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

STANOVISKO K SMERNICI SZC

V Bratislave dňa 08.12.2021

INFORMÁCIE UVEDENÉ P. JURČOM A DOŠEKOM

Dňa 30.12.2020 bola doručená správa od p. Jurča a p. Došeka emailom na adresu
ladislav.dobrovolny@yahoo.com , ktorá obsahovala:
Cit. (bez redakčných a gramatických úprav)

RELEVANTNÉ ÚDAJE

Použitá dokumentácia

1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ˇďalej aj ako “zákon o športe”)

2. 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

Zverejnené: https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/rozne/Stanovy_SZC_rok_2020.pdf

3. Smernica SZC o poskytovaní odmeny a náhrad kontrolórovi SZC

Zverejnená:
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/smernica%20Kontrolor%20SZC%20.pdf

4. Smernice o cestovných náhradách

Zverejnená:
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/rozne/doklady-2019/doklady-2020/Smernica_2021_S
ZC_o_poskytnuti_cestovnych_nahrad.pdf

5. Zápis č. 02/2020 zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej dňa 1. júla 2020 v Bratislave,
Kukuričná 13, priestory Slovenského zväzu cyklistiky (10:00 - 15:30 hod)
(ďalej len “Zápis č. 02/2020)
Zverejnená: https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolor-szc/stanoviska

6. Zápis č. 1/2020 kontrolóra SZC zo dňa 11.5.2020 zverejnené:
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/zapis_kontrolor_2020_01.pdf

Vo zverejnenom Zápise č. 02/2020 k bodu 2 na str. 2 je uvedené:
“ Vladimír Došek následne konfrontoval Ladislava Dobrovolného prečo neinformoval KK SZC k
predĺženému času výkony kontroly v r. 2020 t.j. nad 5 hodín a aj mimoriadny kontrolný deň .

Ladislav Dobrovolný uviedol, výkon kontroly nad 5 hodín je povinný oznamovať Prezidentovi SZC a
mimoriadny kontrolný deň sa oznamuje KK SZC v zmysle príslušnej smernice, avšak uvedená správa

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kontrolor-szc/stanoviska
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/zapis_kontrolor_2020_01.pdf
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Opis skutkového stavu podľa podávateľa

Podávateľ tvrdí, že L.Dobrovolný na zasadnutí KK informoval, o vykonaní kontroly nad dané dva dni v
mesiaci - mimoriadne kontrolné dni. Podľa uvedeného, došlo k porušeniu Smernice SZC o
poskytovaní odmeny a náhrad kontrolórovi SZC (ďalej aj Smernica). Mimoriadne kontroly vykonané v
takomto rozsahu sú v rozpore so touto Smernicou. V jej ustanovení je, že mimoriadny kontrolný deň
musia schváliť všetci členovia KK, čo nebolo dodržané a bol uskutočnený v rozpore so Smernicou
SZC.

S tým súvisí i účtovanie na základe Smernice o cestovných náhradách. V danej Smernici Čl. IV, ods.
4. je určená i maximálna výška náhrady za kontrolný deň.

V prehľade na webovej stránke SZC - Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu je v zápise vedené vyúčtovanie činnosti kontrolóra za obdobia
(vyúčtovanie cestovných náhrad).

Legislatívne zdôvodnenie porušenia Dokumentu SZC.

Na konferencii SZC konanej dňa 14.2.2017 bola L.Dobrovolným predložená smernica: Smernica SZC
o činnosti kontrolóra SZC,bola zdokumentovaná za obdobie , keď sme boli obmedzení
epidemiologickými opatreniami v celom štáte, a kolektívna práca bola vylúčená.

Uvedenú formu práce som zvolil z dôvodu kontinuity mojej práce, súčasne som si uvedomoval
povinnosti vyplývajúce z mojej funkcie a v tomto kontexte som bol nápomocný pri práci v SZC, a
považujem tieto kroky za správne. Kontrolnú prácu, ktorú som vykonával je zverejnená zápise č. 1/2020
kontrolóra SZC.

Uvedené pracovné dni boli riadne vyúčtované v zmysle smernice o cestovných náhradách v rámci
SZC.”

