
   

 

 

Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

 

 

 

ZÁPISNICA č. 17 

 

 

 

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.12.2019 o 10,00 hod. 

v priestoroch sekretariátu SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava. 

 

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

 

Program: 

 

1. Zahájenie, kontrola uznesení  

2. Kontrola cestovných náhrad za rok 2019 

3. Rôzne  

 

K bodu 1 

 

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

 

Kontrola uznesení:  

uznesenie 3/2-2015 - trvalé 

ostatné uznesenia sú splnené 

 

K bodu 2 

 

Kontrola cestovných náhrad za rok 2019: Jursík 

 

RD Juniorky – 1.7. až 31.7.2019 (Stupava) 3 ks cestovné príkazy – bez závad 

Dohoda o pracovnej činnosti – Peter Pčola 11.7. až 31.7.2019 - chýba celková suma 

    Martin Haľama 8.7 až 20.7.2019 – chýba celková suma 

Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Mária Straková ved. družstva, 

Renáta Hadasová asistent trénera a Zdena Rajnohová tréner – zmluvy v poriadku 

RD Juniorky – 24.6. – 29.6.2019 : 

Dohoda o pracovnej činnosti – Peter Pčola, Nela Kmošenová – v poriadku 

Zmluva o výkone činnosti člena realizačného tímu RD Mária Straková ved. družstva, 

Renáta Hadasová asistent trénera a Zdena Rajnohová tréner – zmluvy v poriadku 

 

Kontrola cestovných náhrad za rok 2019: Strížová 

 

Cestovné náhrady RD Juniori 2019 

 

- prezenčná listina (16 osôb): RD Juniori - Rumunsko 7.1.-13.1.2019 

- Hromadné vyúčtovanie cestovných nákladov (6x) 



- vyúčtovanie cestovných nákladov (2x) 

- Zmluva o výkone činnosti člena relizačného tímu reprezentačného družstva slovenskej 

športovej reprezentácie v hádzanej (1 osoba) 

- Dohoda o pracovnej činnosti (1 osoba), CHÝBA: suma = odmena 

 

- prezenčná listina (21 osôb): RD Juniori - Balatonbogláre (Maďarsko), 23.1.-26.1.2019 

- Pozvánka na zraz RD juniorov Slovenska (3x) 

- vyúčtovanie cestovných nákladov, CHÝBA: podpis účtovateľa akcie (1x) 

- Dohoda o pracovnej činnosti (1 osoba) 

 

- prezenčná listina (19 osôb): RD Juniori – VT, prípravné zápasy so Španielskom, 2.7.-

8.7.2019 

- dohoda o pracovnej činnosti (1 osoba) 

- Zmluva o výkone činnosti člena relizačného tímu reprezentačného družstva slovenskej 

športovej reprezentácie v hádzanej (1 osoba), CHÝBA: suma = odmena 

- vyúčtovanie cestovných nákladov (12 osôb), CHÝBA: podpis účtovateľa akcie (2x) 

- uhradené cestovné náklady 10 osobám, dňa 29.5.2019 

- Dohoda o pracovnej činnosti (2 osoby), aj uhradené 2x, dňa 16.5.2019 

 

- prezenčná listina (18 osôb): RD Juniori – VT, prípravné zápasy s Poľskom, 

21.10.2019 – 27.10.2019 

- dohoda o pracovnej činnosti (3 osoby) 

- vyúčtovanie cestovných nákladov, doprovod (3 osoby) a hráči (5 osôb), zatiaľ 

neuhradené, CHÝBA: podpis účtovateľa akcie u hráčov 

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

 

 

Cestovné náhrady RD Ženy 2019 

 
- prezenčná listina (21 osôb): Zraz RD Ženy – VT Stupava a turnaj v Poľsku, 18.3.-

25.3.2019 

- Zmluva o výkone činnosti člena relizačného tímu reprezentačného družstva slovenskej 

športovej reprezentácie v hádzanej (1 osoba) 

- Zmluva o športovej reprezentácii (10 osôb) 

- Dohoda o pracovnej činnosti (8 osôb) 

