrola uznesení:  

uznesenie 3/2-2015 - trvalé 

ostatné uznesenia sú splnené 

 

K bodu 2 

 

Zmluvy o športovej reprezentácii: 

 

Jursík: bolo skontrolovaných 12 zmlúv o športovej reprezentácii muži „A“ za 1 Q 2018, ktoré 

boli uzatvorené v súlade s ustanovením § 16 zák. č. 300/2008 Z.z.  

Video analitik Arne Kuhr a Matthias Schwalbe majú zmluvu ako športovec – hádzanár, čo je 

nesprávny druh zmluvy. Ostatné zmluvy sú bez závad. 

Muži „B“ , za 1 Q boli skontrolované 4 zmluvy ktoré boli uzatvorené v súlade s ustanovením 

§ 16 zák. č. 300/2008 Z.z. všetky bez závad.  

Ženy „A“ akcie uskutočnené  v termíne 18.3 – 19.3.2018 a 22.3. – 24.3.2018“ bolo 

skontrolovaných 10 zmlúv ktoré boli uzatvorené v súlade s ustanovením § 16 zák. č. 

300/2008 Z.z. Zmluva p. Olšavského je zmluva ako športovec – hádzanár, čo je nesprávne. 

Ostatné zmluvy sú v poriadku 



Ďalej boli skontrolované 3 zmluvy z akcie uskutočnenej 18.2. – 21.2.2018 zmluva p. 

Olšavského nesprávna tak ako v predchádzajúcich akciách 

 

Uznesenie 1/12-2018 

Informovať prezidenta SZH o nedostatkoch a požiadať ho o prijatie opatrení na nápravu. 

Zodpovedný: predseda KK 

Termín: 31.10.2018 

 

Cestovné: 

 Strížová: boli skontrolované akcie: 

1, RD Juniori  

I.Q. 

- prezenčná listina (20 osôb): RD Juniori v BA- ZUG (Swiss), 10.1.-15.1.2018 

cestovné náklady uhradené 7 osobám, dňa 28.2.2018 

II.Q. 

- prezenčná listina (19 osôb): RD Juniori - Modra, 4.4.-8.4.2018 

- cestovné náklady vystavené 5 osobám, chýba dátum úhrady 

 

- prezenčná listina (19 osôb): RD Juniori, BA - testovanie, 13.6.2018 

- cestovné náklady uhradené 11 osobám, dňa 30.8.2018 

 

- prezenčná listina (20 osôb): RD Juniori v BA – Izrael, 21.6.-27.6.2018 

- cestovné náklady uhradené 11 osobám, dňa 30.8.2018 

 

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori - Modra, 4.4.-8.4.2018,  v počte 4ks 

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori, BA - testovanie, 13.6.2018, v počte 2ks 

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori v BA – Izrael, 21.6.-27.6.2018, v počte 4ks 

(1x 2 origináli...asi ešte neodovzdané) 

III.Q. 

- prezenčná listina (18 osôb): RD Juniori BA- DABAS (HU), 3.7.-7.7.2018 

- cestovné náklady uhradené 11 osobám, dňa 30.8.2018 

- chýba podpis p. Gernát a p. Kostka (cestovné bolo vyplatené) v prezenčnej listine 

 

- prezenčná listina (20 osôb): RD Juniori v BA – Podgorica (MNE), ME U20, 18.7.-

30.7.2018 

- cestovné náklady uhradené 14 osobám, dňa 30.8.2018 

 

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori BA- DABAS (HU), 3.7.-7.7.2018, v počte 

3ks (ešte nepodpísané zamestnávateľom) 

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD Juniori v BA – Podgorica (MNE), ME U20, 18.7.-

30.7.2018, v počte 4ks (2x 2 origináli...asi ešte neodovzdané) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2, RD Kadetky  

I.Q. 

- prezenčná listina (18 osôb): RD Kadetky v BA, 18.3.-25.3.2018 

- cestovné náklady uhradené 3 osobám, dňa 17.4.2018 

- cestovné náklady uhradené 2 osobám, dňa 17.4.2018 CHYBA: zle uvedený dátum 

konania?? 



II.Q. 

- prezenčná listina (18 osôb): Zraz RD U18 dievčatá, Púchov, 22.4.-24.4.2018 

- cestovné náklady vyučtované v počte 1x...neuhradené, CHYBA: použitý zlý 

koeficient 
III.Q. 

- prezenčná listina (18 osôb): Zraz RD U17 dievčatá, Púchov, 4.8.-17.8.2018 

- cestovné náklady vyučtované v počte 7x...neuhradené, CHYBA: použitý zlý 

koeficient 
 

- Dohoda o pracovnej činnosti: RD kadetky, Púchov – Kielce (PL), 4.8.-17.8.2018, 

v počte 2ks 

 

3,RD Predkadetky Cestovné 

I.Q. 

- Zmluva o športovej reprezentácii, CHYBA: iný typ zmluvy (p. Tomáš Slovjak) 

 

- prezenčná listina predkadetky (19 osôb): BA – Rumunsko, 14.2.-19.2.2018 

- cestovné náklady uhradené 1x, dňa 22.3.2018 

- cestovné náklady uhradené 4x, dňa 17.4.2018 CHÝBA podpis Rajnohová 

- cestovné náklady uhradené 1x, dňa 30.4.2018 

 

- prezenčná listina VT predkadetky (21 osôb): TN - Poľsko, 19.3.-25.3.2018 

- cestovné náklady uhradené 2x, dňa 17.4.2018 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

4, RD Juniorky Cestovné 

I.Q. 

- prezenčná listina (15 osôb): RZ Šaľa + zápas v Érde, 15.1.-16.1.2018 

- cestovné náklady uhradené 6x, dňa 21.2.2018 

-   

- prezenčná listina (16 osôb): RZ Šaľa + kvalif. na MS, 18.3.-25.3.2018 

- cestovné náklady uhradené 8x, dňa 17.4.2018 

- cestovné náklady uhradené 1x, dňa 23.4.2018 

CHYBA: pravdepodobne 2x vyplatený cesťák – Zuzana Hlaváčová!!! 

 

Zusko: kontroloval cestovné RD muži, RD kadeti a RD ženy 

 

 

K bodu 3 

 

Jursík: Skontroloval 79 faktúr za január 2018 

 Skontroloval 79 faktúr za január a február 2018 

 Skontroloval 86 faktúr za marec a apríl 2018 

 

Všetky predložené faktúry spĺňajú požiadavky zákona o účtovníctve a nenašli sa žiadne 

nedostatky 

 

 

 

 



K bodu 4 

 

Do rôzneho sa neprihlásil nikto. 

 

 

 

 

Rokovanie komisie ukončil jej predseda p. Jursík a prítomným poďakoval za účasť a činnosť. 

 

 

 

 

Zapísal: 

PaedDr. Miroslav Jursík 

Predseda kontrolnej komisie SZH                                    

 

 

 

Zápisnicu overila: 

Mgr. Veronika Strížová  

Podpredsedníčka kontrolnej komisie SZH 

 

 


