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Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej 

komisie SZC za rok 2019 
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Použité skratky: 

SZC                     Slovenský zväz cyklistiky 

ŠO                       Športová organizácia 

ZoŠ                      Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.  

NŠZ                     národný športový zväz 

MŠVVaŠ SR       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

K a KK SZC        kontrolór a kontrolná komisia pri SZC 

VV SZC              Výkonný výbor SZC 

CC                       cestná cyklistika 

DC                       dráhová cyklistika 

CX                       cyklokros 

MTB                    horská cyklistika 

CPV                     cyklistika pre všetkých 

CTM                    Centrum talentovanej mládeže 

ZCPM                  Združené centrá prípravy mládeže 

NCC                     Národné Cyklistické Centrum 

 

Úvod 
  

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy 

a účasti športovej reprezentácie na významných podujatiach, ochrana integrity  športu 

a podpora zdravého spôsobu života. 

 

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy 

kontrolóra a kontrolnej komisie 
 

Kontrolór pri výkone svojej funkcie zabezpečuje svojou kontrolnou, konzultačnou 

a poradenskou činnosťou, aby sa predchádzalo závažným porušeniam povinností, ktoré nám 

vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí našej ŠO. 
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2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej 

činnosti pri SZC 
 

Výkon kontroly v zmysle zákona o športe v Slovenskom zväze cyklistiky o. z. zabezpečuje:  

Kontrolór:                                     Ing. Ladislav Dobrovolný  

a Kontrolná komisia v zložení:     Ing. Peter Danovský 

                                                      Stanislav Holec  

                                                      Milan Jurčo 

                                                      Ján Ševčík  

                                                      Ing. Vladimír Došek 

 

3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita 

kontrolóra a kontrolnej komisie 
 

Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2019 bola schválená na prvom zasadnutí 

v Bratislave, dňa 23.1.2019 s tým, že predpokladaný počet zasadnutí bol 4 x v roku, vždy 

jeden krát za štvrťrok. Skutočnosť bola, že sme sa zišli 4 x v roku 2019. 

 

Každý člen KK SZC sa zúčastnil na každom zasadnutí s ohľadom na svoje osobné 

a služobné povinnosti v zamestnaní, a komisia sa vždy zišla v plnom  počte.  

 

Ako Kontrolór som zabezpečil od mesiaca február 2x v mesiaci moju osobnú účasť 

v priestoroch SZC a to tak, že jeden kontrolný deň som absolvoval v deň konania VV SZC 

a jeden v ďalší deň v rámci jednotlivých mesiacov, o čom som prostredníctvom web stránky 

SZC vždy vopred informoval s predstihom 10 dní našich členov a o skutočných kontrolných 

dňoch je zverejnená informácia. 

 

KK SZC náhodnou kontrolou vybraných dokumentov SZC o. z. na svojich zasadnutiach 

v priebehu roku skontrolovala v priereze cele obdobie roku 2019. 

 

V práci KK SZC ale aj K SZC môžem konštatovať, že práca Sekretariátu SZC je z môjho 

pohľadu na najvyššej úrovni v doterajšej histórii SZC. 

Vždy bez odkladu a profesionálne zabezpečovali chod Sekretariátu SZC, ako aj akékoľvek 

požiadavky napr. nás členov KK SZC. 

Môžeme konštatovať, že SZC zabezpečil všetky plánované a schválené športové akcie, na 

najvyššej úrovni, všetky významné podujatia, ale  aj všetky športové podujatia v rámci 

odvetví SZC. 

Zo zasadnutí  KK SZC a ich priebehu sú na webe SZC zverejnené všetky zápisy. 

 

Boli skontrolované: Vybrané Zmluvy 2019:  MŠVVaŠ, Zmluva o príprave športovca do 23 

rokov, CTM (činnosť, tréneri), Dobrovoľníci, ZCPM a vybraté súťaže. 

 

Veľkým pretrvávajúcim nedostatkom v rámci SZC jednotlivých odvetví v roku 2019 je 

neuznášania schopnosť Valných zhromaždení jednotlivých odvetví, /až na  výnimky v: DC, 

BMX, CPV, Trial/, z čoho plynú nedostatky v riadnom vedení a riadení odvetví  a možnosť 

prijať záväzných rozhodnutí neuznášania schopných odvetví SZC. 
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Je treba poukázať na nedisciplinovanosť zástupcov odvetví, v ktorých sa uznášania schopné 

Valné hromady neuskutočnili /CC,CX,MTB/ pri preberaní výhod v podobe značných 

finančných prostriedkov športovými oddielmi.  

Kde každý oprávnený poberateľ je pri práve čerpať peniaze zúčastnený, ale pri práve 

zúčastniť sa valnej hromady, tak túto povinnosť už nepovažujú všetky oprávnené kluby, 

ktoré poberajú peniaze zo Štátneho rozpočtu za potrebnú. 

Vyslovujem sa za dodržiavanie pravidla prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených 

členov na Valnej hromade jednotlivých odvetví a povinnosti zvolať raz ročne riadnu Valnú 

hromadu každého odvetvia cyklistiky SZC. 

