
Štatút kontrolnej a revíznej komisie SZB 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Kontrolná a revízna komisia Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len KRK) je nezávislým  a najvyšším 
kontrolným orgánom Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB), ktorý usmerňuje a vykonáva 
kontrolu činnosti a hospodárenia SZB v zmysle Stanov SZB a v zmysle ustanovení Zákona o športe 
č.440/2015 Z.z. (ďalej len ZoŠ). 

2. KRK sa riadi Štatútom KRK prijatým Valným zhromaždením Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len 
VZ SZB). Štatút KRK vymedzuje jej pôsobnosť, jej organizačnú štruktúru, stanovuje rokovací 
poriadok komisie a základné pravidlá jej činnosti. 

3. KRK má 3-och členov, ktorých na 5 ročné funkčné obdobie volí na svojom zasadnutí VZ SZB. Za 
člena KRK môže byť zvolená iba osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v Čl. II. Štatútu KRK. 
A zároveň  člen KRK nesmie súbežne vykonávať funkciu Prezidenta SZB, člena Prezídia SZB (ďalej 
len P-SZB), disciplinárnej komisie SZB, alebo vykonávať funkciu na sekretariáte SZB.  

4. KRK si na svojom prvom zasadnutí volí predsedu KRK, ktorý potom vykonáva funkciu kontrolóra. 
Predseda KRK – kontrolór okrem základných podmienok uvedených v Čl. II. Štatútu KRK  musí 
preukázať aj odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného 
testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie 
skúšky kontrolóra zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len MŠ). Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra 
do funkcie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje 
pravidelne v intervaloch, ktoré sú stanovené v zákone 440/2015 Z.z.. 

5. Predseda KRK zastupuje komisiu navonok aj vo vnútri organizácie, riadi jej činnosť technicky aj 
administratívne, zodpovedá za dodržiavanie uznesení a vedenie dokumentácie komisie. Predseda 
KRK, alebo ním poverený zástupca sa zúčastňuje zasadnutí P-SZB s hlasom poradným. V 
neprítomnosti predsedu plní tieto povinnosti podpredseda KRK. 

6. Členovia KRK a jej predseda – kontrolór majú právo na náhradu hotových výdavkov účelne a 
preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie člena KRK. Za výkon funkcie člena 
KRK im môže byť  vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorá sa bude riadiť osobitným 
predpisom „Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad členom KRK SZB“, ktorý schváli na svojom 
zasadnutí P-SZB najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa kedy boli členovia KRK 
zvolený VZ SZB do funkcie. 

 

Článok II. 
Podmienky na výkon funkcie člena KRK a kontrolóra 

 

1. Za člena KRK  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá 

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná a 
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie člena KRK sú 

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
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b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a 
najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 

c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment 
alebo právo alebo  

d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene 
c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu. 

3. Splnenie podmienky podľa odseku 1, písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o 
praxi. 

4. Člen KRK stráca spôsobilosť na výkon funkcie člena KRK, ak 

a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1. 
b) Predseda KRK stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak nepreukáže odbornú 

spôsobilosť podľa Čl. I. odseku 4. 

5. V prípade, že ak predseda KRK ako kontrolór prestane spĺňať spôsobilosť na výkon funkcie, je 
povinný to bezodkladne oznámiť P-SZB, ako aj členom KRK. Dňom, kedy prestane spĺňať 
spôsobilosť jeho funkcia zaniká, ale naďalej zostáva radovým členom KRK. KRK je v takomto 
prípadne povinná bezodkladne si zvoliť nového predsedu KRK, ktorý bude plniť funkciu nového 
kontrolóra a zároveň preukáže svoju odbornú spôsobilosť podľa Čl. I. odsek 4, v zákonom 
stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa ustanovenia do funkcie. Funkčné obdobie takto 
zvoleného predsedu KRK –  kontrolóra je totožné s funkčným obdobím pôvodného predsedu KRK 
–  kontrolóra. V prípade že KRK spomedzi svojich členov nebude schopná zvoliť si nového 
predsedu KRK – kontrolóra, ktorý by preukázal zákonom stanovenú odbornú spôsobilosť podľa 
Čl. I. odsek 4, KRK o tomto fakte musí bezodkladne informovať P-SZB. P-SZB je povinné 
bezodkladne zvolať VZ SZB, ktoré rozhodne o zabezpečení kontinuity nezávislej vnútornej 
kontroly SZB požadovanej podľa ZoŠ č. 440/2015 Z.z.  

