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Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie SZC zo dňa 

26.5.2021 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. NCC – informácia prezidenta SZC, stanovisko členov KK SZC 

3. Stanovisko členov KK SZC k: 

a)  Výročnej správe Kontrolóra SZC a Správe o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 

2020 

b) Zápisnici zo zasadnutia Kontrolnej komisie SZC konanej dňa 1.7.2020 

c) Zápisnici z Konferencie SZC konanej dňa 7.2.2021 

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia KK SZC a kontrolnej činnosti za uplynulé 

obdobie roku 2020  

5. Kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o.z. a SZC s.r.o. za uplynulé účtovné 

obdobie 

6. Podnety 

7. Diskusia-rôzne 

8. Záver 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny členov KK SZC – príloha č. 1 

Je pritomných 6 členov zo 6-tich/100% účasť/,menovite: Vladimír Došek, Milan Jurčo, Peter 

Danovský, Ján Ševčík, Stanislav Holec , Ladislav Dobrovolný. 

Plánovaný program bol doplnený a schválený o bod č.2/navrhol člen KK SZC S.Holec/ 

                                                                                     bod  č.3/ navrhol preds.KK SZC L.Dobrovolný/  

Hlasovanie za predložený -doplnený progran: Za        – 6 

                                                                                   Zdržal – 0 

                                                                                   Proti    - 0   

 

K bodu 1,Zasadnutie otvoril privítaním predseda KK SZC,  

Upozornenie na zákaz používania nahrávania. 

Spracovanie zápisu  zo zasadnutia v priebehu dňa. Zapisovateľ Ján Ševčík. 

 

K bodu 2, Informáciu o NCC, krátku genézu až po súčasnosť predniesol prezident SZC  

Peter Prívara, ako hosť , 

Diskusia k bodu: 

Holec - žiadal vysvetlenie k možnosti presunu na inú lokalitu, 

Vyjadril jasný negatívny  postoj, k členom SZC, ktorí sa podpísali v liste, kde vláde SR ďakovali za 

zrušenie výstavby NCC, že „cyklista“ ďakuje za to, že sa nebude stavať NCC, 
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Tento názor tiež zdieľa predseda KK SZC L.Dobrovolný, dôležité je mať svoje vlastné športovisko 

/NCC/, 

Jurčo-má svoj iný názor na lokalitu, čo má byť odôvodnenie jeho podpisu na liste za zastavenie 

výstavby NCC , nádej na lokalitu VUC Trnava podporuje,  

tak isto Došek nesúhlasí s lokalitou O.Potôň, ohľadom uvedených neistých vlastníckych vzťahov   

a podporuje nádej na novú lokalitu VUC Trnava, podľa informácie prezidenta SZC, 

Dôležité vyjadrenie voči lokalite vyjadril p. Jurčo v nesúhlasnom stanovisku, 

 ďalej sa vyjadril ,že nepotrebujeme „multifunkčnosť“projektu NCC, je to chyméra, stačí len 

cyklistická krytá dráha, bez športovísk pre iné odvetvia SZC .  

 

V zmysle prednesených informácií a diskusie preseda KK SZC L. Dobrovolný navrhol prijať 

stanovisko členov KK SZC k predmetnej činnosti v neprospech NCC: 

Stanovisko členov KK SZC:  

Vyjadrujeme nesúhlas s konaním v neprospech SZC vo vzťahu k projektu NCC členmi SZC. 

Hlasovanie: 

ZA  : Ševčík,Dobrovolný,Holec,Danovský,Došek 

Proti : Jurčo 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3 

a/Výročná správa 

Uznesenie KK SZC: 

Súhlasíme s „Výročnou správou Kontrolóra SZC a správou o činnosti Kontrolnej komisie SZC za 

rok 2020“ , tak , ako bola prednesená kontrolórom SZC, že je spoločná za činnosť Kontrolóra 

SZC a Kontrolnú komisiu SZC, 

Súhlasíme s obsahom správy a nie sú v nejasnosti a nepravdy, s obsahom správy pred 

zverejnením sme boli včas oboznámení s možnosťou doplnenia a opravy, 

 

Nesúhlasné stanovisko vyjadrili dvaja čl. KKSZC/Jurčo , Došek/ podľa ich názoru je  Výročná 

Správa Kontrolóra SZC skresľujúca a  nepravdivá  a nie sú v nej uvedené skutočnosti súvisiace 

s činnosťou K a KK SZC. 

 

Hlasovanie : ZA – Holec,Ševčík,Danovský,Dobrovolný 

                       ZDRŽAL SA – 0 

                        PROTI – Jurčo, Došek. 

 

Uznesenie prijaté 
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b/Zápisnica Konferencie  7.2.2021 

Uznesenie KK SZC: 

Súhlasíme, že Zápisnica z Výročnej Konferencie SZC konanej online, dňa 7.2.2021, je obsahovo 

a formálne správna v zmysle platných predpisov SZC, 

Je platná a riadne overená 

 

- dvaja členovia KK SZC/Jurčo ,Došek/podľa aj zverejneného Stanoviska, vyjadrili nesúhlas 

s uvedeným uznesením, ich požiadavka, že dôležité vyjadrenie k bodom programu 

konferencie nebola zaradená do zápisnice ., 

Člen KK SZC Jurčo namietal, že ako menej zdatný v „IT“ zručnostiach nemal dosť času na reakciu. 

