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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

KONTROLÓRA SZC 
Podľa § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 44/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Predkladá: Ing. Ladislav Dobrovolný 

Obdobie: za rok 2021 

Spracoval: Ing. Ladislav Dobrovolný 

Dňa: 26.1.2022 

 

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. 

 

POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY KONTROLÓRA 
 

Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom  a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v 

SZC. 

 

Kontrolór pri výkone svojej funkcie zabezpečuje svojou kontrolnou činnosťou, aby sa predchádzalo 

závažným porušeniam povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré nám vyplývajú 

z  predpisov a rozhodnutí našej ŠO, a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a iným 

negatívnym dôsledkom pre SZC a členov SZC, pre tento účel kontrolór vykonáva konzultačnú 

činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SZC a členov SZC. 

 

Výkon kontroly v zmysle Zákona o športe č.440/2015 v Slovenskom zväze cyklistiky o. z. vykonáva  

Kontrolór SZC:     

 

Ing. Ladislav Dobrovolný 

 

Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a realizovaná činnosť v roku 

2021 
 

Ako Kontrolór som zabezpečil v priebehu roku 2021 pri výkone svojej funkcie počas kontrolných dní 

K SZC v celkovom počte 11  kontrolných  dní, zúčastnil som sa priamo na zasadnutiach VV SZC šesť 

krát, dva krát som sa z prezenčnej prítomnosti ospravedlnil, pri štyroch online zasadnutiach VV SZC 

som bol dva krát zúčastnený. 

 

Kontrolnou činnosťou vybraných dokumentov SZC o.z.na svojich zasadnutiach v priebehu roku boli 

skontrolované  výberovo jednotlivé mesiace v roku 2021,  ale  aj spolu s členmi KK SZC  doklady 

v zmysle zápisu na jednotlivých  zasadnutiach KK SZC. 

 

V práci  K SZC môžem konštatovať, že práca Sekretariátu SZC je z môjho pohľadu na úrovni, ktorá 

zabezpečuje  vysokú profesionalitu  SZC . 

 



Vždy bez odkladu, odborne zabezpečovali chod Sekretariátu SZC . 

 

 

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

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

 

V priebehu roku 2021 som sa zaoberal podmienkami a  financovaním SZC z príspevku uznanému 

športovému zväzu. 

 

Kontrolou zápisnice z Konferencie 2020, s konštatovaním , že sú splnené uznesenia . 

 

Zúčastnil som sa šiestich z celkovo ôsmych prezenčne zvolaných zasadnutí VV SZC. VV SZC sa 

schádzal na základe zverejnených termínov a vždy v uznášania schopnej väčšine, o každom 

zasadnutí je zverejnená správa , vždy v termíne  . 

 

SZC v roku 2021 pracoval s celkovým rozpočtom z prostriedkov ŠR MŠVVaŠ SR: 

  

1.prostriedky zo Štátneho rozpočtu na šport-uznanému športu...2.302 297,-Eur   

 

2.Zmluva o podpore národného športového projektu  ..................52.142 ,-Eur   

Vyčerpané k 31.12.2021.....................................................................52.142 ,-Eur 

 

3.Zmluva o podpore národného športového projektu....................50.000,-Eur    

Vyčerpané k 31.12.2021 ....................................................................50.000 ,-Eur 

  

4.Zmluva o podpore národného športového projektu..................... 2.965,-Eur 

    Vyčerpané k 31.12.2021 …............................................................ 2.965,-Eur 

 

Z pravidelnej a priebežnej práce kontrolóra SZC vyberám: 

• v priebehu roka 2021 som na každom zasadnutí VV SZC informoval o aktuálnom dianí v 

kontrolnej činnosti a KK SZC, 

• plnil som uznesenie VV SZC 04/05/21, zabezpečil som vypracovanie výkladu Stanov SZC, 

uznesenie VV SZC č. 04/05/21. 

• overoval som správnosť uznesení z hlasovania pri forme písomného hlasovania, ktoré sme 

uplatnili  a realizovali v priebehu roka 2021,  /podľa Smernice Per Rollam/ 

• na požiadanie som konzultačnou činnosťou poskytoval odpovede na akúkoľvek otázku 

členov SZC, /napr.DC-Prešov-01/09/2021-výsledky, otázky od pretekára Martin 

Čajka,CykloČajka, CC-krit.Rajec-11/07/2021 -výsledky, otázky od pretekárky Laura 

Lukáčová,Slávia Trenčín/ 

• konzultácie  a komunikácia s ďaľšími odvetviami BMX, SC, Trial, CX, CPV, PC prebiehali na 

úrovni predsedov odvetví . 

 

Zásadným zistením v priebehu činnosti roku 2021 je, že viackrát v prebehajúcej komunikácie 

výslovne internej v rámci orgánov SZC, členov SZC  a všetkých aj poradných zložiek SZC došlo k 

preposielaniu uvedenej internej komunikácie, patriacej výslovne len pre oprávnených členov SZC, a 

tieto boli zneužité a posielané tretím osobám bez príslušnosti k SZC. 

 

 Uvedené konanie je v jasnom rozpore s ustanoveniami Stanov SZC , priamo s článkom č.IV a V., 

kde minimálne princíp mlčanlivosti bol zneužitý. 

