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PROGRAM 
 

 
1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Voľba pracovného predsedníctva 
3. Voľba skrutátorov 
4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
6. Správa o hospodárení 
7. Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
8. Diskusia 
9. Správa mandátovej komisie 
10. Úprava Stanov SZB 
11. Voľby viceprezidentov 

a) predstavenie programu kandidátov 
b) voľby v poradí jednotlivo 
c) Správa volebnej komisie - vyhlásenie výsledkov 

12. Návrh uznesenia 
13. Záverečné slovo prezidenta 

 
 
 
 
 
Schválilo Prezídium SZB, 15.9.2016 
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R O K O V A C IÍ    P O R I A D O K 
1. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú: 

a) delegáti s hlasom rozhodujúcim 
- zástupcovia všetkých riadne registrovaných klubov biatlonu so zaplatenými 

členskými príspevkami do 1.10.2016 v počte podľa kľúča, uvedeného 
v Stanovách SZB, hlava X., článok 10.1.2 

b) delegáti s hlasom poradným 
- členovia Prezídia SZB a Kontrolnej a revíznej komisie SZB, ak nie sú riadnymi 

delegátmi svojho klubu  
- pozvaní športovci, pracovníci sekretariátu SZB 

c) pozvaní hostia, pozvaní zástupcovia tlače, rozhlasu a TV 
2. K účasti na rokovaní s hlasom rozhodujúcim oprávňuje delegáta „HLASOVACÍ LÍSTOK“ 

vydaný pri prezentácii na základe pozvánky a členského preukazu SZB s platnou 
členskou známkou na rok 2016. 

3. Delegáti s hlasom rozhodujúcim majú právo byť volení, voliť,  hlasovať, navrhovať, 
diskutovať, prednášať faktické poznámky a dostať na ne odpoveď. 

4. Delegáti s hlasom poradným majú právo byť volení (len členovia SZB), navrhovať, 
diskutovať, prednášať faktické poznámky a dostať na ne odpoveď. 

5. Valné zhromaždenie SZB rokuje podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku. 
Rokovanie riadi viceprezident alebo poverený člen Prezídia na základe poverenia. 

6. Rokovanie Valného zhromaždenia je uznášania schopné, pokiaľ je prítomná 
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

7. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím hlasovacieho lístku. Hlasuje sa najprv 
o protinávrhu, ktorý bol podaný. Delegáti musia byť oboznámení s pripomienkami alebo 
námietkami pred hlasovaním. 

8. Pri verejnom hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov 
s hlasom rozhodujúcim. O schválení úpravy Stanov SZB rozhoduje súhlas minimálne 
2/3 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.  

9. Diskusie sa môžu zúčastniť všetci delegáti s hlasom rozhodujúcim aj s hlasom 
poradným. Prihlášky do diskusie sa odovzdávajú riadiacemu schôdze písomne. 
Diskutujúci sa môže do diskusie prihlásiť aj počas diskusie zdvihnutím ruky. Na jednotlivé 
diskusné príspevky je určená doba max. 5 minút. Delegáti s hlasom rozhodujúcim môžu, 
na základe žiadosti diskutujúceho, hlasovaním rozhodnúť o predĺžení času určeného na 
diskusiu. 

10. O ukončení diskusie rozhoduje plénum Valného zhromaždenia na návrh pracovného 
predsedníctva. 

11. Delegáti Valného zhromaždenia sa k faktickej poznámke hlásia zdvihnutím ruky. Faktická 
poznámka môže trvať maximálne 1 minútu a prednáša sa z miesta alebo od 
predsedníckeho stola. Každý delegát môže mať k jednej téme maximálne 2 faktické 
poznámky. 

