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Správa o činnosti KK SKrZ a kontrolóra SKrZ od posledného VZ SKrZ         

v roku 2021.  

 Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aby som Vás oboznámil s činnosťou KK SKrZ a Kontrolóra 

SKrZ.  

Kontrolná komisia pracovala v zložení: 

Predseda KK, kontrolór SKrZ – Jaroslav Burian 

Členka komisie – Helena Kažimírová 

Členka komisie – Marta Poljaková 

     V tomto zložení pracovala komisia počas celého 5-ročného obdobia.  Zvolení sme boli VZ 

SKrZ v mesiaci september v roku 2017.  V septembri preto, lebo na májovon VZ SKrZ na 

pozície v KK SKrZ nikto nekandidoval.  

     Ako Kontrolór SKrZ som zároveň aj predsedom KK SKrZ, kde v spolupráci s jej členkami 

sme vykonávali spoločne činnosť, ktorá bola zameraná predovšetkým na hospodárnosť, 

efektívnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov, 

dodržiavanie smerníc a rozhodnutí orgánov SKrZ. 

 O zistených nedostatkoch sme ústne alebo písomne informovali predsedu SKrZ a zároveň 

konzultovali postup pri ich odstraňovaní.  

Našou snahou bolo odhaliť a upozorniť na nedostatky. KK SKrZ nemá žiadne výkonné 

právomoci. Má len právo kontrolovať, na nedostartky poukazovať a žiadať odstránenie 

nedostatkov. 

Mne ako kontrolórovi zákon o športe síce umožňuje, aby som nedostaky, ktoré neboli odstránené 

formou podnetu oznámil hlavnému kontrolórovi športu, ale doteraz som toto oprávnenie 

nevyužil. 

Chcem aj takto upozorniť, že SKrZ je príjemcom štátnych prostriedkov, a preto podlieha kontrole 

viacerých štátnych orgánov /NKÚ, Úrad vládneho auditu, MF, hlavný kontrolór športu, odbor 

kontroly MŠVVaŠ, Sekcia športu, daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovnene/.  

Je preto veľmi dôležité, aby naša ekonomická a správna agenda bola v stave ako to vyžadujú 

nielen zákony ale aj naša vlastná Ekonomická smernica SKrZ.  Osobnú zodpovednosť voči týmto 

subjektom znáša predseda SKrZ, ktorého úlohou je zabezpečiť komplexné a efektívne fungovanie 

zväzu vo všetkých oblastiach.   

Ako predseda KK SKrZ som sa zúčastnil na väčšine zasadnutí VV SKrZ, kde bola taktiež 

príležitosť na vysvetlenie problémov. V priebehu roka som reagoval na telefonické otázky členov 

SKrZ a pomohol riešiť ich problémy.  
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Posledné 2 roky všetkým komplikovala život covidová pandémia.  Možnosť stretávať sa bola 

velmi limitovaný, tréningový život ustal a zaznamenali sme výrazne menej pretekov. Zasadnutia 

VV sa konali prevažne online formou a tak boli aj časovo limitované a často sa jednotlivým 

bodom nemohlo venovať dostatok priestoru. 

Od posledného VZ som dostal len jeden podnet na kontrolu. Bolo to z KK Kraso Prešov, ktorý 

žiadal preveriť počty pretekárov, ktorí splnili kritéria na poskytnutie dotácie na mládež do 23 

rokov.  V spolupráci s pani J. Čekovskou sme vykonali spoločnú kontrolu a účasti športovcov na 

pretekoch a určili definitívny stav počtu pretekárov.  

Počas 5tich rokov sme v správach KK SKrZ, či ročných správach kontrolóra uviedli množstvo 

opatrení, ktoré smerovali k tomu, aby naša agenda bola prehľadná, výpovedná a odrážala reálny 

stav financií a bola v súlade so všetkými predpísanými povinnosťami. 

Na kontrolách sme často aj zistli, že zodpovední vedia urobiť presne to, čo zákon vyžaduje a 

množstvo dokladov bolo vzorvých.  Prečo nie všetky?   

Myslím si, že problémom bolo pravidelné systematické spracovanie agendy, časová tieseň a 

častokrát aj falošná nádej, že peniaze uhradím potrebné dokumenty a potvrdenia budú následne 

doručené či doplnené.  Doplňujúce doklady však neboli doručené-doplnené a tak vo finale 

doklady ostali neúplné a nezodpovedali tak tomu čo bolo treba.  

Jeden z problémov, ktorý sa objavuje je výška pohľadávok nášho zväzu voči iným subjektom. 

Predsa ide o naše peniaze a je to nepekné, nedobré ak vystavujeme faktúry a ich úhrada je často 

zdĺhavá a problematická. Zo skúseností môžme konštatovať, že pri pohľadávkach problém vzniká 

tak, že pred podujatiami MON, JGP či 4N akceptujeme zahraničným partnerom, že všetko čo 

treba nemajú uhradené vopred. Následne im vystavuje faktúry, ktorých zaplatenie často dlhú 

dobu vymáhame.  Chybu vidíme na našej strane.  V budúcnosti naše akcie treba zabezpečiť 

technicko-organizačne tak aby zaplatenie za ubytovanie, prepravu a stravovanie bolo vykonané 

už pri akreditácii. Pohľadávkam z minulosti treba venovať pravidelnú pozornosť na zasadnutiach 

VV SKrZ a zvýšiť tak stav vymožiteľnosti.  

V budúcom období bude treba, aby VV venoval pravidelnú pozornosť nedostatkom na ktoré 

upozornila KK SKrZ.   

Aby odstraňovanie nedostatkov sa stalo permanentným procesom. Doporučujeme, aby VV na 

svojich zasadnutiach aspoň 2x do roka vykonal vlastnú kontrolu odstránenia nedostatkov, na 

ktoré upozornila KK SKrZ a prjjal opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa nedostatky neopakovali.  

Bolo by dobré, aby bolo stanovené, kto za nedostatok zodpovedá, kto ho odstráni a do kedy. 

 Stále opakujem, že účasť generálneho sekretára, člena VV zodpovedného za hospodárenie, 

zástupcu účtovnej firmy na zasadnutiach KK SKrZ by mala byť povinná.  

 Na VZ SKrZ 14.5.2022 končí volebné obdobie KK SKrZ.  Môžem konštatovať, že členovia VV 

mali vždy záujem, aby ich práca bola užitočná a efektívna.  Na záver chcem poďakovať pani 

Kažimírovej aj Poljakovej za ich čas, ochotu a vysoko kvalitnú odbornú prácu v KK SKrZ.   
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Bratislava 06.05.2022                                                                    Ing. Jaroslav Burian 

                                                                                                        Predseda KK SKrZ 

                                                                                                           Kontrolór SKrZ 


