
From: Marián Giba [mailto:giba.pfb@gmail.com]  

Sent: Monday, October 9, 2017 8:07 PM 

To: Milan Ladiver ml. <ladiver@hokejbal.sk>; Julius Szaraz <szaraz@projgs.sk>; Hokejbal SHbÚ 

<hokejbal@hokejbal.sk> 

Subject: Kontrolná činnosť - do rúk VV 

Takže moje poznatky z pracovných stretnutí na ministerstve školstva, ktoré je potrebné dodržiavať pri 
spravovaní SHbÚ 

Pre informáciu - V prvom rade informáciou p.Fisterovej kontrolor za zvaz preberá trestnoprávnu zodpovednosť 
za štatne peniaze, s ktorými nakladáte a môže byť štátom sankcionovaný. Podľa odporučaní je potreba zaviesť 
tkz. Buď  predloženie výpisov na mesačnej báze alebo možnosť prístupu cez internet banking na účet kde 
chodia štátne peniaze bez možnosti disponovať s nim čo je preferovaná verzia. 

Vzhľadom k tomu, že kontrolor nemôže dostať odmenu od zvazu bez predchadzajucemu schválenie 
konferenciou , môžu mu byť preplatené len náklady spojene s výkonom ako aj cestovné náhrady a náhrada za 
stratu casu . Porozmýšlajte o tom aspon vám to dávam minimálne na uváženie , lebo fakt tomu treba venovať 
veľa času.   – požadujem vyjadrenie VV. 

Pokyny na Vašu činnosť a splnenie zákonných nariadení : 

1.       Treba zverejniť členskú základňu SHBU na webe – realizované operatívne dopĺňať. 
2.       Zverejniť všetky sponzorske zmluvy na webe as SHbÚ má 
3.       Ak viem tak máme externú učtovnú firmu . je táto firma poistená za škody, ktoré by nám mohli z jej 
činnosti vyplynút ? 

Ano maju poistenie 
4.       Poverenie zodpovedností za každú akciu pod záštitou SHBU odporúčaním niekoho a následne 
schvalením VV, človek čo bude zodpovedať za danú akciu vo všetkych smeroch a následne bude robiť 
hlásenie .      
5.       Hokejbal.sk  alebo hokejbalsr.sk  a uvádzaná na ministerstvo - vyjasniť 
6.       Smernice, doplniť a zverejniť. 
7.       Vypracovať :   Smernica – obeh účtovných dokladov    požadujem :  termín ? , kto ? 

GS by mal/má urobiť 
8.       Vypracovať :   Smernica – o cestovných nákladoch    požadujem :  termín ? , kto ? 

Predpis cestovne nahrady sú 
9.       Vypracovať :   Smernica  - rokovací poriadok    požadujem :  termín ? , kto ? 

Mame odsuhlaseny konferenciou – je zverejneny 
10.   každé rozhodnutie VV aj pripravované automaticky posielať na 
email  kontrolor@hokejbal.sk     požadujem :  kto to bude mať na zodpovednosť ? 

Julo – posiela vsetkym clenom VV + doplnim kontrolora, a sekretariat by to mal poslat IBA vsetkym delegatom. 
11.    výsledok kontrolnej činnosti konanej v máji – žiadali sme o určité dokumenty a konzultáciu 
s učtovnikom – Ladiver 

 
 
Ziadam pokiaľ niečo nie je v súlade zjednať nápravu 
 
 
  
S pozdravom Ing. Marián Giba – kontrolor SHBU v zastupeni kontrolnej trojčlennej komisie 
 
V Bratislave dňa 9.10.2017 
 


