Správa o činnosti KK ŠKrZ a činnosť kontrolóra SKrZ od posledného VZ SKrZ v roku 2018.
Kontrolná komisia pracovala v zložení:
Predseda KK , kontrolór SKrZ – Jaroslav Burian
Člen komisie – Helena Kažimírová
Člen Komisie –Marta Poljaková
V rámci svojich kompetencií a úloh sa KK SKrZ zaoberala_
-

Kontrola a dodržiavania stanov, smerníc a poriadkov SKrZ
Kontrolou dodržiavania rozhodnutí orgánov SKrZ
Kontrolou použitia finančných prostriedkov SKrZ

Na webovom sídle nášho zväzu sú zverejnené všetky správy zo zasadnutí KK SKrZ. Celkom ich bolo v roku
2018 5, a preto nebudem podrobne popisovať jednotlivé skutočnosti, s ktorými sme sa vo svojej činnosti
museli stretnúť a zameriam sa len na ich zhrnutie. Kto má záujem môže si ich prečítať a dostane
komplexnejší pohľad.
Zo správ je zrejmé, že na zväze dlhodobo zápasíme s nedostatkami pri vedení ekonomickej agendy,
uplatňovaní všeobecne platných zákonov i vlastnej ekonomickej smernice SKrZ.
Chýbajú objednávky, problémy sú s cestovnými príkazmi, chýbajú podpisy zodpovedných funkcionárov.
Nejedná sa o náhodné a zriedkavé pochybenia, ale je to takmer pravidlo. V komisii sme presvedčený, že je
to dôsledok neprofesionálneho prístupu zodpovedných funkcionárov a pracovníkov SKrZ. V priebehu roka
2018 ukončila činnosť vo VV SKrZ členka zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie. Po nástupe pani
Lackovičovej napriek postupnému zlepšovaniu je stav stále neuspokojivý. Náprava nastáva často až po
viacnásobnom upozornení kontrolnou komisiou.
Stávalo sa, že na zasadnutia kontrolnej komisie sme nedostali všetky doklady o ktoré sme žiadali a často
krát na poslednú chvíľu. Doklady sa v priebehu roka častokrát zmenili a taktiež spôsob ich zaradenia
v účtovníctve SKrZ. Možno konštatovať, že účtovníctvo mešká, nie je robené včas a neodrážalo objektívne
aktuálny stav a chýbajú mnohé inventarizačné výkazy.
Popri problémoch uvedených vyššie musím spomenúť, že daňové priznanie SKrZ v minulom roku a taktiež
v tomto roku nebolo podané v riadnom termíne.
Meškali
a nepravidelne sa robili odvody do poisťovní aj na daňový úrad, neskoro sa zverejňovali vyúčtovania
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na našej webovej stránke. Daň zrazená zahraničným trénerom na
sústrední reprezentantov nebola odvedená vôbec.
Mohol by som o nedostatkoch pokračovať ďalej, ale ako som už uviedol viac je a podrobnejšie
v jednotlivých správach.
V správe KK SKrZ na VZ v minulom roku sme konštatovali o problémoch vo vzájomnom vyúčtovaní medzi
SKrZ a Slovanom Bratislava pri organizovaní ONT v roku 2017. Aj napriek negatívnej skúsenosti z roku 2017
VV SKrZ opätovne riešil organizáciu tohto tradičného podujatia v roku 2018 formou zmluvy o spolupráci s
KK Slovan Bratislava. Problémy sa však zopakovali ako cez kopirák s jednou výraznou zmenou. Keď vlani
Slovan SKrZ pred VV SKrZ dlhoval viac ako 30.000,- Eur, dnes výška vzájomne nevysporiadaných záväzkov
v porovnaní s rokom 2017 je veľmi nízka. Ťažko pochopiteľná je skutočnosť, že ešte ONT 2018 nie je
definitívne uzavretý a niektoré doklady neboli ustálené ani pred týždňom keď sa konalo posledné

