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Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej 

komisie SZC za rok 2020 

 
         Obsah: 

 

Úvodné slovo kontrolóra SZC 

 

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a kontrolnej  

komisie  

2.  Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC 

3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej 

komisie 

4.  Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2020 

5.  Plán činnosti pre rok 2021 

6 . Odporúčania pre rok 2021 

 

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                  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. 
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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. 

 

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. Ladislav Dobrovolný – predseda komisie 

                                   členovia:   Ing. Peter Danovský 

                                                            Ján Ševčík 

                                                            Stanislav Holec  

                                                            Milan Jurčo 

                                                     Ing. Vladimír Došek 

 

3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita 

kontrolóra a kontrolnej komisie 
 

Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2020 predpokladala počet zasadnutí 4 x v roku, vždy 

jeden krát za štvrťrok. Skutočnosť bola, že sme sa zišli 1 x v roku 2020 za účasti všetkých 

členov KK SZC. 

O priebehu je zverejnený zápis a aj stanovisko k zápisu. 

 

Ďalšie zasadnutia KK SZC neboli uskutočnené s ohľadom na obmedzenia /Covid – 19/, 

ktoré sa napriek našej ochote stretnúť, nezrealizovali. 

 

Ako Kontrolór som zabezpečil v mesiacoch :I/II/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/2020, 

v celkovom počte 17  kontrolných dní, keď bolo možné v rámci opatrení zrealizovať 

uvedené kontrolné dni kontrolóra SZC, tak, ako mi to ukladá predpis, tzn. dva kontrolné dni 

v mesiaci, o čom som prostredníctvom web stránky SZC vždy vopred informoval s 

predstihom 10 dní našich členov a o skutočných kontrolných dňoch je zverejnená 

informácia. 

V dobe obmedzení práce a stretávania sa som v dobe od marca do mája 2020 bol vždy dva 

krát v mesiaci na SZC, čím som sa snažil svojou účasťou jednak zabezpečiť výkon svojej 

funkcie a byť nápomocný spolupracovníkom SZC a štatutárnym orgánom SZC v období, 

na ktoré sme neboli nikto z nás pripravení, a bolo treba reagovať na vzniknutú situáciu. 

Ako kontrolór SZC som náhodnou kontrolou vybraných dokumentov SZC o.z. na svojich 

zasadnutiach v priebehu roka skontroloval v priereze celé obdobie roku 2020 a aj spolu 

s členmi KK SZC doklady v zmysle zápisu na zasadnutí 1.7.2020 v časovom členení do 

30.6.2020. Na zasadnutí v decembri ma podporil člen KK SZC Ing. Peter Danovský, kde 

okrem účtovnej evidencie sme sa zamerali na dokladovosť súvisiacu s NCC. 
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V práci KK SZC ale aj K SZC môžem konštatovať, že práca Sekretariátu SZC je z môjho 

pohľadu na úrovni, ktorá zabezpečuje vysokú profesionalitu SZC . 

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

požiadavky napr. nás členov KK SZ. 

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

najvyššej úrovni, ale aj všetky športové podujatia v rámci odvetví SZC. 

 

Boli skontrolované: Vybrané Zmluvy 2020:  MŠVVaŠ, 

                                                                        Reprezentanti, 

                                                                  CTM,  

                                                                  ZCPM Vybrané súťaže 

 

4. Činnosť kontrolóra v roku 2020 
 

V priebehu roka 2020 som sa zaoberal podmienkami a spôsobom financovania SZC 

z príspevku uznanému športovému zväzu. 

Kontrolou zápisnice z Konferencie 2019 s konštatovaním, že sú splnené uznesenia. 

Zúčastňoval som sa všetkých zvolaných zasadnutí VV SZC.  

VV SZC sa schádzal na základe povolených termínov a vždy v uznášania schopnej väčšine, 

o každom zasadnutí je zverejnený zápis, vždy v termíne. 

Zúčastnil som sa viackrát aj internej porady Sekretariátu SZC. 

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

 

SZC v roku 2020 pracoval s celkovým rozpočtom - prostriedkov ŠR MŠVVaŠ SR  

  

v celkovej výške 2.271.397,- Eur.  

 

Z toho vyčerpané k 31.12.2020 vo výške 1.806.139,64,- Eur 

dočerpať do marca 2021 sumu 465.257,36,- Eur 

 

1. Zmluva o podpore národného športového projektu /Sagan P./ vo výške 52.142,- Eur   

Vyčerpané k 31.12.2020 - 52.142,- Eur 

 

2. Zmluva o podpore národného športového projektu /OS/ vo výške 36.397,- Eur    

Vyčerpané k 31.12.2020 - 36.397,- Eur 

 

Preverenie prípravy projektu Národného cyklistického centra  

 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Národného cyklistického centra (NCC), multi 

cyklistického komplexu,  zahŕňajúceho podmienky pre celosezónne prevádzkovanie sedem 

hlavných odvetví cyklistiky (cestná cyklistika, BMX, dráhová cyklistika, horská cyklistika, 

cyklokros, cyklotrial i sálovej cyklistiky).  

