
Zápis
z Kontrolných dní
Kontrolóra SZC

Kontrolovaný subjekt: Slovenský zväz cyklistiky, o.z.,  Junácka 6,  Bratislava
Dátum: 23.2.2017, 30.3.2017, 27.4.2017, 25.5.2017

Program:

1. Vyúčtovania vybraných CTM za rok 2016 – 23.2.2017
2. Spracovanie podkladov pre Hlavného Kontrolóra športu – 30.3.2017:
 Vyplácanie odmeny formou stravného pre reprezentačného trénera žien p.

v roku 2016
3. Telefonická konzultácia s členom KK SZC Milanom Jurčom – 30.3.2017
4. Kontrola Interných dokladov ID2017001-20170050 – 27.4.2017
5. Kontrola Došlých faktúr DF2017001-20170089 – 27.4.2017
6. Žiadosť o zmenu zápisu VV SZC zo dňa 26.4.2017 – viď príloha
7. Schválenie dokladov odoslaných zo SZC za INTERNÉ. - VV SZC 24.5.2017
8. Zber informácií a podkladov k nasledovným podnetom – 25.5.2017:
 podnet od p. – materiál dráhovej Komisie –
 ID 20160326 Sústredenie Cesta – juniorky, Belgicko 28.11.2016 – 3.12.2016
 podnet od p. – materiál Komisie MTB – sponzorské zmluvy
 Telefonická konzultácia s členom KK SZC Milanom Jurčom – 25.5.2017

Zistené výsledky kontroly:

1. Vyúčtovania vybraných CTM za rok 2016 - 23.2.2017
Doklad Poznámka

 ID20160312 -
 vo vyúčtovaniach doklad - ubytovanie pre 35 osôb

 ID20160154 -
 pozitívne: vo vyúčtovaniach aj tréningový plán a program

sústredení
 ID2016068 -

 dohoda na použitie súkromného osobného cestného motorového
vozidla

 chýbajú pečiatky a podpisy oprávnenej osoby za SZC
 ID20160172 -

 príliš rozsiahle, odporúčanie ešte raz prekontrolovať
 ID20160346 -

 dohoda na použiite súkromného osobného cestného motorového
vozidla

 prepísaný dátum – upresniť, kto opravu vykonal
 chýbajú pečiatky a podpisy oprávnenej osoby za SZC



2. Telefonická konzultácia s členom KK SZC Milanom Jurčom – 30.3.2017

3. Spracovanie podkladov pre Hlavného Kontrolóra športu – 30.3.2017:
Vyplácanie odmeny formou stravného pre reprezentačného trénera žien p. v roku
2016

4. Interné doklady ID2017001-20170050 – 27.4.2017
Kontrola interných dokladov. (Opatrenia uvedené v zápise KK SZC)

5. Došlé faktúry DF2017001 až 20170089
Kontrola došlých faktúr – bez opatrení.

6. Žiadosť o zmenu zápisu VV SZC zo dňa 26.4.2017 – viď príloha
Žiadosť Kontrolóra SZC na zasadnutí VV SZC 24.5.2017 bola ZAMIETNUTÁ.

TRVÁM na tom, že uvedené body v Zápise č. 3/2017 – z rokovania Výkonného výboru
SZC nie sú pravdivé a Prezident SZC si z vecných poznámok robí neodôvodnené závery a
tie interpretuje ako fakty svedčiace o mojich zámeroch, čo považujem za jednu zo známok
manipulácie s informáciami.

7. Schválenie dokladov odoslaných zo SZC za INTERNÉ. VV SZC 24.5.2017

8. Zber informácií a podkladov k nasledovným podnetom – 25.5.2017:
 podnet od p. – materiál dráhovej Komisie – p.
 ID 20160326 Sústredenie Cesta – juniorky, Belgicko 28.11.2016 – 3.12.2016
 podnet od p. – materiál Komisie MTB – sponzorské zmluvy
 Telefonická konzultácia s členom KK SZC Milanom Jurčom – 25.5.2017

Z dôvodu efektívneho a rýchlejšieho postupu pri riešení podnetov navrhujem určiť
zodpovedné osoby z členov KK SZC pri komunikácii z jednotlivými stranami, so
Sekretariátom SZC a so štatutármi SZC nasledovne:

Por. Podnet Zodpovedná osoba

1.
Vyplácania stravného na akciách reprezentačného
družstva žien v sezóne 2016 Milan Dvorščík

2. Materiál dráhovej Komisie – Ing. Ladislav Dobrovoľný

3.
ID 20160326 Sústredenie Cesta – juniorky,
Belgicko

Milan Jurčo

4.
– materiál Komisie MTB – sponzorské

zmluvy
Vladimír Došek

Návrh opatrení zo strany Kontrolóra SZC

Zo zisteného stavu je potrebné doplniť alebo odstrániť na poukázané skutočnosti, resp.
vyžiadať  doklady na doplnenie.

1. Skontrolovať a upraviť vyúčtovania vybraných CTM za rok 2016 podľa bodu 1.



2. Vypracovať jednotný vzor pre vyúčtovanie CTM.
3. Dôsledne kontrolovať overovanie pravosti podpisov pri preberaní stravného

zodpovednými osobami.

4. Stanoviť zasadnutia VV SZC minimálne 30 dní pred jednotlivými zasadnutiami.
5. Predkladať pracovné materiály k jednotlivým rokovanima VV SZC minimálne 7 dní pred

termínom konania VV SZC.

6. Zasielať zápisnice z VV SZC emailom na adresu Kontrolóra SZC uvedenú na web
stránkach SZC.

7. Žiadam prehodnotiť schválenie uznesenia VV SZC z 24.5.2017, že materiály a doklady
odoslané zo SZC sú považované za INTERNÉ.

8. Rozdeliť podnety smerované na KK medzi členov KK SZC podľa bodu 8.

9. Po doplnení a odstránení zistených skutočností, Kontrolór SZC vykoná opätovnú kontrolu
ich plnenia a odstránenia.

Počet príloh: 1

Bratislava, 9.6.2017

......................................................
Milan Dvorščík
Kontrolór SZC


