
                                       
Príloha 1.  

                                       STANOVISKO K ZÁPISU č. 02/2020 
                                        zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC 
 
Dňa 1.7.2020 sa v sídle Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej SZC) uskutočnilo zasadnutie Kontrolnej 
komisie SZC (ďalej aj KK). Zápis č. 02/2020 zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC (ďalej Zápis) bol 
zverejnený na stránke SZC ku koncu augusta 2020. 
V uvedenom Zápise neboli zverejnené dôležité vyjadrenia členov KK k bodom programu a sú v ňom 
podané skresľujúce, nepravdivé a zavádzajúce informácie. 
 
Z toho dôvodu je zo strany dvoch členov KK predkladané toto stanovisko a ich vyjadrenia k uvedenému 
Zápisu, nakoľko sú v ňom podané skresľujúce, zavádzajúce a nepravdivé informácie k dvom členom 
KK – M.Jurčovi a V.Došekovi a neboli dané vyjadrenia členov KK k bodom programu. 
 
Právny nárok na doplnenie do zápisnice 
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej  „Zákon o športe“ ).  
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, 
 
Predkladané stanovisko a vyjadrenia k uvedenému Zápisu 
Vyjadrenie člena  KK, resp. stanovisko, ktoré nie je obsiahnuté v Zápise je uvedené kurzívou. 
 
K bodu 2, druhý odsek, kontrola k podnetu p. MUDr. Šalinga 
Zverejnené je v Zápise odmietnutie spolupráce člena KK Milana Jurča k predmetu kontroly. K danému 
je potrebné objasniť.  
 
Člen KK Vladimír Došek sa opýtal Ladislava Dobrovolného, kedy bol doručený podnet. 
L.Dobrovolný odpovedal, že podnet bol doručený e-mailom 3.10.2019, kde boli adresáti prezident, 
generálna sekretárka a kontrolór SZC. Bola predložená otázka od V.Došeka, prečo sa podnet takmer 
po 9 mesiacoch rieši po tak dlhej dobe a daná požiadavka na zaslanie tohto podnetu členom KK. 
Z toho vyplynul postoj M.Jurča k spolupráci pri výkone kontroly.  
 
K bodu 2, štvrtý odsek, výkon kontroly  kontrolóra  
Informácia o kontrolnej činnosti kontrolóra.  
 
L.Dobrovolný informoval, že vykonal kontroly nad dané dva dni v mesiaci a mimoriadne kontrolné 
dni.  
K uvedenej informácii sa vyjadril V.Došek, že v takomto prípade bola porušená Smernica SZC 
o poskytovaní odmeny a náhrad kontrolórovi SZC. 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. Uviedol, že táto Smernica bola predkladaná L.Dobrovolným na Konferencii 
SZC v roku 2017 a následne na nej aj schválená. 
 
K bodu 3, prvý odsek, zverejnenie zápisnice z odvetvia cestnej cyklistiky 
L.Dobrovolný informoval o nezverejnených zápisniciach odvetvových komisií.  
V zápise nie je dané, že L.Dobrovolný požiadal o spoluprácu V.Došeka v tejto veci v odvetví cestnej 
cyklistiky (v prípade dráhovej cyklistiky je to však dané, že požiadal o spoluprácu-vid. ďalší text). 
 



V súvislosti s odvetvím cestnej cyklistiky L.Dobrovolný požiadal o spoluprácu V.Došeka s riešením 
veci zverejnenia zápise Valného zhromaždenia CC. Ten sa vyjadril, že to bude riešiť s predsedom 
odvetvia CC, nakoľko zápis z VZ CC on spracovával a už mu ho predložil v decembri 2019. 
 
K bodu 3, prvý a druhý odsek, zverejnenie zápisnice z odvetvia dráhovej cyklistiky 
Vo veci zápisov z dráhovej cyklistiky, o ktorom informoval L.Dobrovolný. K tomu zaujali stanovisko 
M.Jurčo a V.Došek. Obaja boli vynechaní a nebola im preposielaná komunikácia v niekoľkých e-
mailoch medzi kontrolórom a bývalým predsedom komisie dráhovej  cyklistiky. Ostatným členom KK 
bola táto komunikácia posielaná. 
 
M.Jurčo požiadal o vysvetlenie L.Dobrovolného, prečo boli vynechaní on a V.Došek a nebola im 
preposlaná komunikácia v niekoľkých e-mailoch medzi kontrolórom a bývalým predsedom komisie 
dráhovej cyklistiky a ostatným členom KK boli posielané. K danému L. Dobrovolný sa 
vyjadril:,,Pretože som sa tak rozhodol“. M. Jurčo dal požiadavku zaprotokolovať toto vyjadrenie do 
zápisu. 
V Zápise to nie, čo je jednoznačné porušenie Zákona o športe, §21,ods.2, písm. d) a e). 
 
K bodu 3, štvrtý, piaty odsek, zverejnenie zápisnice z odvetvia dráhovej cyklistiky 
V Zápise je skreslene uvedené, že V. Došek odmietol zadanú úlohu plniť. Je k tomu potrebné zobrať do 
úvahy zámerné neinformovanie dvoch členov KK (vid. text vyššie- nebola im preposielaná komunikácia 
v niekoľkých e-mailoch medzi kontrolórom a bývalým predsedom komisie dráhovej  cyklistiky. 
Ostatným členom KK boli posielané). K zadanej úlohe sa V.Došek vyjadril. V Zápise je uvedená 
skresľujúca a zavádzajúca skutočnosť o odmietnutí. 
 
K požiadavke L.Dobrovolného o spoluprácu vo veci zápisnice z odvetvia dráhovej cyklistiky V.Došek 
uviedol, že prečo je mu teraz zadávaná úloha riešiť zápis z DC, keď boli z toho on a M.Jurčo zámerne 
vynechaní. Opýtal sa, prečo to už môže teraz riešiť, keď predtým to bolo zatajované. Na základe 
tohto, uviedol, v takomto prípade to odmieta a rieši už teraz zadanú úlohu v odvetví cestnej cyklistiky .  
 
K bodu 3, posledný odsek, odmietnutie spolupráce a plnenie úloh s jednotlivými členmi KK. 
K danému ako je konštatované v Zápise-Uvedené odmietnutie spolupráce a plnenie úloh s jednotlivými 
členmi KK SZC. V Zápise je skreslene a nepravdivo daná táto skutočnosť. 
 
V Zápise je skreslene a nepravdivo daná táto skutočnosť. Úlohu  v odvetví CC zadaná L.Dobrovolným 
ako už bolo uvedené, bola V.Došekom prijatá, tak konštatovanie odmietnutie spolupráce a plnenie 
úloh, je vyslovene zavádzajúce a nepravdivé. 
Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností - oneskorené riešenie podnetu z 3.10.2019, zámerné 
vynechanie z činnosti dvoch členov KK, bolo poukázané na tieto pochybenia a následné ich 
vysvetlenie, prečo jednotliví členovia KK sa postavili k požiadavke spolupráce a plnenie týchto úloh 
od L.Dobrovolného.  
 
Zaslanie a zverejnenie Zápisnice 
Zápisnica zo zasadnutia KK dňa 1.7.2020 bola zverejnená na webovej stránke až v závere augusta 
2020. 
V zmysle ustanovenia Zákona o športe, §21, ods.3, ktorý znie:,, 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. 
 
    Spracovali: 12.9.2020,     
    
    Milan Jurčo, Vladimír Došek  -  členovia Kontrolnej komisie SZC. 


