
V p. Milan Jurčo, Ing. Vladimír Došek, 
 
predkladám Vám stanovisko a návrh riešenia na Váš "Podnet ..." zo dňa 28.12.2020, doručený 
29.12.2020. 
 
Žiadate o výkonanie kontroly mňa sebou samým, pokiaľ takéto riešenie mám realizovať v zmysle 
adresovaného podnetu mojej osobe, z uvedeného predpokladám interné vyriešenie  na pôde SZC. 
 
Súhlasím  a zároveň Vás žiadam o termín stretnutia, ktoré sa uskutoční za účasti Ladislav 
Dobrovolný, kontrolór SZC a členovia KK SZC Milan Jurčo, Ing. Vladimír Došek v priestoroch SZC, 
spolu za účasti štatutárnych zástupcov SZC, a takto realizovaného zápisu o priebehu a usporiadaní 
predmetného podania. 
 
Mám za to, že v uvedenom podaní nie je dostatočne zrejmé, čo bolo porušené, na základe môjho 
názoru nie je konkrétne špecifikované, ktoré ustanovenia Zákona o športe som porušil, ktorý 
dokument SZC bol porušený. 
 
V zásade tvrdím, že zápis nie je prepis, a preto aby nevznikol nezrozumiteľný dokument, zápis v tejto 
forme zachytáva priebeh zasadnutia a nie doslovný prepis. 
 
K jednotlivým bodom: 
 
Bod 1.2 ....právny nárok na doplnenie "Zápisnice..." 
- bol zverejnený "Zápis " nie "Zápisnica" 
- Vaše Stanovisko je zverejnené, neodporuje zápisu len ho dopĺňa a rozširuje o Váš príspevok 
- žiadate o doplnenie textácie " tak som sa rozhodol", k uvedenému textu som sa vyjadril v zápise,  
v prvom rade je  Vaša požiadavka je vytrhnutá z kontextu, ja som celú myšlienku interpretoval o 
komunikácii s členmi KK SZC nasledovne: 
 ......ako kontrolór SZC mám svoje povinnosti, ale aj práva a v zmysle svojich práv som sa rozhodol, 
že o predmetnej informácii, s ktorým členom KK SZC budem komunikovať..... 
hlavne z pohľadu, keď sa jednalo o nápravu jedného slova chybne uvedeného  v zápise DC SZC, kde 
omylom nazval predseda DC SZC zasadnutie Valnej hromady odvetvia DC SZC zasadnutím "Komisie 
DC SZC", bolo treba napraviť v zásade len uvedené jedno slovo v zápise, uvedená dôležitosť chyby v 
zápise som vyhodnotil tak, že som Vás všetkých o tejto chybe neinformoval, v budúcnosti sa takýchto 
uvedených rozhodnutí vyvarujem. 
 
Na záver len konštatovanie, zápis nie je prepis a Vaša interpretácia je vytrhnutá z kontextu, stanovisko 
je zverejnené čím je zabezpečené naplnenie Vašej požiadavky v zmysle § 21 ods.2 pís. d.,  
v písmene d., nedošlo k porušeniu nakoľko v uvedenom bode programu nebolo prijaté žiadne 
rozhodnutie, nebolo hlasované. 
 
 
Bod 2. 
- v opise skutkového stavu, namietate, že zverejnenie zápisnice nebolo v termíne do 25 dni od 
zasadnutia KK SZC, a nebola Vám zaslaná zápisnica, 
 
- ako som konštatoval v úvode, Vaše  podanie nie je presné, konkrétne špecifikované, kedy bol teda 
zverejnený zápis, ale aby som sa ja presne vyjadril k uvedenému, zapisovateľ p. Ján Ševčík, člen KK 
SZC, mi doručil predbežný zápis dňa 27.7.2020, stanovisko, ktoré mi zaslal, prečo sa oneskoril, ako 
zapisovateľ, Vám predložím na požiadanie. 
 
Spracovanie predbežného zápisu až po jeho odoslanie na zverejnenie správcom webovej stránky 
SZC mne osobne z osobných, pracovných a rodinných dôvodov trvalo ďalších 7 až 10 dní, s 
odstupom času uvedený dátum si ani ja presne nepamätám, a určite 1 až 3 dni sa stane kým sa 
zverejní zápis nie úmyselne, ale aj na strane správcu môže dôjsť k časovému posunu. 
 