- vyúčtovanie cestovných nákladov (18 osôb) 

 

-    prezenčná listina (22 osôb): Zraz Ženy RD,  23.5.-6.6.2019 CHÝBA: 2x podpis, 3x 

rodné číslo 
- Žiadosť o preplatenie nákladov pri zranení reprezentantky (1 osoba) + vyúčtovanie 

cestovných nákladov, CHÝBA: podpis vedúceho akcie, účtovateľa akcie 

- Hromadný príkaz na úhradu (20 osôb) 

- vyúčtovanie cestovných nákladov (5 osôb) 

- Dohoda o pracovnej činnosti  + Zmluva o športovej reprezentácii (15 osôb), CHÝBA: 

dátum a podpis p. prezidenta – OPAKOVANE!!! a úhrady už vykonané!!! 
- vyúčtovanie cestovných nákladov (20 osôb), CHÝBA: 3x podpis 

- Zmluva o dobrovoľníckej činnosti (1 osoba), CHÝBA: dátumy 

- Výkaz dobrovoľníckej činnosti (1 osoba) 

 

 



- prezenčná listina (16 osôb): VT Bratislava, 1.-2.9.2019 

- vyúčtovanie cestovných nákladov (10 osôb) 

- Zmluva o výkone činnosti člena relizačného tímu reprezentačného družstva slovenskej 

športovej reprezentácie v hádzanej (1 osoba) 

- Zmluva o športovej reprezentácii (8 osôb), CHÝBA: dátum 1x 

- Dohoda o pracovnej činnosti (6 osôb) 

 

- prezenčná listina (23 osôb):  Kvalifikačné zápasy Rusko + Srbsko, Hlohovec, 

22.9.201-29.9.2019 

- vyúčtovanie cestovných nákladov (19 osôb), CHÝBA: 1x podpis účtovateľa akcie 

- Zmluva o výkone činnosti člena relizačného tímu reprezentačného družstva slovenskej 

športovej reprezentácie v hádzanej (1 osoba) 

- Dohoda o pracovnej činnosti (5 osôb) 

- Zmluva o športovej reprezentácii (12 osôb), CHÝBA: podpis 2x 

 

 

 

Kontrola cestovných náhrad za rok 2019 Janoška 

 

Cestovné náhrady RD kadeti 2019 

 

Zraz 21. - 27.10.2019: Púchov a Polsko 

 - chýba dátum podpisu zmluvy: Baran, Kondáč a Dudáš 

 - chýba podpis účtovateľa akcie na vyúčtovaní 

 - skontrolovaných 14 ks 

 

Zraz 27.6. - 6.7.2019: Stupava a Partlle Cup 

 - chýba na dohode podpis SZH: Straňovský 

 - chýba dátum podpisu zmluvy: Dudáš a Kondáč 

 - chýba vyučtovanie hráčov 

 - 3 ks 

 

Zraz 3.6. - 9.6.2019: Galanta 

 - chýba dátum podpisu zmluvy: Dudáš a Kondáč 

 - chýba podpis účtovateľa akcie na vyúčtovaní 

 - 8 ks 

Plážovka: 

 - skontrolované 

 - Stupava 8. - 14.4.2019 - 8 ks 

 - Galanta 10. - 14.3.2019 - 9 ks 

 - Rumunsko 7. - 13.1.2019 - 10ks 

 

Cestovné náhrady RD muži 2019 

 

Zraz 20. - 25.10.2019: 

 - chýba dátum podpisu zmluvy: Nothe 

 - 15 ks 

 

Zraz 15.- 17.9.2019: 

 - 12 ks 



 

Zraz 6. - 17.6.2019: 

 - chýba podpis SZH na zmluve: Mikita a Kalafut 

 - chýba podpis hráča na zmluve: Kovačech, Hruščák, Korbeľ, Rešovský, Žernovič, 

Ďuriš a Paull 

 - 12 ks 

 

Zraz 7. - 14.4.2019: 

 - skontrolované 22 ks 

 

Zraz 4. - 13.1.2019: 

 - skontrolované 20 ks 

 

K bodu 3 

 

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 

 


