
Slovenský zväz cyklistiky 
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 
KONTROLNEJ KOMISIE SZC

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzn. a bodu 16.18. Stanov
Slovenského zväzu cyklistiky schválené na rokovaní konferencie dňa 26.januára 2020, vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra

Slovenskej republiky dňa 12.2.2020 sp. zn. VVS/1-900/90-46-11

Dátum a čas konania: 14. decembra 2021 o 10:30 hod.
Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava
Prítomní členovia KK SZC: 1. Vladimír Došek -vzdialené pripojenie

2. Milan Jurčo-vzdialené pripojenie
3. Peter Danovský-prezenčne
4. Ján Ševčík-vzdialené pripojenie
5. Stanislav Holec-prezenčne
6. Ladislav Dobrovoľný-prezenčne

Neprítomní členovia KK SZC:
Hostia zasadnutia KK SZC:

Dňa  06.12.2021  bola  predsedom  KK  SZC  p.  Dobrovolným  zaslaná  pozvánka  členom  KK  SZC
s navrhovaným programom zasadnutia:

1. Otvorenie;
2. Kontrola uznesení a zápisu z predošlého zasadnutia;
3.  Prejednanie aktuálnych podnetov,prejednannie aktuálnych Návrhov správ kontrolnej činnosti.
4. Kontrola účtovnej  a dokladovej evidencie SZC o.z./členovia prezenčne prítomní/.
5. Rôzne.
6. Záver.

Členovia KK SZC schvalujú za predsedajúceho zasadnutia L.Dobrovolného,predsedu KK SZC,
Zapisovateľ J.Ševčík.
Rokovanie sa riadi schváleným programom  a podľa rokovacieho poriadku predneseného 
predsedajúcim zasadnutia KK SZC./zásadné sa vyjadrujeme len k prejednávanému a schválenému 
bodu programu, poradie hlasovania Stanislav Holec,Peter Danovský,Ján Ševčík,Milan Jurčo,Vladimír 
Došek,Ladislav Dobrovolný,diskusia ku každému bodu priebežne, vyjadrovanie len jednotlivo , nie 
vstupovať do reči druhému, dodržiavanie zásad slušného správania

 

Bod programu č. 1 „Otvorenie“
Rokovanie  kontrolnej  komisie  SZC  otvoril  predseda  KK  SZC,  ktorý  skonštatoval,  že  zasadnutie
kontrolnej komisie SCZ je uznášaniaschopné,účasť 100%.

Počet prítomných členov KK SZC bol : -Ladislav Dobrovolný,Stanislav Holec,Peter Danovský,členovia
prezenčne
                                                               -Jan Ševčík, Jurčo Milan, Došek Vladimír online
                                                               



Slovenský zväz cyklistiky 
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

Na základe zaslanej pozvánky, predseda KK SZC predniesol prítomným členom KKSZC zmenu textu 
navrhovaného programu/bod 3./ zasadnutia KK SZC v nasledovnom konkrétnom znení,pre 
jednoznačné pomenovanie navrhnutých bodov zasadnutia KK SZC nasledovne:

1. Otvorenie;
2. Kontrola uznesení a zápisu z predošlého zasadnutia
3. Prerokovanie Návrhov správ o kontrolnej činnosti sp.zn.č. 3/2021 a sp.zn.č. 

4a/2021,prejednanie Stanoviska k Smernici SZC zo dňa 8.12.2021.
4. Kontrola účtovnej a dokadovej evidencie SZC o.z. /prezenčne prítomní/
5. Rôzne
6. Záver

      KK SZC sa riadi pri dnešnom zasadnutí navrhnutým rokovacím poriadkom , a to :
      -predsedajúcim zasadnutia je Ladislav Dobrovolný,predseda KK SZC,
      -vyjadrujeme sa len k prejednávanému a schválenému  bodu programu zasadnutia KK SZC
       -diskusia je možná priebežne ku prejednávanému bodu programu

– pri hlasovaní je na vyzvanie predsedajúceho je poradie nasledovné: 
Holec,Danovský,Ševčík,Jurčo,Došek,Dobrovolný,

– vyjadrovanie jednotlivo,nie vstupovať do diskusie práve prihláseného člena KK SZC, 
dodržiavanie pravidiel slušného správania 

– zápisnicu z priebehu zasadnutia KK SZC spracuje do 20 dní a zašle sa členom KK SZC v 
lehote do 25 dní predseda KK SZC, pri zasadnutí KK SZC dňa 14.12.2021 nie je povolené 
zhotovovať akýkoľvek zvukový záznam

Zoznam podkladov k bodu programu
Spôsob prístupu k podkladom

Dôležité vyjadrenia členov orgánu

Prijaté rozhodnutie:
Uznesenie č. 1:

Komisia KK SZC schválila predložený program zasadnutia KK SZC:
1. Otvorenie;

2. Kontrola uznesení a zápisu z predošlého zasadnutia;
3. Prerokovanie Návrhov správ o kontrolnej činnosti sp.zn.č. 3/2021 a

sp.zn.č.4a/2021,prejednanie Stanoviska k Smernici SZC zo dňa
8.12.2021

4. Kontrola účtovnej a dokladovej evidencie SZC o.z.
5. Rôzne
6. Záver.

Výsledok 
hlasovania:

ZA:      6 PROTI:  0 ZDRŽAL SA:    0

Rozhodnutie bolo prijaté.