12. Valné zhromaždenie volí verejne: 
a) skrutátorov 
b) pracovné predsedníctvo 
c) mandátovú komisiu 
d) návrhovú komisiu 
e) volebnú komisiu 
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13. Komisie začínajú pracovať bezprostredne po zvolení podľa pokynov svojich predsedov. 
14. Návrhy a pripomienky sa odovzdávajú komisiám resp. pracovnému predsedníctvu 

zásadne písomne. 
15. Valné zhromaždenie schvaľuje 

a) program Valného zhromaždenia 
b) úpravu Stanov 
c) uznesenie z Valného zhromaždenia 

16. Valné zhromaždenie volí tajne 
a) Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu  
b) Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing 
c) Viceprezidenta pre technické záležitosti  
d) Viceprezidenta pre športovcov  
e) Viceprezidenta pre mládež  
f) Viceprezidenta pre iné formy biatlonu 

17. Tajné voľby riadi volebná komisia podľa schváleného volebného poriadku. 

18. Na základe návrhu volebnej komisie môže plénum Valného zhromaždenia schváliť 
zmenu tajných volieb na voľby verejné. 

19. Tento rokovací poriadok je po schválení delegátmi záväzný pre všetkých účastníkov 
Valného zhromaždenia SZB. 

 
 
 
 
 
 
Schválilo Prezídium SZB, 15.9.2016 
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V O L E B N YÝ   P O R I A D O K 
 

1. Hlasovacie právo má každý delegát s hlasom rozhodujúcim, ktorý obdrží pri 
prezentácii hlasovací lístok. 

2. Voľba Prezídia Slovenského zväzu biatlonu sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 
3. Valné zhromaždenie volí 6 viceprezidentov SZB – členov prezídia SZB 

v nasledovnom poradí jednotlivo: 
a) Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu 
b) Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing 
c) Viceprezidenta pre technické záležitosti  
d) Viceprezidenta pre športovcov 
e) Viceprezidenta pre mládež 
f) Viceprezidenta pre organizovanie ďalších činností zvazu a činnosti klubov  

4. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má kandidátne listiny obsahujúce návrhy na 
viceprezidentov SZB. 

5. Valné zhromaždenie zvolí riadiaci orgán Slovenského zväzu biatlonu v súlade so 
schválenými Stanovami SZB, hlava IX. Voľby do orgánov organizácie. 
Členom Prezídia SZB môže byť maximálne 1 člen z jedného KB, čo sa nevzťahuje na 
klubovú príslušnosť Prezidenta SZB. 
Členmi Prezídia a KRK SZB sa nemôžu stať tréneri poverení reprezentáciou mužov a 
žien a zamestnanci sekretariátu SZB. 
Na pozíciu Viceprezident športovcov môže byť volený zástupca športovcov, ak ho 
navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 

6. Kandidátne listiny nie je možné pred voľbami, alebo počas nich doplňovať. 
V súlade so Zákonom o športe 440/2015, §17, písmeno h/ musia byť návrhy 
kandidátov zverejnené najneskôr 3 dni pred voľbami, to znamená, že nie je možné 
podávať návrhy na kandidátov počas Valného zhromaždenia. 
V prípade, že niekto z prítomných pri voľbách napíše do kandidátok ďalšieho 
kandidáta, ktorý nebol na kandidátke, nebudú sa tomuto hlasy započítavať. 

7. Vlastný volebný akt sa vykoná zakrúžkovaním čísla voleného kandidáta. Delegát 
zakrúžkuje pri voľbe každého viceprezidenta jedného kandidáta. Ak je v hlasovacom 
lístku zakrúžkovaných viac kandidátov, je tento lístok považovaný za neplatný. 

8. Za viceprezidenta je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získa najväčší počet hlasov, 
tento však musí presiahnuť 50% prezentovaných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
V prípade, že ani jeden kandidát, na príslušnú funkciu viceprezidenta  nedosiahne 
nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa pre túto funkciu 2. kolo volieb. V prípade, 
že sú traja kandidáti, vypadáva jeden kandidát, pri viac ako troch kandidátoch, 
vypadávajú dvaja kandidáti s najmenším počtom hlasov. Takto sa postupuje do 
zvolenia všetkých viceprezidentov. 

9. Ak je pre  niektorú funkciu viceprezidenta navrhovaný len jeden kandidát, je možné, 
uskutočniť verejné voľby, ak to na návrh predsedajúceho schváli nadpolovičná 
väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

10. V prípade, že športovci nevyužili právo navrhnúť do stanoveného termínu (3 dni pred 
VZ) svojho kandidáta na pozíciu Viceprezidenta pre športovcov, kandidát bude 
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zvolený priamo delegátmi s právom hlasovať. Podávanie návrhov sa bude vykonávať 
priamo na VZ počas prezentácie. 