6. Člen KRK môže byť odvolaný z funkcie VZ SZB dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých riadne 
prezentovaných delegátov VZ SZB  s uvedením dôvodu odvolania. Alebo na základe rozhodnutia 
disciplinárnej komisie SZB z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra, toto 
rozhodnutie musí byť potvrdené VZ SZB. 
 

Článok III. 
Úlohy KRK 

 

1. KRK pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu 
povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZB (ďalej len nedostatok) 
a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SZB a 
osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel KRK vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť 
pre orgány SZB a orgány jeho členov. 

2. KRK priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na 

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 
b) dodržiavanie právnych predpisov a 
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SZB, najmä: 

• dodržiavanie uznesenia VZ SZB, 
• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov o uchovávaní, 

spracúvaní a používaní osobných údajov členov SZB (Zákon č. 428/2002 Z.z.) 
• dodržiavanie Stanov SZB, záväzných vnútorných dokumentov, smerníc v praktickej 

činnosti, 
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• hospodárenie po stránke finančnej a materiálnej, vrátane kontroly účtov, 
• spolupráca pri tvorbe finančného plánu, 
• kontrola členskej evidencie a platenie členských príspevkov. 

3. KRK tiež 

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí P-SZB a ich riadneho 
zverejňovania, 

b) upozorňuje prezidenta SZB, P-SZB  a generálneho sekretára SZB na nesúlad povinne 
zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,  

c) upozorňuje prezidenta SZB, P-SZB  a generálneho sekretára SZB na zistené nedostatky a 
odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SZB; pri zistení 
závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravne opatrenia a určuje lehotu na jeho 
odstránenie,  

d) konzultuje postup s hlavným kontrolórom športu pri zistení závažného nedostatku,  
e)  vypracúva výročnú správu o kontrolnej činnosti, ktorú predkladá VZ SZB. 

4. KRK má pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a 

a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácii, ktoré sú členmi SZB, 
b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí organov SZB s právnymi 

predpismi, predpismi a rozhodnutiami SZB, medzinárodnej športovej organizácie a iných 
športových organizácii, ktorých je SZB členom,  

c) zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ SZB, P-SZB a ak to považujú za potrebné, aj na zasadnutiach 
iných orgánov SZB,  

d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov organov SZB  a zúčastňujú 
sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov. 

5. KRK je oprávnená vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej organizácii, 
ktorá je členom SZB. 

6. KRK sa schádza a rokuje na zasadnutiach podľa ročného plánu práce, minimálne dvakrát ročne. 
Zasadnutia KRK zvoláva jej predseda, pozýva členov KRK a kontrolované subjekty. 

 
Článok IV. 

Postup pri kontrole 
 

1. KRK vykonáva kontrolnú činnosť na základe 

a) vlastnej iniciatívy,  
b) podnetu orgánu SZB,  
c) podnetu osoby s príslušnosťou k SZB, 
d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo  
e) podnetu ministerstva školstva. 