Zápis č. 1/2020 kontrolóra SZC zo dňa 11.5.2020 zverejnené:
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/zapis_kontrolor_2020_01.pdf
(ďalej len “Zápis kontrolóra”)

V Zápise kontrolóra sa uvádza:
“v dňoch: 12.3.2020, 26.3.2020, 8.4.2020, 22.4.2020, 29.4.2020, 6.5.2020 a 7.5.2020 v Bratislave,
Kukuričná 13, v priestoroch Slovenského zväzu cyklistiky (09.00hod. - 17.00hod.). Pracovné zasadnutia
som realizoval v rámci obdobia vyhlásených karanténnych opatrení. Ako Kontrolór SZC vykonávam
činnosti na základe môjho poverenia a náplne kontrolnej činnosti aj v období obmedzených podmienok
stretávania sa a spoločnej práce väčšieho počtu osôb v jednom pracovnom kolektíve podľa usmernení
Hlavného hygienika SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a SOŠV. Zároveň som k dispozícii i v elektronickom resp. telefonickom spojení aj mimo mojich
pracovných zasadnutí.

V uvedených jednotlivých pracovných zasadnutiach v priestoroch SZC som vždy za osobnej prítomnosti
niekoho zo sekretariátu SZC resp. Prezidenta SZC mal umožnené v mojej kontrolnej práci hlavne
kontrolovať v priereze účtovnú dokumentáciu zrealizovanú v mesiacoch 01/02/03/04/2020 v SZC o. z.,
ktoré som výberovo všetky skontroloval, nakoľko prakticky až do konca februára SZC boli plánované a
schválené reprezentačné akcie jednotlivých odvetví realizované.

https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/zapis_kontrolor_2020_01.pdf
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musia schváliť všetci členovia KK, čo nebolo dodržané a bol uskutočnený v rozpore so Smernicou
SZC.

S tým súvisí i účtovanie na základe Smernice o cestovných náhradách. V danej Smernici Čl. IV, ods.
4. je určená i maximálna výška náhrady za kontrolný deň.

V prehľade na webovej stránke SZC - Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu je v zápise vedené vyúčtovanie činnosti kontrolóra za obdobia
(vyúčtovanie cestovných náhrad).

Legislatívne zdôvodnenie porušenia Dokumentu SZC.

Na konferencii SZC konanej dňa 14.2.2017 bola L.Dobrovolným predložená smernica: Smernica SZC
Ďalšou nemalou náplňou práce bolo reagovať a pomáhať pri výklade zverejňovaných opatrení a ich
dopadov na náš športový zväz. Pracoval som na kontrole povinností zverejňovania povinných informácií
v zmysle zákona o športe a Stanov SZC.

Pre nastávajúci VV SZC som sa nemalou mierou podieľal na príprave dokumentu Organizačnej
štruktúry SZC, spolu s pracovníkmi sekretariátu a vedenia SZC. V uvedených dňoch som využíval aj
kontakty s kontrolórmi ďalších športových zväzov a komunikoval situáciu a riešenia v podmienkach
ďalších športov.

Zápis o vykonaných pracovných zasadnutiach nenahrádza v plnej miere predpokladané plánované
kontrolné dni kontrolóra SZC, plánovanú činnosť KK SZC ale uvedenú formu práce som volil ako
možnosť a povinnosť riešiť v danej situácii a v období platnosti obmedzení v súvislosti s pandémiou
Coronavírusu a mojich osobných možností. “

Smernica Slovenského zväzu cyklistiky o poskytovaní odmeny a náhrad Kontrolórovi SZC, ktorá
bola schválená Konferenciou SZC 11.2.2017 (ďalej len “Smernica SZC”) zverejnená
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/smernica%20Kontrolor%20SZC%20.pdf

Podľa čl. III bod 1 “Smernice: Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe a) vlastnej iniciatívy b)
podnetu orgánu SZC c) podnetu osoby s príslušnosťou k SZC d) podnetu hlavného kontrolóra športu e)
podnetu ministerstva školstva”