11. V prípade, že niektorá z funkcií viceprezidenta nebude voľbami podľa bodu 7 a 8 
zvolená, môžu delegáti nadpolovičnou väčšinou schváliť opakovanú voľbu, z 
kandidátov navrhnutých priamo  na valnom zhromaždení. Ak niektorá z funkcií 
viceprezidenta nebude zvolená, musí byť v čo najkratšom čase zvolané mimoriadne 
Valné zhromaždenie, na ktorom sa voľba uskutoční. 

12. Právo byť volení majú len členovia SZB. 
 
 

Schválilo Prezídium SZB, 15.9.2016 



S M E R N I C A 

PRE UDEĽOVANIE TRÉNERSKYCH LICENCIÍ SZB 
 

Úvod 
Na základe zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR 
č. 110/2016 o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe a o jednotnom 
vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky stanovuje Slovenský zväz biatlonu 
zásady zabezpečovania školení, doškoľovaní trénerov biatlonu a udeľovanie trénerských licencií. 

1. Všeobecné ustanovenie 
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) v spolupráci s ďalšími vzdelávajúcimi inštitúciami - Fakultou 
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakultou športu Prešovskej univerzity a Pedagogickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej len FTVŠ UK, FHV UMB, FŠ PU a PF UKF) zabezpečuje 
vzdelávanie trénerov biatlonu ako službu svojím členským klubom a jednotlivcom, ktorým tak 
umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningového procesu v biatlone. Za úroveň 
a rozsah školenia a doškoľovania zodpovedá vzdelávacie zariadenie, ktorému Ministerstvo školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) vydalo potvrdenie o akreditácii. 

2. Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti 
Podmienkou trénerskej činnosti v biatlone je získanie dokladu o odbornej spôsobilosti – diplomu 
(osvedčenie resp. vysvedčenie), ktoré pre I. až III. kvalifikačný stupeň vydáva akreditované 
vzdelávacie zariadenie (MŠVVaŠ SR) a pre IV. až V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola. 
Doklad o odbornej spôsobilosti trénera biatlonu má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera. 

Slovenský zväz biatlonu na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti (diplomu), po 
splnení ďalších podmienok (čl. 5 tejto smernice) vydáva žiadateľovi oprávnenie na výkon trénerskej 
činnosti – trénerskú licenciu a trénerský preukaz. Všetky trénerské licencie a preukazy majú 
obmedzenú dobu platnosti a sú majetkom SZB. 

Podľa stupňa vzdelania sa udeľujú nasledovné trénerské licencie: 
Trénerská licencia I. kvalifikačného stupňa. Je to najnižší kvalifikačný stupeň.  

Trénerská licencia II. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu III. triedy - podľa starého značenia)  

má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 
alebo vysokoškolské vzdelanie  

Trénerská licencia III. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu II. triedy - podľa starého značenia 
alebo tréner biatlonu I. triedy ak nezískal vzdelanie v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy) 
Vyžaduje sa úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej jednoročnou praxou od 
získania odbornej spôsobilosti trénerskej licencie II. kvalifikačného stupňa.   

Trénerská licencia IV. kvalifikačného stupňa. (tréner biatlonu I. triedy - podľa starého značenia ak 
získal vzdelanie v rámci štúdia učiteľstva telesnej výchovy) 



Tréner, ktorý má úplné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore telesná výchova 
a šport alebo skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport. 

Vyžaduje sa najmenej jednoročná prax od získania odbornej spôsobilosti trénerskej licencie 
III. kvalifikačného stupňa.    

Trénerská licencia V. kvalifikačného stupňa. Diplomovaný tréner, ktorý má úplné vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa (Mgr.) v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo so 
špecializáciou biatlon. Vyžaduje sa najmenej jednoročná prax od získania odbornej spôsobilosti 
trénerskej licencie IV. kvalifikačného stupňa.   