 

4. Činnosť kontrolóra SZC v roku 2019 
 

V priebehu roku 2019 som sa zaoberal podmienkami a spôsobom financovania SZC 

z príspevku uznanému športovému zväzu, Kontrolou zápisnice z Konferencie 2019. 

Zúčastňoval som sa všetkých zasadnutí VV SZC s výnimkou zasadnutia v mesiaci 

december 2019 /služobne vzdialený/, ale aj v tomto mesiaci som mal dva krát kontrolný deň 

a plus sme mali zasadnutie v zmysle plánu Kontrolnej komisie.  

VV SZC sa schádzal pravidelne na základe plánovaných termínov a vždy v uznášania 

schopnej väčšine. Zúčastnil som sa zasadnutí Valnej hromady odvetví CPV a CC. Zúčastnil 

som sa aj internej porady Sekretariátu SZC. 

Vykonával som kontrolou náhodne vybraných dokladov SZC o. z. a dokladov SZC s. r. o. 

 

SZC v roku 2019 pracoval s  celkovým rozpočtom prostriedkov MŠVVaŠ SR v celkovej 

výške 2 467 986,- Eur.  

 

Z toho: 

1. prostriedky zo Štátneho rozpočtu na šport-uznanému športu 2 319 720,- Eur   

 vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 284 209,- Eur 

 dočerpať do februára 2020 zvyšnú sumu 35 511,- Eur 

2. Zmluva o podpore národného športového projektu  /P. Sagan/ v sume 68 266,- Eur   

Vyčerpané k 31.12.2019  sumou 68 266,- Eur 

3. Zmluva o podpore národného športového projektu /OS/ v sume 40 000,- Eur    

Vyčerpané k 31.12.2019 sumou 40 000,- Eur 

4. Zmluva o podpore národného športového projektu /šport. repr./ v sume 40 000,- Eur       

Vyčerpané k 31.12.2019 sumou 40 000,- Eur 

 

Kontrolou uznesení z Konferencie 2019 musím konštatovať, že uznesenie v časti č. 

V Ukladá “Pripraviť zmenu stanov per rollam“,tak ako bolo naformulované a predložené 

k schváleniu konferenciou, nebolo vykonateľné a problematika doplnenia Stanov SZC 

článkom o postihu za mediálne “poškodzovanie dobrého mena SZC“ je možné doplniť len 

hlasovaním o zmene Stanov na Konferencii SZC. 

Všetky ďalšie doporučenia a schválené uznesenia boli VV SZC zapracované v programe 

činnosti VV SZC a prejednané. 

Kontrolou oblasti verejného obstarávania som sa zoberal z pohľadu projektu „NCC“ kde 

môžem konštatovať, že na základe schválenia výstavby Národného cyklistického štadiónu 

Vládou SR, 

doteraz prebehlo riadne verejné obstarávanie na  zákazku. 
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Vypracovanie realizačného zámeru cyklistického centra sa úspešným víťazom verejného 

obstarávania  stala spoločnosť: Skupina uchádzačov: “Stránsky, Hustý a Partneri, s.r.o.“ a 

„Štúdio archt. spol.“ 

Cena diela bola vysúťažená v hodnote 45 200,- Eur/bez DPH/ 

Pri spôsobe a priebehu zrealizovania verejného obstarávania nedošlo z môjho pohľadu 

k pochybeniu a verejné obstarávanie bolo zákonným spôsobom zrealizované. 

V ďalších oblastiach prevádzky a réžie SZC sa obstarávaním z troch cenových ponúk 

vyberie najvýhodnejšia, hlavne pri reprezentačných výjazdoch, pre ubytovanie a letenky pre 

športovcov a realizačné tímy pri účastiach na významných športových súťažiach. 

  

V športovej oblasti, ktorej kontrola nie je priamou kompetenciou Kontrolóra SZC si 

dovolím krátku poznámku, ku ktorej námet prišiel od člena KK SZC, Stanislava Holeca, 

pri odvetvovom riadení SZC, ktoré v tejto oblasti nie vždy dokáže reagovať na vývoj 

v jednotlivých športových odvetviach, vzniká  v priebehu roka počas prípravy 

a zúčastňovania sa na významných podujatiach potreba vytvoriť funkciu-útvar “Ústredného 

trénera reprezentácií SZC“ pre rýchlostné disciplíny v odvetviach CC, DC, CX, MTB, ktorý 

by sa zaoberal športovou a metodickou oblasťou prípravy, účasti na  podujatiach športovej 

reprezentácie, stanovoval ciele a plnenie športových výsledkov. Zaviedlo by sa testovanie 

CTM, jeho vyhodnocovanie a pod.. 

Ako kontrolór SZC by som v tejto myšlienke pokračoval aj ďalej a to vytvorením odbornej 

športovej a poradnej komisie pri Prezidentovi SZC, ktorá by napomáhala k odbornému 

rozhodovaniu Prezidenta SZC v prípadoch neodkladných a v sporových otázkach športovej 

reprezentácie SZC napr. nominácií, správania sa reprezentanta, člena realizačného tímu a 

pod..  

