Správa o činnosti KK SKrZ a kontrolóra SKrZ od posledného VZ SKrZ v roku 2019.
KK SKrZ pracovala v zložení:
Predseda KK, kontrolór SKrZ – Jaroslav Burian
Členka komisie – Helena Kažimírová
Členka komisie – Marta Poljaková

Od posledného VZ SKrZ sa komisia stretla na dvoch zasadnutiach. Prvé sa konalo 9.-10.11.2019 a
poznatky sú v Správe Kontrolnej komisie SKrZ č.4/2019. Do činnosti výrazne zasiahli obmedzenia s
korona krízou a tak druhé zasadnutie komisie medzi valnými zhromaždeniami sa konalo až v termíne 4.5.7.2020 Správa kontrolnej komisie SKrZ č. 1/2020
Zápisy z oboch zasadnutí sú na webe SKrZ a verím, že sa nájde dosť záujemcov ktorí majú záujem si
ich prečítať. Aj s týchto dvoch správ je zrejmé, že problémy sú dlhodbé a náprava je často len čiastočná či
krátkodobá. Hoci v niektorých oblastiach nastal stav zlepšenia pri vedení ekonomickej agendy (sú
objednávky, na dokladoch sú potrebné podpisy….), som však presvedčený, že za tri roky fungovania
tohoto VV a sekretariátu je stav nedostatočný.
Úprimne som z toho smutný. Zápasíme takmer s totožnými problémami a situácia sa zlepšuje len veľmi
veľmi pomaly pričom tie zlepšenia nezabezpečujú taký stav aby sme sa nemuseli obávať kontrol z
externého prostredia a následných dopadov pre zväz.. Je nebezpečné keď s peniazmi nevieme nakladať v
súlade so zákonmi, nariadeniami a pravidlami štátných inštitúcii a nakoniec ani v súlade s vlastnou
ekonomickou smernicou SKrZ. Postupy, spôsoby, procesy, termíny na vykonanie povinností sú jasne
stanovené a len ich treba dodržať. Možno by stačilo si veci naplánovať, termíny poznačiť do kalendára na
stole, vykonať čo od nás uznesenie, pracovná zmluva, zmluva o poskytovaní ekonomických služieb či
povinnosti člena VV SKrZ vyžadujú. Mal by existovať interný mechanizmus kontroly plnenia úloh a
povinností. Myslím si, že pomôcť môže zvýšenie zodpovednosti, náročnosti voči sebe a taktiež kolegom.
Ustanovenia zákona o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách, ekonomická smernica SKrZ sú
veľmi často porušované a nedodržiavané v týchto dokumentoch je presne definované kedy, čo, ako treba
vykonať, aby boli doklady úplné a zodpovedali nárokom zákonov. Prečo to v podmienkach nášho zväzu
nefunguje tak ako by malo, prečo odstraňovanie nedostatkov trvá zvyčajne veľmi dlho? Podľa nňa
nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť a rýchlo po vykonaní kontroly sa na mnohé problémy zabudne.
Odtraňovanie nedostatkov by ma byť permanetná činnosť a mal by sa jej venovať samotný predseda.
Predseda či generálny sekretár môžu potvrdiť, že prítomnosť na zasadnutiach KK SKrZ je veľmi užitočná,
pretože veľa nedostatkov sa odstráni ešte počas zasadnutia. A preto je veľká škoda, že na zasadnutia KK
SKrZ nechodí ani členka VV zodpovedná za hospodárenie a ani zástupca firmy, ktorá poskytuje zväzu
ekonomický servis. Doporučujem predsedovi, aby v budúcnosti zabezpečil ich účasť na zasadnutiach KK
SKrZ v rozsahu 2 - 4 hodín.
Účasť generálneho sekretára na zasadnutiach KK SKrZ by mohla byť povinná a plnila by pre neho
edukatívnu funkciu.
Od posledného Valného zhromaždenia som riešil podnet:
- ŠKK Zvolen v súvislosti s prestupom Kláry Debnárovej do KK Iskra Banská Bystrica
- pána Bíleka na porušovanie zákona o športe v IST Brezno
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Veľkú vďaku chcem vysloviť mojim kolegyniam - Hele Kažimírove a Marte Poljakovej za ich ochotu, čas,
trpezlivosť a pomoc v činnosti KK SKrZ.
V závere chcem taktiež vyslovieť vieru, že návrhy, ktoré žiadame prijať budú valných zhromaždením
akceptované a schválené. Budeme tiež veľmi spokojní ak niektorí účastníci VZ či samotní členovia VV
SKrZ doplnia návrhy KK SKrZ o ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu pri odtraňovaní nedostatkov.

V Bratislave, 05.09.2020

............................................................
Ing. Jaroslav Burian, kontrolór SKrZ
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