3. Kvalifikačné predpoklady pre vedenie reprezentačných družstiev a UTM 
Pre reprezentačné družstvá a družstvá zriadené na zabezpečenie prípravy športovo-talentovanej 
mládeže v SZB sú požadované nasledovné kvalifikačné predpoklady v oblasti trénerských licencií: 

Tréner biatlonu - V. kvalifikačný stupeň: 
- má vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport 
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 

umožňujú riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej úrovni 

Tréner biatlonu - IV. kvalifikačný stupeň: 
- má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo skúšku za 

príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport 
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 

umožňujú viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť športovca alebo tím 
v súťaži 

- vyžaduje sa pri seniorských reprezentačných družstvách SR 
- vyžaduje sa pri juniorských reprezentačných družstvách (môže byť aj tréner aktuálne 

zaradený na štúdium pre získanie Tréner biatlonu IV. kvalifikačného stupňa) 
- vyžaduje sa pre šéftrénera (ZCPM) 

Tréner biatlonu - III. kvalifikačný stupeň: 
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 

vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie  
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 

umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca a športovú prípravu vrcholového 
športovca 

- vyžaduje sa pre trénera Centra olympijskej prípravy (COP) a trénera Centra talentovanej 
mládeže (CTM) 

Tréner biatlonu - II. kvalifikačný stupeň: 
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 

vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie  
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 

umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých  
- vyžaduje sa pre trénerov v ostatných útvaroch talentovanej mládeže (UTM) 

 



Tréner biatlonu - I. kvalifikačný stupeň: 
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 

vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie  
- má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, 

ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých 

Výnimka zo vzdelania:  
Reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach dospelých, ktorí sa pravidelne 
zúčastňovali MS v biatlone, môže P-SZB po ukončení aktívnej činnosti na základe žiadosti udeliť 
výnimku zo vzdelania a na návrh TMK povoliť výkon trénera biatlonu v požadovanej licencii. 
Podmienkou je, aby žiadateľ v priebehu sezóny, v ktorej mu výnimka bola udelená, nastúpil na 
školenie trénerov biatlonu III. kvalifikačného stupňa. Pokiaľ žiadateľ o výnimku zo vzdelania už 
vlastní trénerskú licenciu III. kvalifikačného stupňa, udelenie takejto výnimky je podmienené 
zahájením štúdia trénerov biatlonu IV. resp. V. kvalifikačného  stupňa (Bc., Mgr.). Prípadne ďalšie 
výnimky povoľuje P-SZB na základe odporučenia TMK.  

Bez požadovanej licencie sa trénerská činnosť nepovoľuje. 

4. Podmienky na získanie kvalifikácie trénera  

 Na školenie trénera biatlonu pre I. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:  
- dovŕšil vek 18 rokov  
- má ukončené minimálne stredoškolské odborné vzdelanie bez maturity,  
- prakticky ovláda základy lyžovania 
- písomne požiada a spĺňa všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, 

prihláška atď.) 

Na školenie trénera biatlonu pre II. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:  
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie  
- má absolvované školenie pre I. kvalifikačný stupeň 
- má platnú licenciu 
- absolvoval minimálne 1 rok trénerskej praxi od získania I. kvalifikačného stupňa    
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, 

prihláška, atď.)  

Na školenie trénera biatlonu pre III. kvalifikačný stupeň sa môže prihlásiť každý, kto:  
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita - kópia overená notárom) 
- má absolvované školenie pre II. kvalifikačný stupeň 
- má platnú licenciu 
- absolvoval minimálne 1 rok trénerskej praxi od získania II. kvalifikačného stupňa    
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, 

prihláška, atď.) 
- v prípade, že žiadateľ bol reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach 

dospelých, ktorý sa pravidelne zúčastňoval MS v biatlone, môže byť prijatý bez absolvovania 
I. a II. stupňa,  pričom sa od neho nevyžaduje žiadna prax. 

Na školenie trénera biatlonu pre IV. kvalifikačný stupeň je potrebné: 



- mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita – kópia overená notárom) 
- úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program vzdelania v rámci 

štúdia učiteľstva telesnej výchovy  
- predložiť doklad o najmenej 2 ročnom trénerskom pôsobení s licenciou III. kvalifikačného 

stupňa 

Na školenie trénera biatlonu pre V. kvalifikačný stupeň je potrebné: 
- musí úspešne ukončiť I. stupeň vysokoškolského vzdelania v rámci štúdia učiteľstva telesnej 

výchovy  
- je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program 

v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo so špecializáciou biatlon. 
- splnenie podmienok prijímacieho pokračovania 

5. Udeľovanie licencií a doba platnosti 

Získaná kvalifikácia trénera biatlonu má nasledujúcu dobu platnosti: 
a) udelená kvalifikácia trénera biatlonu IV.-V. kvalifikačného stupňa za predpokladu aktívnej 

činnosti má platnosť  t r v a l ú 
b) udelená kvalifikácia trénera biatlonu I.-III. kvalifikačného stupňa má platnosť 5 rokov. 

