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ÚVOD

Kontrolná komisia SZC je kolektívnym orgánom kontroly v SZC, dohliada na dodržiavanie Stanov
SZC a predpisov, ktorými je SZC viazaný.

POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY KONTROLNEJ KOMISIE SZC

Stanovy SZC v článku XVI., a nasledujúcich bodoch určuje pôsobnosť KK SZC v štruktúre SZC.
Úlohou KK SZC je dohliadať na dodržiavanie Stanov SZC a predpisov, ktorými je SZC viazaný
jednak orgánmi SZC a tiež členmi SZC.

KK SZC je  oprávnená vykonávať  kontroly  a  preverovania všetkých činností  uskutočňovaných v
rámci SZC.

ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE KONTROLY
KONTROLNOU KOMISIOU SZC

Kontrolná komisia v roku 2021 pracovala v  zložení:
Ing. Ladislav Dobrovolný – predseda komisie, kontrolór SZC

členovia:  Ing.Peter Danovský
Ján Ševčík
Stanislav Holec
Milan Jurčo
Ing. Vladimír Došek

KOMUNIKÁCIA V RÁMCI SZC, PLÁNOVANÁ A SKUTOČNÁ AKTIVITA
 KONTROLNEJ KOMISIE, ČINNOSŤ KK SZC V ROKU 2021

Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2021   predpokladala počet zasadnutí  4 x v roku, vždy jeden
krát za štvrťrok.

Skutočnosť bola, že sme sa zišli 3 x v roku 2021.

KK SZC zasadala v  termínoch 26.mája ,  27.októbra,  14.decembra,  s  účasťou všetkých členov,
okrem jedného ospravedlnenia,  ale vždy v uznášania schopnej  väčšine,  na základe uvedeného
plánu práce a podmienok, ktoré platili s ohľadom na Covid-19, ale hlavne podľa osobných
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 možností jednotlivých členov KK SZC, ktorí sme prevažne riadne zamestnaní. Angažovaní sme v
tejto práci dobrovoľne, vo svojom voľnom čase, za čo patrí vďaka , že ste si našli priestor, čas a
motiváciu na vykonávanie práce v KK SZC.
V priebehu programu jednotlivých zasadnutí  sme prekontrolovali  výberovým spôsobom väčšinu
dokladovej  evidencie  SZC o.z.,  za  celý  rok  2021,  SZC s.r.o.  ,v  kontexte  hlavne  dokumentácie
viažucej  sa  k  výkazom DPH a  ich  daňovým priznaniam 01-09/2021 SZC s.r.o.,  opätovne  bola
podrobená kontrole dostupná dokumentácia viažuca sa k projektu NCC, kde v zmysle zápisu v
zápisnici z uvedeného zo zasadnutia KK SZC nezistila pochybenie  .

Uvedené  priebežné  dokladové  kontrolné  činnosti  v  roku  2021  nezistili  závažné  porušenia
účtovných, daňových a príslušných predpisov viažucich sa k NŠZ SZC , práv a povinností členov
SZC, v oblasti vedenia účtovnej evidencie sme priebežnou kontrolou nezistili pochybenia.

Zasadnutie KK SZC 26.5.2021 vo svojom programe v bode 2.,prerokovalo aktuálnu situáciu vo
vzťahu  k  NCC,  po  rozhodnutí  vlády  SR,  a  vyjadrilo  sa  k  uvedenej  problematike  smerom  k
jednotlivcom, členom SZC a ich vyjadrení v súvislosti s uvedenou stavbou NCC.
Jasný negatívny postoj členov KK SZC bol vyjadrení v priebehu uvedeného bodu programu KK
SZC voči členom SZC, ktorí sa verejne podpísali proti výstavbe NCC a ďakovali, že sa NCC stavať
nebude, a člen KK SZC má názor, že multifunkčnosť NCC je chiméra, stačí nám len cyklistická
dráha, bez športovísk pre ďalšie odvetvia SZC .