Predsedajúci KK SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu
odlišného stanoviska.  
-nebola vznesená námietka

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo
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s jeho odôvodnením, ktorý o to požiadal.
-nebolo vznesené odlišné stanovisko

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril.

Predsedajúci  konštatuje,  že  k prijatému  uzneseniu  neboli  vznesené žiadne  námietky  a žiadny  člen
zasadnutia nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu.

Bod programu č. 2 „Kontrola uznesení a zápisu
z predošlého zasadnutia“

Zoznam podkladov k bodu programu
Podľa zverejnenej zápisnice zo dňa 
27.10.2021, nebol v priebehu 
rokovania KK SZC prijaté 
rozhodnutie vo forme uznesenia , k 
obsahu tohto bodu programu nebolo 
potrebné kontrolovať uznesenia.

Spôsob prístupu k podkladom
Dôležité vyjadrenia členov orgánu

Člen KK SZC , V.Došek žiadal uviesť do zápisu, 
vznesenie pripomienky v zmysle zaslaných email
správy zo dňa 19.11.2021 a 3.12.2021, ktoré 
obdržal každý člen KK SZC.
K uvedenej vznesenej pripomienke predsedajúci
vysvetlil p.Došekovi, že prejednávanie uvedenej 
pripomienky bude zdokumentované podľa 
prípravy v bode č.5 Rôzne.

Prijaté rozhodnutie

Výsledok 
hlasovania:

ZA: 6 PROTI: - ZDRŽAL SA:       -

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Bod programu č. 3 Prerokovanie Návrhov správ  o
kontrolnej činnosti sp.zn.č.3/2021 
a sp.zn.č.4a/2021, 
prejednanie  Stanoviska k Smernici SZC zo dňa
8.12.2021.

Zoznam podkladov k bodu programu 3.1.Navrh správy o kontrolnej 
činnosti sp.zn.č.3/2021
3.2.Návrh správy o kontrolnej 
činnosti sp.zn.č.4a/2021
3.3.Stanovisko k Smernici zo dňa 
8.12.2021 

Spôsob prístupu k podkladom 3.1.Návrh správy o kontrolnej činnosti 
sp.zn.č.3/2021:
predsedajúci v skratke zopakoval obsah a 
návrh ,ku ktorému sa mohli jednotlivý členovia 
KK SZC, ako kontrolovaný subjekt v lehote do 
14.12.2021 sa vyjadriť, 
do času zasadnutia KK SZC žiaden člen KK SZC 
nevzniesol pripomienku a ani iný konkrétny 
návrh na iné znenie , ako mu bolo predložené v 
Návrhu.
Podľa prijatého uznesenia v bode programu 
č.1.,predsedajúci jednotlivo vyzval členov KK 
SZC, ako kontrolovaný subjekt, k prerokovaniu 
Návrhu Spávy o kontrolnej činnosti :
-Stanislav Holec , sa vyjadril, že nemá 
pripomieky  k Správe a súhlasí s jej 
obsahom.Hlasujem ZA predložený návrh.
-Peter Danovský, nemá pripomienky ,suhlasí s 
obsahom Spávy.Hlasujem ZA návrh.
-Ján Ševčík , nemám pripomienky k Návrhu 
Správy,
suhlasí s jej obsahom.Hlasujem ZA návrh.
-Milan Jurčo, nevyjadril sa ,som  PROTI návrhu
-Vladimír Došek,  k Návrhu sa vyjadrím do 
uplynutia lehoty 7.dní na vyjadrenie,do  hodiny a 
presného času na vypršanie uvedenej lehoty.
Nehlasoval.
-Ladislav Dobrovolný, súhlasí s Návrhom Správy 
a Hlasuje  ZA návrh. 