Predĺženie platnosti udelenej kvalifikácie je podmienené absolvovaním doškoľovania, 
účasťou na seminároch a aktívnou činnosťou trénera 

Postup žiadateľa o udelenie licencie trénera biatlonu: 
Žiadosti o udelenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB. 

Pre udelenie licencie trénera musí tréner: 
a) predložiť žiadosť 
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní 
- vysoká škola: kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp. 

diplomovej práce (kópia prvej strany, abstrakt, závery práce) 
- školenie SZB: predložiť kópiu osvedčenia 
- absolventi športových škôl: kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej 

príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke. 
c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi 
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm 

Postup žiadateľa o obnovenie licencie trénera biatlonu: 
Žiadosti o obnovenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB. 

Pre obnovenie licencie trénera musí tréner: 
a) predložiť žiadosť 
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní 
- vysoká škola (kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp. 

diplomovej práce, kópia prvej strany, abstrakt, závery práce) 
- školenie SZB (predložiť kópiu osvedčenia) 
- absolventi športových škôl (kópiu maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej 

príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke) 



c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi 
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm 

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje: 
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, kontakty 
(číslo telefónu,  e-mailová adresa) najvyššie dosiahnuté vzdelanie, jazyková znalosti, trénerská 
kariéra (klub, roky pôsobenia).  

6. Doškoľovanie 
Systém doškoľovania zabezpečuje v systéme prípravy kádrov dopĺňanie a rozširovanie  teoretických 
i praktických vedomostí. Uskutočňuje sa formou doškolenia a seminármi. Doškolenie sa organizuje 
v časovom intervale 5 rokov pre trénerov tej istej kvalifikačnej triedy a je pre jednotlivé kvalifikačné 
stupne povinné, okrem základnej kvalifikácie. Je ukončené záverečnými skúškami z jednotlivých 
odborností. 

Semináre sú spoločné pre všetky kvalifikačné triedy a uskutočňujú sa so zameraním na špecifickú 
problematiku odbornosti. Usporadujú sa spravidla každoročne a sú povinné. 

7. Odborné semináre 
V intervaloch medzi doškoľovaniami budú prebiehať tematicky diferencované odborné semináre 
pre mandátnych trénerov (trénerov platených SZB - RD, CTM a ÚTM), ktorých organizáciu a riadenie 
garantuje TMK a pri ich zabezpečení spolupracuje s príslušnými vzdelávacími zariadeniami. 

8. Materiálne a technické zabezpečenie doškoľovania a odborné semináre 
Doškoľovania a odborné semináre na jednotlivé stupne kvalifikácie zabezpečuje finančne SZB na 
základe svojho plánu práce na jednotlivé roky. Ich forma a počet závisí od finančných možností 
zväzu a financií poskytnutých od MŠ SR na tieto účely. Školenia nie sú pravidelne každoročne 
organizované, ale riadia sa potrebami zväzu a záujmom členov o ich absolvovanie tak, aby finančné 
náklady na ich uskutočnenie boli využité ekonomicky. Honorovanie prednášok a vedenia seminárov 
bude v súlade s platnými smernicami pre túto činnosť. 

9. Hodnotová úroveň trénerskej kvalifikácie  
Trénerom, ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifikácií budú vydané preukazy s novou 
kvalifikáciou na základe žiadosti podľa platných predpisov.  

10. Záverečné ustanovenia 
1. Ruší sa smernica „SMERNICE PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV“ schválená P-SZB 10.4.2010. 
2. Táto smernica nadobúda platnosť schválením P-SZB 15.9.2016. 