zasadnutie KK SKrZ. Podľa KK SKrZ jednou z príčin problémov, je vzájomná zmluva o spolupráci. Niektoré
ustanovenia nie sú jednoznačné a umožňujú rôznorodú interpretáciu z čoho pramenia konflikty a problémy.
Po skúsenostiach z posledných dvoch rokov KK SKrZ navrhuje a žiada, aby do návrhu uznesenia z VZ SKrZ
bolo zaradené uznesenie, ktorým zaviaže VV SKrZ, aby organizovanie ISU JGP, šampionátov ISU, Memoriálu
Ondreja Nepelu bolo v priamej gescii VV SKrZ bez uzatvárania zmlúv o spolupráci s členom SKrZ inak
povedané, aby sa v spolupráci s KK Slovan Bratislava pri organizovaní podujatia na počesť Ondreja Nepelu
nepokračovalo.
V priebehu roka 2018 sme obdržali 3 podnety na kontrolu.
1. Najskôr to bola žiadosť Kraso centrum Košice o preverenie oprávnenosti štartu Nikol Fojtíkovej
z Kraso Trenčín na M-Slovenska.
2. Následne sme na podnet KK Kraso Prešov kontrolovali Rozhodnutie KRS č.1/2018 a Rozhodnutie
predsedu SKrZ v zmysle Rozhodnutia KRS č.1 z 8.8.2019
3. Posledný podnet KK Kraso Prešov bol riešený až v roku 2019 na zasadnutí KK SKrZ
9.-10.2.2019
O jednotlivých podnetoch bolo rozhodnuté tak ako je uvedené v jednotlivých správach.
V súvislosti s posledným kontrolným zistením žiadame, aby do návrhu na uznesenie bol Skating klub Prešov
klub zaviazaný uznesením VZ SKrZ na zaplatenie výchovného vo výške 2x 83 za pretekárky Olívia Jarkovská
a Ema Kandrová
V roku 2018 nás stretla jedna veľmi nepríjemná skutočnosť. Na pretekoch v Hamuliakove vznikol požiar
a nášmu zväzu vznikla značná škoda na rozhodcovskom zariadení. Okrem tejto hmotnej a finančnej škody
však stále nemáme túto skutočnosť vyriešenú účtovne. Navrhujeme preto, aby do uznesenia z dnešného VZ
SKrZ bolo zaradené uznesenie, v ktorom sa VV SKrZ uloží vykonať všetky potrebné úkony v súvislosti so
vznikom a likvidáciou tejto škody. Jednou s úloh by malo byť aj vypracovanie poriadku nakladania
a prevádzky s rozhodcovskou technikou.
Ako kontrolór zväzu som sa zúčastňoval zasadnutí VV zväzu, kde som poskytoval konzultačnú či
poradenskú činnosť a upozorňoval som na porušovanie poriadkov SKrZ.
Na poslednom zasadnutí KK SKrZ sme vykonali dodržiavanie Stanov SKrZ v reálnom živote a navrhli sme
konkrétne zmeny v Stanovách SKrZ, ktoré sú uvedené v závere tejto správy.

Záver
KK pri SKrZ navrhuje prijať delegátom VZ SKrZ konané dňa 25.5.2019 nasledovné uznesenia:
1. Zaviazať vedenie SKrZ, aby zabezpečilo správne, včasné a priebežné účtovanie ekonomickej
agendy SKrZ v zmysle platnej legislatívy v SR.
2. Zaviazať VV SKrZ, aby organizovanie a financovanie ISU JGP, ISU šampionátov, Memoriálu Ondreja
Nepelu bolo v priamej gescii VV SKrZ bez uzatvárania zmlúv o spolupráci s členmi prípadne aj nečlenmi
SKrZ.
3. Zaviazať VV SKrZ o vykonanie všetkých potrebných úkonov v súvislosti so vznikom a likvidáciou škody
na rozhodcovskom zariadení.
4. Zaviazať VV SKrZ na vypracovanie poriadku nakladania a prevádzky s rozhodcovskou technikou SKrZ.

Návrh KK SKrZ na zmenu Stanov SKrZ
Na základe konkrétnych zistení KK SKrZ navrhuje tieto zmeny:
1.

V článku 5 - Orgány SKrZ
Navrhujeme vypustiť bod f) Komisia na riešenie sporov

2. V článku 8 – Rada predsedov
Bod 1
Navrhujem na konci vety doplniť slová ..... z člena SKrZ ktorý zastupuje
3. V článkoch 9, 10, 11,
Vo všetkých troch článkoch v bodoch 2. sa píše o podpredsedoch komisií. V reálnom živote však
takýto stav neexistuje. Preto navrhujem v stanovách slovo podpredseda vypustiť a do stanov uviesť
Členmi komisie sú predseda a najmenej 2 členovia .
4. V Článku 10 a 11
V stanovách SKrZ v článkoch 10 a 11 je takmer 10 totožných bodov . Máme dve komisie, ktoré
majú veľmi podobnú obsahovú náplň svojej činnosti a právomocí (disciplinárna komisia a komisia
pre riešenie sporov). Sme toho názoru, že by bolo účelné a racionálne tieto dve komisie zlúčiť do
jednej.
5. V našich stanovách sa nič nehovorí o orgáne ktorý má riešiť problém porušenia antidopingových
pravidiel. Pričom Zákon 440/2015 o tom striktne hovorí v §92 (Na konanie vo veci porušenia
pravidiel podľa § 88 ods. 3 v prvom stupni je príslušná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva
príslušný národný športový zväz). KK SKrZ navrhuje vytvoriť antidopingovú komisiu.
Na záver chcem poďakovať mojim kolegyniam v komisii a nám všetkým zaželať viac kľudu, pokoja, čo
prinesie viac času na realizáciu hlavného poslania zväzu. To však nebude ak sa výrazné nezmení kvalita
zodpovedných funkcionárov nášho zväzu

Jaroslav Burian
Predseda KK a kontrolór SKrZ
.

