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SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KONTROLNEJ KOMISIE 

 

Termín konania: 7. 9. 2022, 9.00 – 12.00 hodín 

Miesto konania: sídlo SHS James, Junácka 6, Bratislava, II. Poschodie, kancelária predsedu SHS 

James 

Prítomní členovia: Jiří Jeřábek – predseda komisie, Igor Koller, Vladimír Ceniga, Peter Frankovič 

Ospravedlnení: --- 

Hostia: Anton Pacek – predseda SHS James 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1) Zahájenie 

2) Informácia o zmenách v legislatíve – stravné, náhrada za km pri používaní motorového 

vozidla 

3) Konflikt záujmov – informácia o právnych stanoviskách a stanovisku HKŠ SR 

4) Informácia – aktuálny stav výzvy na M. Repčíka  

5) Kontrola dokladov SHS za obdobie 01 – 08.2022 

6) Rôzne  

 

 

Ad 1) 
 

Zasadnutie komisie zahájil predseda Jiří Jeřábek, ktorý privítal všetkých prítomných. 
 

Poďakoval predsedovi SHS p. Pacekovi za prípravu vyžiadaných podkladov na kontrolu – podklady boli 

pripravené podľa požiadaviek KK na rokovanie.   

 

Ad 2) 
 

Predseda komisie informoval členov o zmene výšky stravného a výšky náhrad za km pri používaní 

motorových vozidiel – prílohou tejto zápisnice sú predmetné opatrenia MPSVaR SR. 
 

Uznesenie: 
 

Kontrolná komisia berie uvedené informácie na vedomie. 
 

Hlasovanie komisie: 

Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Ad 3) 
 

V rámci tohto bodu komisia riešila znova presný výklad termínu „konflikt záujmov“ v zmysle zákona 

o športe. Predseda komisie informoval prítomných, že právne názory na danú problematiku sú rôzne, 

požiada teda znova o oficiálne písomné stanovisko MŠVVaŠ (sekcia športu, odd. HKŠ SR alebo právnu 

sekciu MŠVVaŠ).  
 

Úloha:   trvá – overiť na MŠVVaŠ, prípadne u Hlavnej kontrolórky športu SR, aký je oficiálny 

právny názor pre danú problematiku  

Riešiteľ: Jiří Jeřábek 

Termín: do 15. 10. 2022 
 

Uznesenie: 
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Kontrolná komisia berie uvedené informácie na vedomie. 
 

Hlasovanie komisie: 

Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Ad 4) 
 

Predseda komisie informoval členov, že bolo splnené uznesenie KK zo dňa 9.8.2022 a pánovi Repčíkovi 

bola odoslaná výzva na predloženie informácií k jeho vyjadreniam pri VZ SHS James dňa 23. 4. 2022. 

Akonáhle bude doručená odpoveď pána Repčíka (termín bol stanovený na 15. 9. 2022), predseda 

prepošle predmetnú odpoveď ostatným členom KK na vyhodnotenie a následne KK presne špecifikuje 

ďalší postup v zmysle nižšie uvedeného predmetného uznesenia KK z 9. 8. 2022.  
 

Predmetné uznesenie KK zo dňa 9. 8. 2022 – citácia: 
 

„Komisia sa zaoberala informáciami, ktoré zazneli na zasadnutí VZ SHS James dňa 30. 4. 2022. Predseda 

komisie oznámil, že závažné sú najmä informácie, ktoré na zasadnutí VZ SHS James uviedol p. Repčík, 

ktoré sa týkajú klubu La Skala. Predseda komisie informoval, že tieto informácie naznačujú 

nekorektnosť a nešportovosť činnosti uvedeného klubu vrátane možného porušovania zákonov 

a interných predpisov SHS James, je tak nutné sa nimi zaoberať podrobne. Komisia o vzniknutej situácii 

diskutovala a na základe záverov tejto diskusie predseda komisie navrhol nasledujúci postup: 

I. predseda komisie vyzve písomne p. Repčíka, aby bezodkladne doložil všetky dostupné dôkazy 

na obhajobu svojich vyjadrení, ktoré prezentoval na zasadnutí VZ SHS James dňa 30. 4. 2022 – 

podrobne sú tieto vyjadrenia uvedené v zápisnici z predmetného VZ SHS James 

II. po doručení požadovaných podkladov kontrolná komisia vyhodnotí predložené podklady 

III. po vyhodnotení podkladov vykoná kontrolná komisia v súlade s internými predpismi SHS James 

a v súlade s § 13 a § 14 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení kontrolnú činnosť 

v klubu La Skala za účelom overenia doručených informácií a skutočného stavu vecí. 

Predmetom kontrolnej činnosti bude: 

a. overenie oprávnenosti registrácie členov klubu so zameraním na maloletých 

športovcov 

b. overenie spolupráce klubu so športovými odborníkmi 

c. preukázanie návštevnosti športových podujatí 
 

Uznesenie: 
 

Kontrolná komisia súhlasí s navrhnutým postupom v prípade informácií p. Repčíka na zasadnutí VZ 

SHS James dňa 23. 4. 2022.“ 
 

Koniec citácie. 

 

Ad 5) 
 

KK na základe podkladov zaslaných predsedom SHS James vytipovala konkrétne podklady ku kontrole. 

Vybrané podklady sa dotýkali najmä cestovných príkazov za sledované obdobie a vyúčtovania 

výdavkov top tímu za sledované obdobie – posúdenie účelu použitia so schváleným HŠP u jednotlivých 

členov top tímu. KK nezistila pri kontrole predmetných podkladov žiadne pochybenia.  
 

Uznesenie: 
 

Kontrolná komisia vykonala kontrolu vybraných dokladov za obdobie 01 – 08.2022. Pri kontrole 

neboli zistené žiadne pochybenia.  
 

Hlasovanie komisie: 

Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 



 

3 

 

Ad 6) 
 

• V bode rôzne upozornili členovia KK predsedu SHS James p. Paceka na chybu pri zverejnenej 

zápisnici z rokovania KK zo dňa 9. 8. 2022 na webovej stránke SHS James. Po rozkliknutí 

zápisnice sa otvorí zápis z januára 2022. KK požiadala predsedu SHS James o zaistenie nápravy 

tohto stavu.   
 

• Termín ďalšieho zasadnutia KK bude stanovený elektronickou cestou (emailom) po 

vyhodnotení odpovede p. Repčíka – termín navrhne predseda KK.  

 

 

Vypracoval: 
 

Jiří Jeřábek, MBA – predseda kontrolnej komisie 
 

Dňa: 29. 9. 2022 

 

 

Prílohy: 
 

1 x opatrenie MPSVaR SR – výška stravného od 1. 9. 2022 

1 x opatrenie MPSVaR SR – výška náhrady za km pri pracovných cestách od 1. 9. 2022 

 

 