 

 Spracoval: Mgr. Tomáš Fusko 

  Mgr. Anna Murínová PhD 

Prílohy: 
1. Osnovy pre školenie trénerov biatlonu. 
2. Žiadosť o vydanie trénerskej licencie. 



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 každé dva 
roky odo dňa vykonania skúšky.  

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 neodkladne informovať P-SZB. P-SZB je povinné 
neodkladne 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. Toto ustanovenie sa používa aj 
pri odvolávaní člena KRK z dôvodu závažného porušenia svojich povinností.  
 

Článok III. 
Úlohy kontrolóra 

 

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 ako sú: 

• 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, 
• hospodárenie po stránke finančnej a materiálnej, vrátane kontroly účtov, 
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• 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: 

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. Na prijatie správy je potrebný súhlas všetkých 
prítomných členov KRK. 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,  
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g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,  
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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Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
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1. Úvod 
 

     V súlade s Poverením č. MF/012603/2016-1451 zo dňa 11. 04. 2016 bol vykonaný vládny 
audit č. 16100041-P-21 v termíne 12.5.2016 – 14.7.2016, ktorého cieľom bolo overenie a 
hodnotenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami ako aj zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom SR, 
vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia, správy majetku štátu a ďalších 
skutočností ustanovených osobitnými predpismi. Overenie poskytnutia/použitia dotácií 
na financovanie oblasti športu/športových zväzov, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym 
rozpočtom SR (vrátanej overenia splnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
predchádzajúcim vládnym auditom, odstránenia príčin ich vzniku a zohľadnenia odporúčaní). 

 

2. Zoznam splnených opatrení 
 

     Na základe porady zamestnancov Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len SZB), konanej po 
skončení vládneho auditu dňa 10.8.2016 (príloha č. 1), bola prezidentom SZB Mgr. Tomášom 
Fuskom poverená  ekonómka Ing. Michaela Baková implementáciou odporúčaní vládneho 
auditu na odstránenie zistených nedostatkov, na základe jej spolupráce s audítorskou skupinou 
počas vládneho auditu. 

     Na odstránenie zistených nedostatkov SZB prijalo viacero opatrení. 

 

2.1. Použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v dôsledku 
nepreukázania čerpania dotácie v poskytnutej výške podľa jednotlivých 
účelov – na príslušných športovcov 

 

     Zabezpečili sme poučenie zodpovedných zamestnancov, najmä ekonómky SZB, aby sa 
realizovala vyššia kontrola čerpaniu dotácie na jednotlivých športovcov a vyššia kontrola pri 
spracovaní vyúčtovania dotácie, ktoré je potrebné pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. 

     V rámci tohto nedostatku bolo v priebehu auditu na účet  Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR z účtu SZB SK63 0900 0000 0003 0012 7054 vrátených 21 272,07 
EUR (príloha č. 2) 

 

 



2.2. Nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie verejných prostriedkov na 
nevyužívané monitorovacie služby 

 

     Rámcová zmluva o prenájme zariadení a poskytovaní monitorovacích služieb naďalej 
platí. Po konaní vládneho auditu bola podaná žiadosť o súčinnosť spoločnosti INFOCAR a.s. 
a spoločnosti SHELL SLOVAKIA s.r.o. a preklopenie informácií o čerpaní pohonných látok 
do systému Automonitor. V budúcnosti, po preklopení údajov o čerpaní pohonných látok od 
spoločnosti SHELL SLOVAKIA s.r.o. do systému sledovania Automonitor od spoločnosti 
INFOCAR a.s.,  budú všetky záznamy o prevádzke motorového vozidla vedené v tomto 
systéme elektronicky. 

     Zamestnanci SZB, tréneri a ostatné zodpovedné osoby, boli poučené o zmenách pri 
používaní služobných motorových vozidiel. Pred každou služobnou cestou sú predložené 
požiadavky na prepravné úkony v písomnej forme na tlačive „Žiadanka na prepravu“. Tréneri 
boli poučení o potrebe identifikácie vodiča elektronickým kľúčom pred začiatkom jazdy. 
V súčasnosti prebieha nákup dodatočných elektronických kľúčov pre dôslednú kontrolu 
vodičov služobných vozidiel. Je vedený záznam o prevádzke motorového vozidla ( výkaz 
spotreby pohonných hmôt), kde sa eviduje východisková a konečná stanica (spravidla 
parkovisko pred budovou SZB), stav počítadla pred a po služobnej ceste a doplnenie 
pohonných látok. (príloha č. 3) 