Uvedená diskusia vyústila do jasného stanoviska formou uznesenia, kde členovia KK SZC vyjadrili
nesúhlas  s  konaním v  neprospech  SZC vo  vzťahu  k  projektu  NCC členmi  SZC,  hlasovaním v
pomere: piati ZA a jeden PROTI .
 
O priebehu  jednotlivých  zasadnutí  KK  SZC   je  zverejnení  zápisnica  a v  prípadoch  odlišného
stanoviska aj stanovisko k zápisu.
 
V roku 2021 sa v kontrolnej činnosti ,ktoré podľa par.14.,ZoŠ, ako podnety riešil kontrolór SZC a
boli tiež prejednávané na zasadnutiach KK SZC, ako bod rokovania, v ktorých  KK SZC bola riadne
oboznámená predsedom KK SZC.

Boli to podnety:
1.Podnet Simon Nagy -nešportové správanie športového riaditeľa reprezentácie SZC U-23.

-kontrolná činnosť  ukončená

2.Podnet Robert Nagy – voči komisii CC a športový riaditeľ U-23
-kontrolná činnosť  ukončená

3.Podnet Milan Jurčo,Vladimír Došek- zápis 02/2020 KK SZC
-kontrolná činnosť  ukončená

4.Podnet Milan Jurčo,Vladimír Došek-zápisnica 02/2020 KK SZC
-kontrolná činnosť  ukončená

5.Podnet  od  Hlavnej  kontrolórky  športu  MŠVVŠ  SR,  pani  Ing.Mariana  Dvorščíková  –  konanie
prezidenta SZC.

-kontrolná činnosť  ukončená

6.Podnet Robert Nagy-čerpanie prostriedkov uznanému športu v oddieloch Slávia Trenčín a CAT
Trenčín v rokoch 2019,2020,2021.

-kontrolná činnosť ukončená

7.Podnet  Erik  Golian,CK  Route  66  Brezno  –  hlasovanie  odvetvia  MTB  XC  formou  písomného
hlasovania.

-kontrolná činnosť -návrh správy o kontrolnej činnosti



Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Plán činnosti v roku 2022

1. Pre rok 2022 plánujem zasadnutie KK SZC po skončení I.II.III.štvťroku a v 12-tom mesiaci
s pevným programom:
/možnosť doplniť program na zasadnutí KK SZC nie je dotknutá/

 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
 diskusia ,rôzne, záver

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

2. Kontrola plnenia uznesení Konferencie SZC.

3. Priebežná kontrola hospodárenia a činnosti SZC..

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

5. Kontrola dodržiavania právnych predpisov s dôrazom na Zákon o športe a Stanov SZC a
predpisov viažucich sa k SZC a členom SZC.

Odporúčania kontrolóra SZC pre rok 2022

1. Detailne spracovať Rokovací poriadok platný pre KK SZC .

2. Zápisnice  zo  zasadnutí  spracovať  priebežne  počas  zasadnutia,  vypracovať  a  používať
formát zápisnice, aby uvedenú možnosť spĺňal.

3. Priebežne kontrolovať ako Odvetvia SZC zabezpečujú  povinnosti zverejňovania informácií
na stránke SZC  v zmysle Štatútov odvetví .

POĎAKOVANIE

V závere  ďakujem  všetkým  členom  KK  SZC  za  prácu  odvedenú  v  roku  2021  ale  aj  za  celé
ukončené volené obdobie ,

Ďakujem Vám za spoločné obdobie  prežité v KK SZC.
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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 SZC kontrolór  SZC

KK SZC kontrolná komisia SZC
VV SZC Výkonný výbor SZC
CC cestná cyklistika
DC dráhová cyklistika
CX cyklokros
SC sálová cyklistika
MTB horská cyklistika
CPV cyklistika pre všetkých
PC cyklistika telesne oslabených
CTM Centrum talentovanej mládeže
ZCPM Centrá prípravy mládeže
NCC Národné Cyklistické Centrum
OS Okolo Slovenska
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