  

Hlasovanie: 

ZA  -Danovský,Ševčík,Hilec,Dobrovolný, 

ZDRŽAL SA – 0 

PROTI – Jurčo ,Došek, 

 

Uznesenie prijaté. 

 

c/ Zápis zo zasadnutia KK SZC 1.7.2020 

 

Uznesenie: 

 Členovia KK SZC súhlasíme so Zápisom zo zasadnutia KK SZC zo dňa 1.7.2020,zápis vystihuje 

obsah a priebeh zasadnutia kontrolnej komisie, zápis nie je prepis, 

Odlišné stanovisko dvoch členov KK SZC je riadne zverejnené a je zverejnené vysvetlenie 

predsedu KK SZC. 

 

Dvaja členovia KK SZC/Jurčo,Došek/ vyjadrili nesúhlasné stanovisko, a uviedli, že bol podaný 

podnet na kontrolnú činnosť, pre porušenie interného dokumentu o odmenách K SZC. 

 

Hlasovanie : 

ZA :  Holec,Danovský,Ševčík,Dobrovolný 

ZDRŽAL SA : 0 

PROTI : Jurčo,Došek  

Uznesenie prijaté 

 

K bodu 4 

- Po krátkej rekapitulácii  obdobia roku 2020 a od zasadnutia KK SZC 1.7.2020, tak ako je 

činnosť zverejnená a zdokumentovaná v správach, stanoviskách a Výročnej správe za rok 

2020, predniesol predseda KK SZC znenie uznesenia: 

 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

 

  www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk 

 
 

  

Súhlasíme s kontrolnou činnosťou od posledného zasadnutia KK SZC 1.7.2020 a kontrolnej 

činnosti za rok 2020, tak ako je zverejnená na stránke SZC v sekcii – Kontrolór SZC- Kontrolná 

komisia SZC  a vo vzťahu k opatreniam COVID-19, 

 v rozsahu Pracovných ciest, Kontrolných dní kontrolóra SZC,  keď zasadnutia KK SZC boli 

obmedzené a väčšiu časť kontrolnej činnosti mohol zrealizovať Kontrolór SZC, ktorého práca 

nebola možná vykonávať „z domu“. 

Zároveň vyjadrujeme súhlas s kontrolnou činnosťou vykonanou pri Kontrolnom dni Kontrolóra 

SZC dňa 7.12.2020/pozvanie zúčastniť dostal, každý člen KK SZC/, za účasti L.Dobrovolný -

kontrolór SZC a P.Danovský-člen KK SZC,  s obsahom kontrolnej činnosti pri dokladovej kontrole 

podkladov pri Verejných obstarávaniach do toho času ukončených vo vzťahu k NCC, výsledky sú 

uvedené v texte Výročnej správy Kontrolóra SZC. 

 

ZA : Holec,Danovský,Ševčík,Dobrovolný 

ZDRŽAL SA : 0 

PROTI : Jurčo,Došek 

 

Uznesenie prijate 

 

-dvaja členovia KK ,Jurčo , Došek,  zopakovali svoje nesúhlasné stanovisko tak ako je zverejnené , 

a že bol podaný podnet na kontrolnú činnosť, 

 

 

 

 

K bodu 5 

 

Kontrola evidencie bola vykonaná v rozsahu výberovej kontroly dokladov : 

1.Došlé faktúry SZC o.z. – poradové čísla v zakladači,1-109,110-185,186-229, 

2.Interné doklady SZC o.z. -poradové čísla v zakladači, 1-49,50-79,80-109. 

 

 

 

K bodu 6 

 

Všetky podnety v roku 2020-2021 sa viažu k stanoviskám členov KK SZC-Jurčo ,Došek, 

Vyššie uvedené, zverejnené, 

Kontrolná činnosť v predmetných podaniach  podľa informácie predsedu KK SZC bude riadne 

vykonaná v čo najkratšom čase, ktorý na otázku ,kedy to bude , odpovedal L.Dobrovolný ,že 

úmysel „ v čo najkratšom čase“ znamená v priebehu nasledujúcich mesiacov /v roku 2021/ nie 

dlhšie, aj keď zákon neurčuje lehotu na vykonanie kontrolnej činnosti. 

 

K bodu 7 
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Diskusia bola vedená priebežne počas jednotlivých bodov programu a sú uvedené v priebehu 

zápisu. 

 

 

Záver 

 

Predseda KK SZC po vyčerpaní programu zasadnutia poďakoval členom kontrolnej komisie za 

účasť a poprial všetkým zúčastneným všetko najlepšie  

 

 

 

 

Zapisoval: Ján Ševčík                                                                  Ladislav Dobrovolný 

                    Člen KK SZC                                                              Kontrolór SZC 

                                                                                                       Predseda KK SZC               

 


