
Slovenská Jazdecká Federácia

                                 Kontrolór SJF   Ing. Ivana Dedinská-Maderová                      

Správa o     kontrolnej činnosti 3/2020

Kontrolovaný subjekt : Predseda SJF, Predsedníctvo SJF, Generálny sekretár SJF

Dátum začatia kontroly : 17.9.2020

Dôvod začatia kontrolnej činnosti : vlastná iniciatíva

Predmet kontroly : 

Dňa 8.9.2020 Predsedníctvo SJF (ďalej len P-SJF) v Zápisnici zo zasadania P-SJF 
pod bodom 7 presunulo prerokovanie Rozpočtu SJF na budúce zasadanie.
Návrh Rozpočtu SJF nebol P-SJF predložený.

Zistenia : 

Pri kontrolnej činnosti boli použité nasledovné materiály:

Zápisnica zo zasadania P-SJF 02-2020, 03-2020, 04-2020, 05-2020

Stanovy SJF
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Vyhodnotenie :

- Stanovy SJF článok VIII bod 7 h – Do pôsobnosti Predsedníctva SJF patrí schvaľovať 
ročný rozpočet SJF na nasledujúci kalendárny rok, ktorého súčasťou je aj 
rozpočet pre zabezpečenie činností v rámci jednotlivých disciplín

- Stanovy SJF článok VIII bod 11 k – Do pôsobnosti Predsedu SJF patrí predkladať 
Predsedníctvu SJF rozpočet na nasledujúci kalendárny rok

- Stanovy článok XIII bod 6 m – Generálny sekretár SJF najmä  zodpovedá za efektívne 
využitie finančných prostriedkov SJF v zmysle schváleného rozpočtu 

- Stanovy SJF článok XVIII bod 2 – Hospodárenie SJF sa  riadi podľa schváleného 
rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Rozpočet SJF na príslušný kalendárny rok 
schvaľuje Predsedníctvo SJF. Návrh rozpočtu na schválenie Predsedníctvu SJF 
predkladá, v nadväznosti ne zverejnenie relevantných informácií umožňujúcich určenie 
predpokladanej výšky príspevku NŠZ na príslušný rok, Predseda SJF.

- Kontrolou bolo zistené, že v podkladoch zverejnených v Zápisniciach k zasadaniam     
P-SJF sa nenachádza návrh rozpočtu SJF. Bod programu rokovania P-SJF s názvom 
Rozpočet SJF bol na zasadaniach P-SJF 02,03,04,05 vždy odložený na ďalšie 
zasadanie. 

- Rozpočet SJF teda k dnešnému dňu nebol predložený, prerokovaný a schválený, 
napriek tomu, že relevantné podklady o predpokladanej výške štátneho príspevku sú 
už známe. Generálny sekretár SJF má v zmysle Stanov SJF zodpovedať za využitie 
finančných prostriedkov v zmysle schváleného rozpočtu a nemá právomoc 
uskutočňovať  úhrady a prevody finančných prostriedkov mimo rozpočet SJF alebo bez
uznesenia Predsedníctva SJF. 
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Navrhnuté opatrenia :

Predsedovi SJF :

- Zvolať čo najskôr zasadanie P-SJF s bodom programu Rozpočet SJF a na toto predložiť
návrh Rozpočtu SJF na rok 2020. 

- Do konca roku 2020 predložiť Predsedníctvu SJF návrh Rozpočtu na rok 2021 
s predpokladaným príspevkom pre NŠZ podľa reálneho príspevku na rok 2020

Predsedníctvu SJF :

- Schvalovať uznesením Predsedníctva SJF každý prevod finančných prostriedkov SJF 
a to až do doby schválenia Rozpočtu SJF. 

Generálnemu sekretárovi SJF:

- Vykonávať prevody finančných prostriedkov SJF až do schválenia Rozpočtu SJF len 
na základe Uznesenia P-SJF.

- Viesť záznam o vykonaných prevodoch v rozsahu suma, účel, číslo Uznesenia P-SJF 
a raz týždenne tento zaslať Kontrolórovi SJF. 

Termín  na splnenie navrhnutých opatrení :  ihneď na zasadaní P-SJF

Lehota na vyjadrenie k     zisteniam :  do 7 dní 

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu:  

                                                        viď hlasovanie per rollam P-SJF 13.-15.10.2020

V Bratislave 16.10.2020

                 Ing.Ivana Dedinská-Maderová, v.r.

Na vedomie : 

Predsedníctvo SJF

Sekretariát SJF
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