2. Osoby vykonávajúce kontrolnú a revíznu činnosť (okrem kontrolóra a členov KRK): 

a) ju vykonávajú na základe písomného poverenia KRK SZB, 
b) sú povinné, bezprostredne po prijatí poverenia, oznámiť predsedovi KRK – kontrolórovi svoju 

zaujatosť voči kontrolovanému subjektu, 
c) sú povinné oznámiť predsedovi KRK – kontrolórovi, ak vznikne pochybnosť o nezaujatosti, 

závislosti, či ovplyvniteľnosti voči kontrolovanému subjektu,  
d) kontrolnú a revíznu činnosť nesmú vykonávať osoby, ktoré sa považujú za zaujaté, so 

zreteľom na ich vzťah ku kontrolovaným subjektom alebo predmetu kontroly. 
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O zaujatosti či nezaujatosti kontrolujúcej osoby rozhoduje predseda KRK, bez zbytočného 
odkladu. Do rozhodnutia predsedu KRK – kontrolóra, táto osoba môže vykonávať len úkony, 
ktoré neznesú odklad. 

3. Pri výkone kontrolnej činnosti je KRK oprávnená v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ňou  
určenej lehote 

a) poskytnutie originálov alebo overených kópii dokladov, písomností, záznamov dát na 
pamäťových médiach prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, 
informácii, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré ma KRK k dispozícii,  

b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich 
vzniku. 

4. KRK je oprávnená z podkladov podľa odseku 2 písm. a) vyhotovovať kópie na účely kontroly a 
ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly. Prevzatie týchto podkladov KRK písomne 
potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon 
kontroly. 

5. SZB a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť KRK pri kontrolnej činnosti potrebnú 
súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v nim určenej lehote, minimálne 14 dni. Vo veciach, ktoré 
neznesú odklad, môže KRK tuto lehotu i primerane skrátiť. 

6. SZB, jeho príslušne orgány a zodpovední zamestnanci sekretariátu SZB sú povinní zabezpečiť 
prístup KRK k podkladom podľa odseku 2. písm. a) aj v obchodných spoločnostiach, v ktorých ma 
SZB podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv a 
poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

7. Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je SZB a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj 
hlavnému kontrolórovi športu. 

8. SZB, jeho príslušne orgány a zodpovední zamestnanci sekretariátu SZB sú oprávnení vyjadriť sa 
písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení 
uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom. 

9. SZB, jeho príslušne orgány a zodpovední zamestnanci sekretariátu SZB po upozornení na závažný 
nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti, tento záväzný nedostatok v lehote určenej KRK 
neodstráni, KRK je povinná bezodkladne, najneskôr do desiatich dni odo dňa márneho uplynutia 
určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu KRK 
pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatne podklady potrebne na 
posúdenie veci. Rovnako KRK postupuje aj vtedy, ak príslušný organ SZB v určenej lehote 
neoznámil dôvody nevyhovenia. 

10. O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje KRK správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich 
dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa 
správa vyhotovuje, ak bol zistený záväzný nedostatok.  Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na 
základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, KRK 
bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly. 
Správa o kontrolnej činnosti obsahuje 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti, 
b) pôvod podnetu,  
c) predmet kontroly, 
d) zistenia, 
e) vyhodnotenie kontroly a navrhnute opatrenia, 
f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,  
g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,  
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h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti. 

11. Postupom KRK pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti KRK – kontrolóra, SZB a jeho orgánov, ktoré nie sú uvedené v tomto štatúte, 
sa riadia podľa ustanovení Zákona o športe č.440/2015 Z.z. a podľa ďalších vnútorných predpisov 
SZB. 

2. Členovia KRK, ňou poverené osoby ako aj kontrolované osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť 
voči tretím nezainteresovaným osobám a inštitúciám o dôverných informáciách a 
skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo uškodiť SZB a kontrolovaným subjektom. 

3. Ruší sa predchádzajúci Štatút KRK SZB, prijatý  VZ SZB dňa 22. mája 2010 v Banskej Bystrici. 

4. Štatút KRK SZB nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia na zasadnutí VZ SZB 
konaného v Banskej Bystrici dňa 8. októbra 2016.  

5. Všetky jeho zmeny, úpravy a doplnenia schvaľuje VZ SZB.  
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