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1. POUŽITÉ SKRATKY

SKRATKA

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

NŠZ Športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky podľa § 59 ods. 1 zákona o športe

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

2. PÔVOD PODNETU

Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti podali
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx

3. PREDMET KONTROLY

Porušenie § 21 ods. 3 zákona o športe

Špecifikácia predmetu podnetu, cit z údajov uvedených podávateľmi v podaní:

Opis skutkového stavu
Zápisnica zo zasadnutia KK konaného dňa 1.7.2020 bola zverejnená na webovej stránke až v závere
augusta 2020.
Zápisnica nebola zaslaná členom KK do 25 dní odo dňa zasadnutia a nebola ani zaslaná do dnešného
dňa.

Legislatívne zdôvodnenie, Právny nárok na zaslanie Zápisnice
Zákona o športe, §21, ods. 3,....:,, Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným
zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.“
Zápisnica nebola zaslaná členom KK do 25 dní odo dňa zasadnutia a nebola ani zaslaná do dnešného
dňa.

4. ZISTENIA

Zápisnica bola  v skutočnosti zverejnená 26.8.2020 na web sídle SZC
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5. VYHODNOTENIE KONTROLY

Dátum zverejnenia v zmysle zakona o športe je 25 dní od zasadnutia KK SZC, nakoľko zverejnenie bolo
dňa 26.8.2020, oneskorenie predstavuje 30 kalendárných dní.

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 V Rokovacom poriadoku kontrolnej komisie SZC podľa článku
XVI bod 16.2. Stanov SZC stanoviť pri zápisnici zo zasadnutia
KK SZC

- určiť zodpovednú osoba za zverejnenie
- vypracovať zápisnicu do 15 dní po zasadnutí
- overiť zápisnicu do 3 dní
- zaslať zápisnicu na zverejnenie na webovom sídle a

v informačnom systéme športu od overenia do 2 dní
- Spolu so zaslaním zápisnice na zverejnenie na

webovom sídle a v ISŠ súčasne zaslať aj všetkým
členom kontrolnej komisie SZC

do troch mesiacov od ukončenia
kontrolnej činnosti

zodp.Predseda KK SZC

7. PRÍLOHY

Príloha č. 1 Zápisnica KK SZC 02/2020

Dobrovolný Ladislav  v.r.
kontrolór SZC