NCC bude slúžiť na plnohodnotnú tréningovú činnosť a zároveň bude priestorom pre 

organizovanie podujatí na domácej aj medzinárodnej úrovni. Bude slúžiť rovnako pre 

rozvoj profesionálnej cyklistiky na vrcholovej úrovni, podporu rozvíjania mladých talentov, 

ako aj pre využitie aktívneho  trávenia voľného času širokej verejnosti, od detských až po 

seniorské kategórie. 
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Športová časť bude doplnená o prevádzkové priestory, ubytovaco-regeneračné 

a rehabilitačné centrum, servisné centrum a školiace priestory. Bude tým vytvorený 

predpoklad nielen pre tréningovú činnosť, ale aj pre organizáciu medzinárodných podujatí, 

športových kempov pre deti a mládež, vzdelávanie športovcov, trénerov a rozhodcov. 

 

Pozemky pod NCC si projektová obchodná spoločnosť vlastnená SZC (100%) prenajme na 

obdobie min. 40 rokov, pričom prenájom bude platený z prevádzkového príjmu NCC.  

 

Financovanie bude realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať 

predmetná obchodná spoločnosť v celkovej sume do 29.860.860,- eur. 

 

Príprava projektu bola plánovaná v období rokov 2019 a 2020 v odhadovanej sume 

1.100.000,- eur. 

 

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 v období rokov 2019 a 2020. Celková suma preverených predmetných 

zákaziek bola 303.160,- eur bez DPH  (363.792,- eur s DPH). 

 

KK SCZ boli  preverené tieto uskutočnené zákazky (prieskumy trhu): 

Realizované v roku 2019: 

 

Vypracovanie realizačného zámeru cyklistického centra 

 

Termín na predkladanie ponúk: do 13.08.2019, 10:00 hod. 

 

Ponuky predložili dvaja z troch oslovených uchádzačov: 

- BETONING, s.r.o. (48 600,00 eur) 

-  Skupina uchádzačov Stráský, Hustý a partneři s.r.o. a Studio acht spol. s.r.o. 

(45 200,00 eur) 

 

Ponuku nepredložila oslovená spol.  PSP, s.r.o. 

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH 

(100% váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval dňa 13.08.2019 ponuku skupiny uchádzačov v sume spolu bez 

DPH 45 200,00 eur.  

 

Prieskum trhu realizovaným SZC v roku 2020: 

 

Statické overenie konštrukcie velodrómu na vybudovanie NCC 

 

Termín na predkladanie ponúk: do 06.07.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili traja zo štyroch oslovených uchádzačov: 

- VALBEK & PRODEX, s.r.o. (69 500,00 eur) 
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- SHP SK, s.r.o. (67 710,00 eur) 

- OKF, s.r.o. (68 460,00 eur) 

 

Ponuku nepredložila oslovená spol. DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a. s. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH 

(100% váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval ponuku uchádzača SHP SK, s. r. o. v cene spolu bez DPH 

67 710,00 eur. 

 

Vypracovanie enviromentálnej štúdie – posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie 

a inžinierska činnosť spojená s posúdením štúdie 

 

Termín na predkladanie ponúk: do 06.07.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači:  

Ing. Peter Hanesz – PROINVEST (68 684,00 eur) 

Bugár projekt s. r. o. (67 328,00 eur) 

ProEnvi, s. r. o. (62 375,00 eur) 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval 07.07.2020 ponuku uchádzača ProEnvi, s. r. o. v cene spolu bez 

DPH 62 375,00 eur. 

 

Inžiniersko - geologický prieskum, korózny prieskum a výškopis 

 

Termín na predkladanie ponúk: do 06.07.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači:  

GEO Kováčik, s. r. o. (27 800,00 eur) 

Ing. Ľubomír Rácz – LULO (24 200,00 eur) 

ALFYGEO PLUS, s. r. o. (30 500,00 eur) 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval 07.07.2020 ponuku uchádzača Ing. Ľubomír Rácz – LULO 

v cene spolu bez DPH 24 200,00 eur.  

 

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na špecializované športoviská projekt NCC 

 

Termín na predkladanie ponúk: do 25.09.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači:  

hlinka architekti s .r. o. (48 600,00 eur) 

STAVKONZULTA s. r. o. (34 750,00 eur) 

Ing. Arch. Nikotela Jančeková, ATELIÉR PALISÁDY (44 520,00 eur) 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval ponuku uchádzača STAVKONZULTA s. r. o. v cene spolu bez 

DPH 34 750,00 eur. Vyhodnotené 12.10.2020. 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie projektu NCC: 

 

Termín na predkladanie ponúk: do 30.09.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači: 

LINEAR PROJEKT, s.r.o. (68 925,00 eur) 

FKF design, s.r.o. (96 200,00 eur) 

Ravasz & Partner, s.r.o. (74 820,00 eur) 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH.  

Obstarávateľ akceptoval ponuku uchádzača LINEAR PROJEKT, s. r. o. v cene spolu bez 

DPH 68 925,00 eur. 

