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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

sp. zn. č. 3/2021
podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a

 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Kontrolná komisia SZC

(ďalej aj ako “kontrolovaný subjekt”)
Predmet kontroly:

Zápis 02/2020

Deň začatia kontrolnej činnosti: 12/09/2021

Deň ukončenia kontrolnej činnosti: 07/12/2021

Spracoval: Ing. Ladislav Dobrovoľný
kontrolór  SZC

Miesto a dátum vypracovania správy o kontrolnej činnosti
:

V Bratislave, dňa 07.12. 2021
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1. POUŽITÁ DOKUMENTÁCIA A SKRATKY

SKRATKA

ZÁKON O ŠPORTE Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

STANOVY SZC Stanovy Slovenského zväzu cyklistiky schválené na rokovaní konferencie dňa 26.januára 2020,
vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.2.2020 sp. zn.
VVS/1-900/90-46-11

ZÁPIS Č. 2/2020 Zápis č. 02/2020 zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej dňa 1. júla 2020
v Bratislave, Kukuričná 13, priestory Slovenského zväzu cyklistiky (10,00 hod –
15.30 hod)

Zverejnený na webovom sídle SZC:
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolna-komisia-szc/stanoviska-kontrolnej
-komisie-szc

STANOVISKO K ZÁPISU Č.
2/2020

Stanovisko k zápisu č. 2/2020 zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC zo dňa
12.9.2020

Zverejnený na webovom sídle SZC:
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolna-komisia-szc/stanoviska-kontrolnej
-komisie-szc

18.12.2020

ODPOVEĎ K STANOVISKU
K ZÁPISU Č. 2/2020

Poukázanie na skutočnosti vo veci doručených porušení zo dňa 22.12.2020

2. PÔVOD PODNETU

Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti podali:

- xxxxxxxxxx, člen kontrolnej komisie SZC
- xxxxxxxxxx, člen kontrolnej komisie SZC.

3. PREDMET KONTROLY

Porušenie § 21 ods. 2 písm. d) a e) zákona o športe

Špecifikácia predmetu podnetu, cit z údajov uvedených podávateľmi v podaní (bez gramatických úprav):

Opis skutkového stavu
Na zasadnutí KK boli riešenie otázky komisii dráhovej cyklistiky (poznámka: 3. bod programu zasadnutia
KK). V súvislosti s tým bolo poukázané, že dvom členom KK nebola zámerne posielaná niekoľko
mesačná mailová komunikácia zo strany kontrolóra s bývalým predsedom DC a ostatným členom KK
posielaná bola.

xxxxxxxxx požiadal o vysvetlenie xxxxxxxxxx v danej veci, prečo boli vynechaní on a xxxxxxxxxx s tejto
komunikácie

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolna-komisia-szc/stanoviska-kontrolnej-komisie-szc
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolna-komisia-szc/stanoviska-kontrolnej-komisie-szc
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolna-komisia-szc/stanoviska-kontrolnej-komisie-szc
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolna-komisia-szc/stanoviska-kontrolnej-komisie-szc


Slovenský zväz cyklistiky
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

(Na vysvetlenie: v danej komunikácii bolo najmä riešené zverejňovanie, resp. nezverejňovanie zápisníc
z činnosti dráhovej cyklistiky).
K danému xxxxxxxxxx sa vyjadril: ,,Pretože som sa tak rozhodol“. xxxxxxxxx dal požiadavku
zaprotokolovať toto vyjadrenie xxxxxxxxxx do zápisu.

K danému vyjadreniu kontrolóra ...,,Pretože som sa tak rozhodol“...,. Bolo presne a zrozumiteľne
uvedené stanovisko člena KK s požiadavkou uvedenia tohto vyjadrenia kontrolóra do zápisu, čo nie je v
Zápise. Je to jednoznačné porušenie Zákona o športe, § 21, ods. 2. Uvedené vyjadrenie nebolo ani
dodatočne riešené v súvislosti s daným Zápisom č. 02/2020, napriek niekoľkým písomným
upozorneniam.