     Z dotácie zo štátneho rozpočtu bola v roku 2016 uhradená len jedna faktúra od spoločnosti 
INFOCAR a.s. za monitorovacie služby. Od konania vládneho auditu sú náklady na 
monitorovací systém hradené z vlastných zdrojov SZB, nie z dotácie zo štátneho rozpočtu, t.j. 
nenachádzajú sa v priebežnom vyúčtovaní dotácie zverejňovanom na našej webovej stránke: 
http://biathlon.sk/szb/datacie 

     Po zvolení Prezídia SZB na Mimoriadnom valnom zhromaždení SZB, ktoré sa bude konať 
8.10.2016 bude Prezídiu SZB predložená na schválenie nová smernica o používaní 
služobných motorových vozidiel. 

 

2.3. Nezverejnenie súhrnných správ o zákazkách a neevidovanie dokladov 
a dokumentov päť rokov od uzavretia zmluvy. 

 

     V priebehu roku 2016 nevznikla SZB povinnosť zverejňovania súhrnných správ 
o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,00 EUR. V prípade vzniku v budúcnosti, sú 
zamestnanci SZB poučení o tejto povinnosti a v spolupráci so správcom web stránky SZB 
budú súhrnné správy zverejnené. 

     Zamestnanci SZB boli taktiež poučení o povinnosti evidencie dokumentov počas zákonom 
stanovenej doby od uzavretia zmluvy, nielen pri verejnom obstarávaní. 



2.4. Neúčtovanie o priznanej dotácii – bežné výdavky na účet 346 – Dotácie 
a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 

 

     Od predloženia čiastkovej správy vládneho auditu sú prijaté dotácie na bežné výdavky 
účtované prostredníctvom účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. 
Ako splnenie opatrenia predkladáme v prílohe č. 4 obrat účtu 346 – Dotácie a ostatné 
zúčtovanie so štátnym rozpočtom. 

 

2.5. Nesprávne účtovanie o obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku 
a o poplatkoch, neúčtovanie o poskytnutých prevádzkových preddavkoch, 
zaradenie do majetku v nesprávnej výške. 

 

     Zodpovední zamestnanci boli poučení o povinnosti správneho účtovania jednotlivých 
účtovných prípadov.  

     Pri obstarávaní dlhodobého hmotného majetku je účtované prostredníctvom účtu 042 – 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a pri účtovaní o jeho zaradení bude účtované 
prostredníctvom účtu 021 v plnej preinvestovanej výške. 

     Pri účtovaní o diaľničných poplatkoch je účtované prostredníctvom účtu 538 – Ostatné 
dane a poplatky. 

     O zálohových faktúrach je účtované prostredníctvom účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové 
preddavky. 

     Ako splnenie opatrenia predkladáme v prílohe č. 5 obraty účtov 042 – Obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku, 538 – Ostatné dane a poplatky, 314 – Poskytnuté 
prevádzkové preddavky. 

 

2.6. Neúplnosť, nezrozumiteľnosť a nepreukázateľnosť účtovných dokladov 
 

     Zodpovedné osoby boli poučené, aby boli akceptované a účtované účtovné doklady až po 
doplnení všetkých náležitostí zabezpečujúcich preukaznosť, zrozumiteľnosť účtovných 
dokladov. 

     Faktúry vyhotovené v inom ako v štátnom jazyku sú preložené, resp. je označené, akého 
prípadu sa daná faktúra týka. (príloha č. 6) 

     Dodávateľ Hotel Biatlon  v súčasnosti Zerrenpach s.r.o. bol vyzvaný na opravu faktúr, 
ktoré neobsahujú všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve. (príloha č. 7) 

 



3. Záver 
 

     Všetky nedostatky uvedené v čiastkovej správe z vládneho auditu sa SZB podarilo 
odstrániť. V budúcnosti sa tieto nedostatky nebudú opakovať. 