 

Kontrolná komisia SZC konštatuje, že preverením jednotlivých zákaziek 

(prieskumov trhu), ktoré SZC realizoval v súvislosti s prípravou projektu NCC 

neboli zistené pochybenia. 

 

 V oblasti vedenia účtovnej evidencie som priebežnou kontrolou nezistil pochybenia. 

 

Napriek zložitému roku, ktorý sme museli žiť v područí celosvetovej pandémie vírusom 

„Covid - 19“, sme športovci a vždy sa budeme pozerať dopredu a plánovať svoju činnosť 

pre ďalšie obdobie. 

V tomto pohľade, ako kontrolór SZC sa budem opakovať z predošlej mojej správy za rok 

2019, kde stále vidím zlepšenie práce, ak budeme 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 2020  som sa zaoberal nasledovnými kontrolami. 

 

Kontrolou som preveril skutočnosti uvádzané v liste prezidentovi SZC zo dňa 3.10.2019, 

kde MUDr. Rastislav Šaling informoval o „zneužití prostriedkov na účely mládeže a jej 

podpory“. 
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Jednalo sa o čerpanie prostriedkov klubom Horal Alto Svit, kde údajne pri čerpaní 

prostriedkov v roku 2017 v zmysle ZoŠ a jeho novelizácií sa 15 % zo sumy uznanému 

športu musí rozdeliť a čerpať na mládež do 23 rokov a takto čerpané prostriedky neboli 

osobne jeho synovi, Rastislav Dávid Šaling, člen klubu Horal Alto Svit pridelené ani nijak 

inak osobne refundované. 

Z podstaty a formy uvedených prostriedkov vyplýva, že nie sú určené pre jednotlivého 

športovca osobne ale sú v zmysle uvedených predpisov určené na podporu klubov, ktoré 

zabezpečujú športovú činnosť mládeže do 23 rokov. 

Bolo zistené a preukázané, že na základe uzatvorenej „Zmluvy o pridelení finančného 

príspevku uznaného športu na účel športu mládeže do 23 rokov“ medzi SZC a klubom Horal 

Alto Svit v roku 2017, ďalej podľa “Smernica o pridelení príspevku uznanému športu na 

účel športu mládeže do 23 rokov pre rok 2017“ o podmienkach čerpania prostriedkov na 

uvedený účel, podľa predloženého zoznamu športovcov a oprávnených účtovných dokladov 

o použití finančných prostriedkov na oprávnené náklady /faktúra č.F017-022, pokladničné 

doklady/, fotodokumentácie o existencii nakúpeného športového materiálu neinvestičného 

charakteru je moje konštatovanie, že zo strany klubu Horal Alto Svit nedošlo k pochybeniu 

a nebol zistený nedostatok. Z uvedeného dôvodu považujem sťažnosť za neopodstatnenú. 

 

Rozpracované – neukončené kontroly: 

 

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

cyklistických pretekoch  „V 4  v roku 2017“ a „Czech Tour v roku 2016“ - bez doloženia 

o súhlase materského športového zväzu. 

 

6. Plán činnosti v roku 2021 
 

1. Pre rok 2020 plánujem zasadnutie KK SZC vždy každý mesiac v roku počas 

kontrolného dňa kontrolóra, mimo zasadnutia VV SZC, s pevným programom: 

   /možnosť doplniť na zasadnutí KK SZC nie je dotknuté/ 

 

- kontrola uznesení a zápisu  z predošlého zasadnutia 

- kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o .z. a SZC s.r.o., za uplynulé 

účtovné obdobie 

- podnety 

- NCC 

- diskusia, rôzne, 

 

V roku minimálne dva krát je povinnosť zrealizovať uznášania schopné zasadnutie KK 

SZC. 

 

2. V zmysle smernice kontrolóra SZC každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra 

SZC a to jeden kontrolný deň počas VV SZC. 

 

3. Účasť na Valných hromadách odvetví SZC a účasť na zasadnutiach VV SZC. 

 

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

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

SZC. 

 

5. Odporúčania K a KK SZC pre rok 2021 
 

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

2. Kontrolór SZC uverejní krátku informáciu - správu o uskutočnených Kontrolných dňoch    

K SZC v priebehu bežného roka /do 25 dní/. 

3. Odvetvia SZC zabezpečia povinnosť zverejňovania informácií na stránke SZC. 

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

odvetvia SZC v zmysle  Štatútu odvetvia SZC, Stanov SZC a Zákona o športe. 

 

V závere ďakujem všetkým členom KK SZC za prácu odvedenú v roku 2020 a prajem do 

spoločnej práce veľa úspechov. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Ladislav Dobrovolný  

                                                                                                        Kontrolór SZC 

 

 

 

 

Stanislav Holec, člen kontrolnej komisie SZC......................................................................... 

 

Ján Ševčík, člen kontrolnej komisie SZC................................................................................. 

 

Ing. Peter Danovský, člen kontrolnej komisie SZC................................................................. 

 

Milan Jurčo, člen kontrolnej komisie SZC .............................................................................. 

 

Ing. Vladimír Došek, člen kontrolnej komisie SZC ................................................................ 