Legislatívne odôvodnenie, Právny nárok na doplnenie do Zápisnice
Zákon o športe, §21, ods. 2, Zápisnica zo zasadnutia ..., a kontrolného orgánu obsahuje
písm. d) dôležité vyjadrenie členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
písm. e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného
stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

V zmysle vyššie uvedeného odmietnutia zverejnenia uvedenej požiadavky zaprotokolovať vyjadrenie L.
Dobrovolného do zápisu, bol porušený Zákona o športe, §21, ods. 2, písm. d) a e).: V programe
zasadnutia KK - bod 3. programu KK obsahuje riešenie v danej veci – komisiu dráhovej cyklistiky, čím
nezverejnením a odmietnutím vyjadrenia člena KK k bodu programu a s jeho odôvodnením, ak o to
požiada bolo porušený Zákona o športe, §21, ods.2, písm. d) a e).

Poznámka: V Zápise nie je uvedená skutočnosť, z ktorej vychádza podnet v bode 1. Zámerné
neinformovanie dvoch členov KK –xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Nebola im preposielaná niekoľkomesačná
komunikácia v niekoľkých e-mailoch medzi kontrolórom a bývalým predsedom komisie dráhovej
cyklistiky. Ostatným členom KK bola posielaná.
Podrobnejšie je to rozpracované v 4. Osobitnej časti podnetu.

Špecifikácia kontrolnej činnosti
- Zasielanie podkladov k zasadnutia kontrolnej komisie SZC všetkým členom kontrolnej komisie

SZC
- Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie č. 2/2020

4. ZISTENIA

Bod 3 Zápisu 2/2020, cit.:

xxxxxxxxxxxxx oboznámil členov KK SZC k zisteniam nedodržania povinností
zverejňovania informácií – zápisníc so zasadnutí odvetvových komisií. Konkrétne
uviedol, že chýba zápisnica p. xxxxxxxx v odvetví CC a zároveň nebola
zverejnená zápisnica z VZ DC za rok 2017 p. xxxxxxxx. xxxxxxxxxxx oboznámil
členov KK SZC, že bol prítomný pri zasadnutí CC a bude konzultovať, aby bolo
odstránené toto pochybenie v komisii CC.

Ďalším odvetvím, v ktorom došlo k hrubému porušenie povinností, je Dráhová
cyklistika, pri zverejnení zápisu z Valného zhromaždenia DC SZC, konaného dňa
16.12.2017. Zásadná chyba spočíva v tom, že vtedajší predseda komisie DC SZC,
p. xxxxxxxx, z uvedeného zasadnutia zverejnil “Zápis z komisie DC ....”, a má byť
Zápis z Valného zhromaždenia DC, podľa pozvánky, účasti, uznášania schopnosti,
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kde všetky tieto podmienky boli splnené a konalo sa riadne Valné zhromaždenie,
bol som osobne prítomný.

K náprave uvedeného chybného zápisu bez doloženej prezenčnej listiny a podpisov v
zápise , som požiadal o spoluprácu a výkon kontrolnej činnosti , člena KK SZC p.
xxxxxxxxx, ktorý uvedenú úlohu odmietol plniť s odôvodnením ,že on nemá nič
spoločné s DC SZC.

Mojím zámerom bolo delegovať úlohy a právomoci k náprave ,hlavne formou dohody a
opravy chybných dokladov, bez zbytočných represívnych opatrení ,ktoré je pri
postupe kontroly možné využiť ,a v neposlednom rade bolo mojou snahou ,aby v
tejto činnosti boli zainteresovaní aj ďalší členovia KK SZC, a nie “všetko” kontrolór.

Mám za to , že členovia KK SZC sú tu pre všetky odvetvia zahŕňajúce štruktúru SZC.
K otázke postupovania informácií a komunikácií s jednotlivými členmi KK SZC v

zmysle mojich povinností a práv si vyhradzujem o tom osobne rozhodnúť.
Uvedené odmietanie spolupráce a plnenie úloh niektorými členmi KK SZC

dokumentujú v prvom rade osobné odmietanie uvedených dvoch členov KK SZC
spolupracovať s predsedom KK SZC.