Z uvedeným odstupom času od uskutočnenia Zasadnutia predpokladám, že zápis bol zverejnený 
15.8.2020. Vy uvádzate "koncom augusta 2020", ani jeden údaj nie je presný. 
Záverom konštatujem, že je pravdou, zápis nebol zverejnený v lehote 25 dní od zasadnutia komisie a 



osobne ma mrzí, že som spôsobil uvedené oneskorené zverejnenie, pre budúcnosť zabezpečím 
zverejňovane v zákonnej lehote a o zverejnení v uvedený deň bude každý člen KK SZC 
upovedomený. 
 
 
Bod 3. 
- opisujete, že som porušil Smernicu o odmeňovaní kontrolóra SZC v tom, že som nad rámec 
kontrolných dní vykonal mimoriadne kontrolné dni, na ktoré som nežiadal súhlas všetkých členov KK 
SZC.  
 
K uvedenému tvrdeniu Vám dávam opätovne vysvetlenie, že Vami označované dni neboli nikdy 
oznamované, zverejňované ako mimoriadne kontrolné dni kontrolóra SZC, neboli nikdy v zmysle 
Smernice o odmeňovaní kontrolóra SZC. Vyúčtovaná odmena nebola v zmysle tejto smernice 
vyplácaná podľa čl.IV. ,/Smernice/, vo výške 60,- resp.105,- eur, tzn. k tomu čo nebolo nepotrebujem 
súhlas členov KK SZC, tak ako som informoval a uviedol v zápise a aj v odpovedi, uvedené pracovné 
služobné cesty boli vopred schválené štatutárnym orgánom SZC a v zmysle Smernice o náhrade 
služobných nákladov boli uvedené služobné cesty refundované, vyúčtované, takto sú aj zaevidované 
v účtovnej dokumentácie SZC, takto boli aj interpretované a správa o nich zverejnená.  
 
 
Pokiaľ nesúhlasíte s mojim návrhom, uvedený podnet nepatrí mne. 
 
 
S pozdravom 
 
Ladislav Dobrovolný 
K SZC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pre:  p. Ladislav Dobrovolný kontrolór SZC 
  

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. 

  

Dňa 1.7.2020 sa v sídle SZC uskutočnilo zasadnutie Kontrolnej komisie SZC. Zápis č. 02/2020 zo 
zasadnutia tejto komisie bol zverejnený na stránke SZC ku koncu augusta 2020. 

K uvedenému Zápisu bolo kontrolórovi SZC p. Ladislavovi Dobrovolnému doručené e-mailom 22.9. 
2020 v jeho prílohe- STANOVISKO K ZÁPISU č. 02/2020 s upozornením dvoch členov KK p. Milana 
Jurča a Vladimíra Došeka na porušenie ustanovení Zákon č. 440/2105 Z.z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o športe" ) a dokumentov SZC. 

Následne boli doručené 4.12 a 23.12.2020 upozornenia na riešenie v danej veci - porušení Zákona 
o športe a dokumentu SZC. 

  

Z uvedeného dôvodu je podaný podnet v Prílohe tohto e-mailu. 

  

Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti podľa § 13 ods. 2 písm. b) a c) Zákona o športe. 

 
Vykonanie kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 1, Zákona o športe na základe podnetu 

písm. b) člena kontrolného orgánu SZC - p. Milan Jurčo a Vladimír Došek, 

písm. c) osoby s príslušnosťou k šport. organizácii SZC - p. Milan Jurčo a Vladimír Došek. 

  

  
Touto cestou žiadame o vykonanie kontrolnej činnosti v súlade s § 14 Zákona o športe 
v rozsahu uvádzaných podnetov a doručenie správy o kontrolnej činnosti (vid. Príloha k e-
mailu - Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti). 

 Súčasne žiadame o potvrdenie doručenia tohto e-mailu. 

 S pozdravom 

  

Milan Jurčo, člen KK SZC 

Vladimír Došek, člen KK SZC 

  

 