4. Zoznam príloh 
 

Príloha č. 1 – Zápis z porady a prezenčná listina 

Príloha č. 2 – Bankový výpis a avízo o vrátení financií 

Príloha č. 3 – Vyúčtovanie pracovnej cesty 

Príloha č. 4 – Obrat účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 

Príloha č. 5 – Obraty účtov 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 538 – Ostatné 
dane a poplatky, 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 

Príloha č. 6 – Faktúra v inom, ako v štátnom jazyku 

Príloha č. 7 – Faktúra Zerrenpach s.r.o. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Fusko 
   Prezident SZB 

 
 
 

TomVN7
SZB pečiatka

TomVN7
Podpis



Príloha č. 1 

 

Zápisnica z porady zamestnancov Slovenského zväzu biatlonu konanej dňa 10.8.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Program:  

1. Oboznámenie zamestnancov s čiastkovou správou z vládneho auditu 
2. Implementácia odporúčaní vládneho auditu na odstránenie nedostatkov 
3. Záver  

Pracovnú poradu otvoril a viedol Mgr.Tomáš Fusko – prezident SZB.  

 

1. Oboznámenie zamestnancov s čiastkovou správou z vládneho auditu 
 

Vládny audit bol vykonaný od 12.05.2016 do 14.7.2016. jeho cieľom bolo overenie 
a hodnotenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami ako aj zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom SR. 
Auditované bolo obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2015. 

Počas vládneho auditu spolupracovala audítorská skupina s ekonómkou Ing. Michaelou 
Bakovou, bývalým generálnym sekretárom Ing. Michalom Bakom a prezidentom SZB Mgr. 
Tomášom Fuskom. 

Mgr. Tomáš Fusko informoval o zistených nedostatkoch: 

• použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v dôsledku nepreukázania 
čerpania dotácie v poskytnutej výške podľa jednotlivých účelov – na príslušných 
športovcov 

• nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie verejných prostriedkov na 
nevyužívané monitorovacie služby  

• nezverejnenie súhrnných správ o zákazkách a neevidovanie dokladov 
a dokumentov päť rokov od uzavretia zmluvy 

• neúčtovanie o priznanej štátnej dotácii – bežné výdavky na účet 346 – Dotácie 
a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 

• nesprávne účtovanie o obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku 
a o poplatkoch, neúčtovanie o poskytnutých prevádzkových preddavkoch, 
zaradenie do majetku v nesprávnej výške 

• neúplnosť, nezrozumiteľnosť a nepreukázateľnosť účtovných dokladov 



      Najväčším nedostatkom bolo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia 
v dôsledku nepreukázania čerpania dotácie v poskytnutej výške podľa jednotlivých účelov – 
na príslušných športovcov. V dôsledku čoho bolo potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu na účet 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 21 272,07 EUR. 

2. Implementácia odporúčaní vládneho auditu na odstránenie nedostatkov  

      Mgr. Tomáš Fusko – prezident SZB ukladá za úlohu ekonómke Ing. Michaele Bakovej: 

• zabezpečenie správneho účtovania jednotlivých účtovných prípadov 
• evidenciu dokumentov počas zákonom stanovenej doby pri všetkých prípadoch 
• vyššiu kontrolu použitia verejných prostriedkov na jednotlivé účely, resp. na 

príslušných športovcov 
• zverejňovanie súhrnných správ o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,00 EUR 

v spolupráci so správcom web stránky 
• akceptovať účtovné doklady až po doplnení všetkých náležitostí, zabezpečujúcich 

preukaznosť, zrozumiteľnosť účtovných záznamov, resp. dokladov 
• v spolupráci so správcom majetku Ľubošom Čajom a prezidentom SZB zabezpečiť 

využívanie informačného systému  spoločnosti Infocar s.r.o. podľa požiadaviek 
uvedených v odporúčaniach. Poučiť zodpovedných zamestnancov o potrebe 
identifikácie elektronickým kľúčom pred začiatkom každej jazdy. 

• v spolupráci s generálnou sekretárkou zabezpečiť identifikáciu súkromných jázd 
služobnými vozidlami SZB 

• do 14.9.2016 vypracovať Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktorý bude 
predložený na schválenie Prezídiu SZB na zasadnutí 15.9.2016. 

 

3. Záver 

Mgr. Tomáš Fusko poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil poradu. 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Michaela Baková 
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