Podľa čl. III bod 8 Smernice “Kontrolná činnosť bude prebiehať pravidelne 2x mesačne (2 kontrolné
dni) ako priebežný výkon kontrolnej činnosti alebo pri zvlášť závažnom podnete, ktorý sa musí
bezodkladne riešiť. Kontrolór je povinný nahlásiť termín kontroly 10 dní vopred. Tento termín je potrebný
pre riadne zabezpečenie priebehu kontroly”

Podľa čl. IV bod 4 Smernice “Odmena kontrolóra je za riadny kontrolný deň v sume 60,- eur. Túto
sumu schvaľuje konferencia SZC. Kontrolným dňom sa rozumie pracovný deň v trvaní 5 hodín a
výhradne iba v sídle zväzu. V prípade, že bude kontrolná činnosť vyžadovať viac času, patrí Kontrolórovi
za každú hodinu navyše odmena 15,- eur avšak do maximálnej výšky 105,- eur/deň. Kontrolór je tento
nadčas povinný oznámiť prezidentovi SZC. SZC je povinný v kontrolný deň poskytnúť k vykonaniu
nezávislej kontroly priestor na jej vykonanie. Mimoriadny kontrolný deň musí jednohlasne schváliť celá

https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/kontrolor/smernica%20Kontrolor%20SZC%20.pdf
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takomto rozsahu sú v rozpore so touto Smernicou. V jej ustanovení je, že mimoriadny kontrolný deň
musia schváliť všetci členovia KK, čo nebolo dodržané a bol uskutočnený v rozpore so Smernicou
SZC.

S tým súvisí i účtovanie na základe Smernice o cestovných náhradách. V danej Smernici Čl. IV, ods.
4. je určená i maximálna výška náhrady za kontrolný deň.

V prehľade na webovej stránke SZC - Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu je v zápise vedené vyúčtovanie činnosti kontrolóra za obdobia
(vyúčtovanie cestovných náhrad).

Legislatívne zdôvodnenie porušenia Dokumentu SZC.

Na konferencii SZC konanej dňa 14.2.2017 bola L.Dobrovolným predložená smernica: Smernica SZC
Kontrolná komisia. Náhrada za stratu času je zahrnutá v odmene Kontrolóra SZC. Oprávnené cestovné
výdavky budú preplatené na základe osobitného predpis.”

Zákon o športe
Podľa § 12 ods. 6 zákona o športe: “ Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a
preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa
poskytujú podľa osobitného predpisu.”

VYHODNOTENIE

Smernicou SZC je určený spôsob odmeňovania kontrolóra SZC pri vykonávaní riadneho kontrolného
dňa, mimoriadneho kontrolného dňa a odmeňovanie, ak trvanie kontrolného dňa je dlhšie ako 5 hodín
za činnosti na základe čl. III ods. 1 Smernice.

Smernica definuje v čl. III bode 8 kontrolný deň ako činnosti za účelom priebežného výkonu kontrolnej
činnosti a alebo na základe podnetu, avšak ako kontrolný deň nedefinuje čas na plnenie ostatných úloh
kontrolóra uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona o športe a § 13 ods. 4 písm. a), b), c), a d) zákona
o športe.

Kontrolór SZC za dni uvedené v Zápise kontrolóra 01/2020 neuplatňoval vyplatenie odmeny podľa čl. IV
bodu 4 Smernice SZC. Nárok na cestovné náhrady vznikol kontrolórovi na základe ustanovenia § 12
ods. 6 zákona o športe.

Na základe vyššie uvedeného nebolo zistené porušenie interných smerníc SZC ani zákona o športe.

NAVRHNUTÉ OPATRENIA NA ZLEPŠENIE

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:
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opatrenia
text lehota na splnenie opatrení

prijatých na nápravu
1 Vypracovať návrh na zmenu smernice o poskytovaní odmeny

a náhrad Kontrolórovi SZC
- Návrh na zmenu odmeňovania kontrolóra

kumulovane za všetky zákonné povinnosti ......
Eur/mesačne počas obdobia výkonu funkcie (odo
dňa zvolenia do zvolenia nového kontrolóra SZC
resp. odstúpenia)

Do 31.12.2021

2 Predložiť návrh smernice o poskytovaní odmeny a náhrad
Kontrolórovi na schválenie

Na najbližšom zasadnutí
Konferencie SZC


