
Kontrolná a revízna komisia SZB 
Hodnotiaca správa 

 
 Kontrolná a revízna komisia SZB v novom funkčnom období od posledného valného zhromaždenia 
začala fungovať v novej forme v počte 3 členov, menovite Ing. Pavel Hric, pán Miroslav Sedláček a JUDr. 
Eva Matiašková. Na svojom prvom júlovom zasadnutí  si s pomedzi svojich členova zvolili predsedu 
komisie, ktorý sa potom pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SZB ako prísediaci člen bez 
hlasovacieho práva.  Zároveň bol schválený predbežný plán činnosti komisie, kde sa predpokladá 
uskutočniť dve riadne zasadnutia komisie za kalendárny rok. Zameranie kontrolnej činnosti komisie sme 
chceli smerovať na preverenie všetkých zmluvných vzťahov medzi SZB a všetkými zamestnancami, 
funkcionármi SZB z pohľadu zamestnaneckého vzťahu, odmien, finančných a nefinačných benefitov. 
Zároveň by sa riešili úlohy vyplývajúce z podnetov z hnutia, alebo Prezídia – SZB.  
 
 Komisia do dnešného dňa mala tri riadne zasadnutia. Od októbra 2015 fungovala iba 
v dvojčlennom zložení, JUDr. Matiašková sa z osobných, pracovných ako aj zdravotných dôvodov nemohla 
zúčastňovať na činnosti komisie, čo vyvrcholilo jej vzdaním sa členstva v komisií, ktoré bolo doručené na 
sekretariát SZB dňa 2. marca. 2016. Na základe tohto faktu bola do funkcie nového člena KRK kooptovaná 
Ing. Gabriela Macíková z klubu biatlonu Valaská Osrblie, ktorá vo voľbách v roku 2014 s počtom hlasov 28 
skončila na štvrtom mieste.  
 
 Kontrolná činnosť komisie bola v roku 2015 zameraná hlavne na prešetrenie podnetu z Prezídia 
SZB, kde KRK bolo požiadaná na  prešetrenie oprávnenosti využitia finančných prostriedkov SZB na 
sústredenia RD junioriek v období od júla 2013 do januára 2014. Preverením správ a vyúčtovaní zo 
sústredení, porovnaním nominácií do RD junioriek, ako aj priamym oslovením dotknutých pretekárok boli 
zistené určité pochybenia v účasti niektorých pretekárok, ako aj vo vyúčtovaniach nákladov za 
sústredenia. Z dôvodu faktu, že prešetrovanie nie je ukončené a zistenia KRK budú ešte prerokovávané na 
Prezídiu SZB, nie je možne s k nim vyjadriť konkrétnejšie. 
 

Okrem riadnych zasadnutí bola KRK požiadaná o stanovisko zastupujúcim prezidentom SZB k dvom  
prípadoch. KRK ich riešila operatívne elektronickou komunikáciou. 

1. bolo stanovisko k pracovnej zmluve medzi SZB a zamestnancom JUDr. Jánom Hyžom podpísanej 
dňa 3.6.2014.  P-SZB ani VV-SZB v období po poslednom Valnom zhromaždení SZB konaného 26.4.2014  
nebolo priamo schválené zriadenie pracovného pomeru medzi  JUDr. Jánom Hyžom - zvoleným za 
prezidenta SZB  a SZB. Podľa organizačného poriadku SZB, prezident ako najvyšší štatutárny zástupca SZB 
má právomoc rozhodovať v pracovno-právnych otázkach pracovníkov SZB. V stanovách a ani 
v organizačnom poriadku SZB nie je taxatívne stanovené, kto presne, alebo výhradne rozhoduje o zriadení 
pracovného pomeru na SZB. Preto bolo doporučené, aby sa v organizačnom poriadku presne a detailne 
vymedzili tieto právomoci, aby v budúcnosti nedochádzalo podobným nezrovnalostiam. 
2.  keďže SZB nemá riadne zvoleného štatutára (prezidenta) a SZB nezastupuje volený člen, je potrebné 
písomné splnomocnenie GS, alebo vychádza sa len z rozhodnutia P-SZB resp. vychádza sa z Organizačného 
poriadku SZB?   KRK  odporučila podpisové práva vyhradené Prezidentovi SZB uvedené v čl. 15 bodu 1. 
uvedené hlavne  pod písmenami a), b), c) a e) OP SZB, delegovať dočasne do aprílového Zhromaždenia 
klubov na Generálneho sekretára SZB využitím klauzuly uvedenej v čl. 4 bod 3., kde by VV-SZB písomne 
dočasne poveril - delegoval tieto podpisové práva na Generálneho sekretára SZB, ale zároveň by tam bolo 
vhodné uviesť, že na písomnostiach, zmluvách a dohodách s tretími stranami je okrem podpisu 
Generálneho sekretára SZB – ako štatutára SZB potrebný aj podpis jedného zástupcu VV-SZB. 
 


