
 
   

Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie 
SZC za rok 2020                                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           Stanovisko členov kontrolnej komisie SZC                                     
k Výročnej správe Kontrolóra SZC a správe o činnosti Kontrolnej komisie SZC za 
rok 2020. 
Kontrolórom SZC bola predložená členom kontrolnej komisie SZC Výročná správa 
Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2020 (ďalej Správa).  
Nakoľko v tomto dokumente sú dané skresľujúce a zavádzajúce informácie  a tiež nie sú 
v nej uvedené skutočnosti súvisiace s činnosťou kontrolóra a  kontrolnej komisie SZC, ktoré 
nastali v roku 2020, predkladáme  stanovisko k tejto Výročnej správe Kontrolóra SZC 
a správe o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2020.                                                                                    

Ide najmä o tieto skutočnosti. 

1. V časti Správy              Činnosť kontrolóra  v roku 2020                                                                                            
Preverenie prípravy projektu Národného cyklistického centra 

1.1 Kontrolór tu uvádza text:     
.. ,,Kontrolnou komisiou SZC bolo preverených celkovo šesť prieskumov trhu (jeden z roku 
2019 a päť z roku 2020),  ktoré SZC v súvislosti s prípravou projektu NCC  realizoval.....“.  
.....,,KK SCZ boli  preverené tieto uskutočnené zákazky (prieskumy trhu):...“ 
Za nás dvoch členov KK konštatujeme, že uvedený text je zavádzajúci a skresľujúci.                                                                             
Na jedinom zasadnutí KK dňa 1.7.2020 podľa nášho poznania nedošlo k preverovaniu 
v tejto veci. Žiadne materiály Preverenia prípravy projektu Národného cyklistického centra 
v takom rozsahu, ako uvádza kontrolór v Správe,  neboli predložené počas jej zasadnutia 
členom KK a ani iným spôsobom doručené (napr. elektronicky) a tým neboli preverené 
prítomnými členmi na tomto jedinom zasadnutí KK v roku 2020. V  Zápise z tohto 
zasadnutia KK tiež nie je zmienka o vykonaní uvedeného preverovania.  
Dovoľujeme si požiadať o odpoveď kontrolóra, aby došlo k objasneniu v tejto veci:                                                                                                             
Kedy bolo, ako uvádza kontrolór vo svojej Správe, kontrolnou komisiou preverených 
celkovo šesť prieskumov trhu a kto z členov KK ho vykonal, keď kontrolór uvádza, že 
KK to preverila? 
 

1.2 Kontrolór tu uvádza text:     
..,,Kontrolná komisia SZC konštatuje, že prevereným jednotlivých zákaziek (prieskumov 
trhu), ktoré SZC realizoval v súvislosti s prípravou projektu NCC neboli zistené 
pochybenia.“ 
Na základe vyššie uvedených skutočností, nakoľko sme nevykonali Preverenie prípravy 
projektu Národného cyklistického centra, za nás dvoch členov KK konštatujeme, že sme 
nevykonali toto preverenie a tým nás dvoch členov KK sa netýka daný text ,,Kontrolná 
komisia SZC konštatuje.... .  
  
Dovoľujeme si požiadať o odpoveď kontrolóra, aby došlo k objasneniu v tejto veci:                                                                                                             
Kedy, ako uvádza kontrolór v Správe, sme ako členovia KK vykonali preverenie celkovo 
šesť prieskumov trhu a tým ako členovia KK sme konštatovali, že neboli zistené 
pochybenia? 
Po vyjasnení daných otázok a odpovedí, je podľa nášho názoru potrebné v Správe zmeniť 
na poukázané zavádzajúce a skresľujúce znenie textu ako ho uvádza kontrolór.  



 
   

2. V časti Správy              Činnosť kontrolóra  v roku 2020                                                                                    
-   V roku 2020  som sa zaoberal nasledovnými kontrolami.                                                                          
-    Rozpracované – neukončené kontroly: 
 
V tejto časti nie je uvedené, že dvaja členovia KK (M.Jurčo, V.Došek) upozornili a zaslali 
22.9.2020 STANOVISKO K ZÁPISU č. 02/2020 zo zasadnutia KK s upozornením na 
porušenie ustanovení Zákon č. 440/2105 Z.z. o športe a dokumentov SZC.  
Nakoľko napriek následným dvom písomným upozorneniam, nebolo zo strany kontrolóra 
konané, bol podaný zo strany dvoch členov KK:  Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti 
podľa § 13 ods. 2 písm. b) a c) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 
 
V danej veci zaslal 18.12.2020 kontrolór odpoveď týmto dvom členom KK. 
To znamená, že sa tým v činnosti kontrolóra v roku 2020 týmto podnetom zaoberal. 
Z toho dôvodu je potrebné doplniť danú skutočnosť v tejto veci do Správy - zaslanie 
Stanoviska a podanie podnetu na vykonanie kontrolnej činnosti vo veci porušenia Zákona 
o športe a dokumentu SZC. Je to závažná skutočnosť v kontrolnej činnosti. 
 
Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti podľa § 13 ods. 2 písm. b) a c) Zákona č. 440/2015 
Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 
daný v troch veciach.  
1. Podnet  na vykonanie kontrolnej činnosti vo veci porušenie Zákona o športe, §21, ods.2, 
písm. d) a e):   Nezverejnenie a odmietnutie dať do Zápisnice z KK vyjadrenia  člena KK  k 
bodu programu a s jeho odôvodnením, ak o to požiada (porušený Zákona o športe, §21, 
ods.2, písm. d) a e). 
 
2. Podnet  na vykonanie kontrolnej činnosti vo veci porušenie Zákona o športe, §21, ods.3. 
Zápisnica nebola zaslaná členom KK do 25 dní odo dňa zasadnutia a nebola ani zaslaná do 
dnešného dňa, ako je to dané v Zákone o športe. 
 
3. Podnet  na vykonanie kontrolnej činnosti vo veci porušenia Dokumentu SZC schváleného 
Konferenciou SZC. Porušenie ustanovenia Smernice SZC o poskytovaní odmeny a náhrad 
kontrolórovi SZC. 
Uvedená Smernica bola predkladaná na Konferencii SZC v roku 2017 osobou L. 
Dobrovolného a bola na nej schválená. Napriek tomu predkladateľ tejto Smernice kontrolór 
SZC- L. Dobrovolný nepostupoval pri vykonaní mimoriadnej kontroly v roku 2020 v jej 
znení, keď nepožiadal o mimoriadny kontrolný deň na schválenie celú kontrolnú komisiu. 
Na základe daného bolo porušené znenie dokumentu SZC schváleného konferenciou SZC. 
 
 
Záver  
Uvádzame, že podľa nášho názoru, ak sa členovia KK  majú podpísať pod danú Správu je 
potrebné ju rozdeliť. Ako sa môže podpísať člen KK pod takúto Správu, ako ju v celku 
predkladá kontrolór za Výročnú správu kontrolóra a za správu kontrolnej komisie. Správa 
obsahuje Výročnú správu kontrolóra, kde Zákon o športe uvádza, že ju kontrolór 
vypracováva a predkladá. To sa pod ňu má podpísať člen KK, keď je podávaná 
kontrolórom? Z vyššie uvedených našich vyjadrení k Správe sa nepodpisujeme pod ňu, ako 
je daná predtlač k podpisu člena KK SZC. 
 
 
 
Nitra, 25.1.2021 
 
Milan Jurčo, člen KK SZC 
Vladimír Došek, člen KK SZC 