Vytvorením navrhnutých funkcií ústredný tréner SZC a Komisia Prezidenta SZC by sa 

odstránila nejasnosť, resp. nevedomosť, kto má vyriešiť problematiku v tejto oblasti, 

a mylne sa neobracali „sťažovatelia“ na kontrolóra SZC a KK SZC, ktorí nemajú 

v kompetencii riešiť domnelé krivdy v nominácii, v metodike a  príprave športovcov na 

sústredeniach a podobných respektíve viac osobných nezhôd, ako to, že našou úlohou je 

kontrola účelovosti a správneho spôsobu použitia finančných prostriedkov SZC z pohľadu 

zákona o účtovníctve, Stanov SZC a zákona o športe. 

V oblasti vedenia účtovnej evidencie som priebežnou kontrolou nezistil žiadne pochybenia. 

 

Pre budúce obdobie s ohľadom na rozsah nákupu materiálových zásob, by som doporučil 

viesť evidenciu o zásobách spôsobom „A“ podľa zákona o účtovníctve, tzn. viesť nákup 

materiálových zásob triedy „1“ spôsobom cez obstaranie a vyradenie spôsobom na to 

určeným, a nie priamo do spotreby. Uvedený spôsob by sa aplikoval pri hodnote nákupu 

presahujúcu sumu 300,- Eur jednotlivej položky zásob. 

Výhodou spôsobu A je okamžitý prehľad o prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých 

druhoch zásob, pretože sa  záznamy o výdajoch na obstaranie zásob sústreďujú na účtoch 

triedy 1, odkiaľ sa potom vyskladňujú do spotreby. 

Takto sa zachytáva stav a pohyb zásob v priebehu celého účtovného obdobia. 

Zavedením uvedeného spôsobu evidencie zásob by sa zabezpečila najvyššia miera 

prehľadnosti a účelovosti evidencie zásob aj s ohľadom zodpovednosti voči jednotlivým 

odvetviam a útvarom SZC. 

V roku 2019  som sa zaoberal nasledovnými kontrolami, ktoré boli na základe podaní našich 

členov, resp. na základe mojej vlastnej iniciatívy. 
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Uzavreté a ukončené kontroly: 

 

A/ Mgr. Juraj Karas PhD. - Podozrenie z dotačného podvodu 

- po siahodlhom a rozporuplnom šetrení, bol prípad, nakoľko sa jednalo o sumu 

prevyšujúcu 266,- Eur odstúpený na prešetrenie Krajskej prokuratúry v Bratislave, 

            ktoré bolo uznesením OR PZ BA III, dňa 9.7.2019 odmietnuté a kontrola    

v predmetnej veci bola ukončená 

 

B/ CK Dukla Bratislava zo dňa 1.10.2019 Podnet na disciplinárne konanie ukončené viď 

Správa zo dňa 23.10.2019. 

 

Rozpracované – neukončené kontroly: 

 

A/ Ing. Milan Dvorščík - podozrenie z neoprávneného rozhodovania na medzinárodných 

cyklistických pretekoch  „V4  v roku 2017“ a „Czech Tour v roku 2016“- bez doloženia 

súhlasu materského športového zväzu. 

 

5. Plán činnosti v roku 2019 
 

Pre rok 2020 plánujem zasadnutie  Komisie K a KK SZC v období a s upresnením termínu 

zasadnutia desať dní vopred: 04/2020, 07/2020, 10/2020, 12/2020 

V zmysle stanov každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra SZC a to jeden kontrolný 

deň môže byť počas zasadania VV SZC. 

Účasť na Valných hromadách odvetví SZC, účasť na zasadnutiach VV SZC prípadne podľa 

potreby účasť aj na interných poradách sekretariátu SZC. 

Priebežná a náhodne určená kontrola dokladov SZC o. z. a SZC s. r. o.. 

Kontrola dodržiavania právnych predpisov s dôrazom na Zákon o športe a Stanov SZC. 

 

6. Odporúčania K a KK SZC pre rok 2020 
 

1. Evidencia  o účtovnej triede  Zásoby spôsobom „A“ zákona o účtovníctve 

2. Vytvorenie funkcie Ústredný Reprezentačný tréner, pre rýchlostné disciplíny   

v odvetviach CC, DC, CX, MTB v SZC 

3. Odborná, športová a poradná Komisia pri prezidentovi SZC 

4. Povinnosť raz v roku zvolať uznášania schopnú valnú hromadu každého jednotlivého 

odvetvia v zmysle Stanov SZC a Zákona o športe. 

 

                                                                                              Ing. Ladislav Dobrovolný, v.r.  

                                                                                         Kontrolór SZC/predseda KK SZC 

Členovia: Stanislav Holec  

                 Ján Ševčík  

          Ing. Peter Danovský 

                 Milan Jurčo   

          Ing. Vladimír Došek 