Zapisoval: p. xxxxxxx, v.r.
Zapísal: xxxxxxxxxxxxxx, kontrolór SZC , v.r.

Legislatívne vymedzenie predmetu odbornej kontroly

§ 21 ods. 2 zákona o športe:
„Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu

a kontrolného orgánu obsahuje:
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu;
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania

a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,“

Stanovy SZC

Čl. XVI. bod 16.14. Stanov SZC:
„KK SZC realizuje svoju činnosť podľa ročného plánu práce v rámci rozpočtu SZC.“

Čl. XVI bod 16.18. Stanov SZC:
„Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie SZC obsahuje najmä
16.18.1. schválený program zasadnutia

16.18.2. prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli
predložené

16.18.3. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob
prístupu k nim

16.18.4. dôležité vyjadrenia členov k jednotlivým bodom programu
16.18.5. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania

a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada

16.18.6. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.“

5. VYHODNOTENIE KONTROLY
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Zápisnica je listina, ktorá má predpísané formálne a obsahované náležitosti, v ktorej je písomnou
formou zachytený priebeh nejakej udalosti. Zápisnicu je možné vyhotoviť priamo pri udalosti, ktorej
priebeh zachytáva, alebo neskôr, po jej skončení, za pomoci poznámok, zvukového prípadne i iného
záznamu urobeného pri udalosti. Zápisnica nepredstavuje doslovný prepis komunikácie medzi
jednotlivými členmi kontrolnej komisie SZC.
V bode 3 Zápisu 02/2020 nedošlo k žiadnemu hlasovaniu a z tohto dôvodu nemohol byť porušený § 21
ods. 2 písm. e) zákona o športe.

Zápis 02/2020 obsahuje formálnu chybu v označení predsedajúceho xxxxxxxxxxxxxxxx za zapisovateľa,
pričom predmetný zápis spísal a podpísal p. xxxxxxxxxx. Predmetný zápis obsahuje aj meno,
priezvisko a podpis predsedajúceho xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Podávatelia ďalej namietajú porušenie § 21 ods. 2 písm. e) zákona o športe, na základe ktorého
zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu obsahuje dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým
bodom a žiadajú doplniť zápis 02/2020 o zaslané informácie. Z dôvodu, že zápis nie je možné meniť po
zverejnení, bol na webovom sídle SZC k tejto zápisnici zverejnený celý obsah podania od podávateľov
aj s rozsahom namietaného bodu 3 Zápisu 023/2020, mám za to, že boli naplnené zákonné podmienky.

V Zápise 02/2020 je chybne uvedené označenie predsedajúceho xxxxxxxxxxxxxxxx. Pre zabezpečenie
jednotného pomenovania v časti 6. je navrhnuté opatrenie aby sa predmetné pochybenie už
neopakovalo.

V priebehu kontrolnej činnosti bola identifikovaná absencia Rokovacieho poriadku kontrolnej komisie
SZC a ročný plán činnosti kontrolnej komisie SZC podľa článku XVI Stanov SZC.

6. NAVRHNUTÉ OPATRENIA A LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU
NEDOSTATKOV

Na základe zistení uvedených v časti 5. Zistenia tohto návrhu správy o kontrolnej činnosti sa navrhuje
prijať kontrolnému subjektu nasledovné opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov:

číslo
opatrenia

text lehota na splnenie opatrení
prijatých na nápravu

1 Vypracovať a schváliť Rokovací poriadok kontrolnej komisie
SZC podľa článku XVI bod 16.2. Stanov SZC

Do 3 mesiacov od ukončenia tejto
kontrolnej činnosti

2 Zabezpečiť pravidelné vypracovanie ročného plánu činnosti
KK – SZC podľa článku XVI bod 16.2. Stanov SZC

vždy 31.1.nasledovného roka
Plán činnosti na rok 2022

3 Vypracovať šablónu Zápisnice KK SZC s dôrazom na presné
a jednoznačné pomenovanie jednotlivých častí a osôb

Do najbližšieho konania
zasadnutia kontrolnej komisie
SZC po ukončení tejto kontrolnej
činnosti
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Ladislav Dobrovolný v.r.
kontrolór SZC