 

Súhlasím, že pokiaľ sa po internej snahe v rámci orgánov SZC a členmi SZC nenájde riešenie, nie je 

člen SZC  napríklad spokojný s rozhodnutím orgánu SZC, v oprávnenom prípade takto 

špecifikovanom, môže sa obrátiť na príslušnú autoritu mimo štruktúry SZC, ale opakujem až po 

vyčerpaní všetkých možností riešenia problémov a podľa platných predpisov uplatňovaných vo vnútri 

SZC, a nie v priebehu komunikácie resp. počas riešenia problému. 

 

V roku 2021 som sa zaoberal nasledovnými podnetmi, pri ktorých som postupoval v zmysle 

kontrolnej činnosti podľa par.14,a nasl., podľa ZoŠ.: 

 

1. Podnet Simon Nagy-nešportové správanie športového riaditeľa reprezentácie SZC U23. 

 

2. Podnet Robert Nagy-voči Komisii CC a šp.riaditeľ U23. 

3. Podnet Vladimír Došek,Milan Jurčo-zápis 02/2020. 

 

4. Podnet Vladimír Došek,Milan Jurčo-Zapisnica 02/2020 zo zasadnutia KK SZC 
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5. Podnet od Hlavnej Kontrolórky Špotru MŠVVaŠ,pani.Ing,Mariana Dvorščíková- Konanie 

prezidenta SZC . 

 

6. Podnet od Roberta Nagya – čerpanie prostriedkov uznanému športu v oddieloch Slavia              

Trenčín a CAT Trenčín za roky 2019,2020,2021. 

 

7. Podnet od Erik Golian člen CK Route 66 Brezno- Hlasovanie Per Rollam odvetvia MTB XC. 

  

Všetky uvedené kontrolné činnosti som riadne prerokoval a zverejenil na web sídle SZC. 

 

Uvedené podnety sa časovo sústredili až do mesiacov september-december/2021 a až január/2022. 

 

Svojou náplňou, obsahom a rozsiahlosťou preverovaných informácii si z mojej strany ,ako kontrolóra 

SZC, vyžiadalo viac nadpráce oproti bežným mesiacom a prakticky som uvedenú činnosť vykonával 

v priestoroch SZC, nakoľko celá evidencia a dokumentácia sa nachádza výlučne v priestoroch SZC, 

bolo by neefektívne  z časového a  priestorového hľadiska, aby som si vyžiadal kópie dokladov . 

 

Ukončenie najrozsiahlejšej kontroly a s tým spojená kontrolná  činnosť, Podnet č.6, som ukončil  

01/2022. 

 

Podnet č.7  od p.Erik Golian som zahrnul do mojej správy nakoľko sa viaže k činnosti v rámci SZC 

roku 2021. 

 

  

Plán činnosti v roku 2022 
 

• Pre rok 2022 plánujem  zasadnutia KK SZC  4x  v roku. 

• V zmysle Stanov SZC, každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra SZC a to jeden 

kontrolný deň počas VV SZC. 

• Plánované služobné cesty jedenkrát v pracovnom týždni ,Bratislava, Kukuričná 13,SZC. 

• Plánovaná účasť na Výročných zasadnutiach jednotlivých  odvetví SZC. 

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

 

 

Odporúčania kontrolóra SZC pre rok 2022 
 

1. Pre oblasť vedenia účtovníctva ,spracovania účtovnej dokumentácie SZC o.z., navrhujem 

,okrem oblasti pri sledovaní a vyhodnocovaní čerpania rozpočtu SZC , spracovanie 

ekonomickej agendy sústrediť do jedného uceleného okruhu vedenia účtovníctva vedeného 

za SZC o.z. v jednom integrovanom účtovnom systéme, ktorý v reálnom čase spracovania 

základného účtovného obdobia, aktuálny kalendárny mesiac, bude preukazateľne podávať 

komplexnú informáciu o stave hospodárenia SZC v uvedenom  aktuálnom uzavretom 

účtovnom období v priebehu bežného roka. 

 

2. V čerpaní prostriedkov vypracovať podrobnú smernicu k refundácii výdavkov, s dôrazom na 

vyučtovanie PHM, služobných náhrad podľa Smernice SZC o poskytovaní cestovných 

náhrad a cyklistického športového materiálu. Dôsledné predkladanie povinnej a správnej 

dokladovej evidencii, ktoré sú podmienkou k  vyplateniu. 

 

3.  Predsedovia odvetvových komisií raz v roku zvolať uznášania schopné Výročné zasadnutie 

každého jednotlivého odvetvia SZC ,v zmysle  Štatútu odvetvia SZC a  Stanov SZC. 

 



4. Zabezpečiť dodržiavanie Smernice o verejnom obstarávaní pre centrá talentovanej mládeže 

a jej aplikáciu v podmienkach SZC. 

 

5. Využiť na komunikáciu, vzdelávanie a stretnutia s predstaviteľmi odbornej cyklistickej 

verejnosti počas  športových súťaží, zasadnutí odborných komisií a pod.  v sezóne 2022, pre  

oblasti hospodárenia SZC a podmienok správneho čerpania prostriedkov uznanému športu. 

 

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 

 

 

 

 

 