 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu
V.Došek, uvádza,prečo doteraz nevzniesol pripomienky k Návrhu, pretože má ešte čas/ zo siedmych 
dní ma k dispozícii ešte cca 8 hodín/,má pripomienky pripravené a pošle ich v lehote určenej



Slovenský zväz cyklistiky 
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

.
K uvedému sa vyjadrili členovia KK SZC,p.Holec považuje jeho správanie za obštrukčné, účelové a 
voči členom KK SZC neférové,ktorí sme nielen prezenčne prítomní a pripravení sa problematike 
venovať , a za osobné praktiky voči  kontrolórovi SZC, predsedovi KK SZC
p.Danovsky súhlasil s vyjadrením p.Holeca a tiež uviedol, o snahe v predošlých krokoch, keď predseda
KK SZC napr. navrhoval osobné pracovné stretnutie k tejto problematike a pamätá si, že bolo zo strany
podávateľov podnetu odmietnuté, je teda nepochopiteľné, o čo ide podávateľom, keď je každý člen KK
SZC prítomní a prerokovávame uvedenú problematiku a nie ste ochotní ani v takomto prípade vec 
doriešiť, a účelovo sa nevyjadrujete.
Predsedajúci som krátko reagoval na poznámku p.Došeka o spôsobe prerokovania  Návrhu Správy,
kde som uviedol, že viem , ako sa postupuje v procese riešenia podnetu a postupu kontroly podľa 
par.14.Zákona o športe a tak sa aj koná , návrh správy sa predkladá kontrolovanému subjektu a nie 
podávateľom k pripomienkam  v určenej lehote.

Prijaté rozhodnutie

Výsledok 
hlasovania:

ZA: 4 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: -

Schválené uznesenie. 
- Členovia KK SZC prerokovali Návrh Správy o kontrolnej činnosti  sp.zn.č.3/2021 ,bol prijatý a 
schválený osobami kontrolovaného subjektu.

Predsedajúci KK SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu
odlišného stanoviska.

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo
s jeho odôvodnením, ktorý o to požiadal.

-bez odlišného stanoviska

Predsedajúci  konštatuje,  že  k prijatému  uzneseniu  neboli  vznesené žiadne  námietky  a žiadny  člen
zasadnutia KK SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu.
  
3.2.Návrh správy o kontrolnej činnosti sp.zn.č.4a/2021
Do začiatku zasadnutia KKSZC žiadny z členov KK SZC nevzniesol pripomienku k návrhu Správy
a  nebol rozporovaný v žiadnom vyjadrení obsah návrhu Správy o kontrolnej činnosti sp.zn.č.4a/2021.
Predsedajúci po rekapitulácii obsahu podnetu 
 požiadal členov KK SZC, ako kontrolovaného subjektu, aby sa vyjadrili   k prerokovaniu Správy  a
vyjadrili sa hlasovaním:
-Stanislav Holec, namá pripomienky k  Návrhu Správy ,   hlasujem  ZA návrh Správy
-Peter Danovský , súhlasím so znením Návrhu Správy,     hlasujem ZA návrh Správy
-Ján Ševčíkm ,bez pripomienok k Návrhu Správy,             hlasujem ZA návrh Správy
-Milan Jurčo, nevyjadrím sa, do 20,00 hod.pošlem pripomienky,
                                                                                             bez hlasovania, 
dodávam,  je dobré, že sú navrhnuté opatrenia a pre budúcnosť budú jasne určené podmienky,
-Vladimír Došek, do 20,00 hod. pošlem pripomienky ,        bez hlasovania
-Ladislav Dobrovolný, s obsahom Návrhu Správy  a navrhnutými opatreniami súhlasím, 
                                                                                            hlasujem ZA Návrh Správy

Výsledok hlasovania:
    ZA:   4                                 PROTI :        -                      ZDRŽAL SA :      -
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Schválené uznesenie:
Členovia KK SZC ako kontrolovaný subjekt prerokovali a schválili  Návrh správy o kontrolnej 
činnosti sp.zn.č.4a/2021

3.3 Prejednanie„Stanovisko k Smernici SZC“, zaslanej dňa 8.12.2021.
      Predsedajúci k krátkom opise obsahu Stanoviska oboznámil členov s podstatou  a predmetom     
stanoviska , ktoré je prerokovávané.
Do konania zasadnutia KK SZC žiadny z členov KK SZC nevyjadril a nezaslal svoje vyjadrenie k 
zaslanému stanovisku vopred pred rokovaním KK SZC, ktoré bolo zasielané každému členovi KK SZC 
dňa 8.12.2021 v dostatočnom predstihu pred konaním zasadnutia KK SZC, a bolo teda možné 
námietky a iný názor reprodukovať pri prejednávaní bodu programu s obsahon predmetného 
stanoviska, tak ako to je zrejmé v zmysle schváleného programu zasadnutia KK SZC  priamo v tomto 
bode rokovania KK SZC.
Podľa prijatých pravidiel rokovania dnešného zasadnutia vyzval predsedajúci prítomných  členov KK 
SZC na vyjadreniu svojjho názoru k Stanovisku jednoznačne, a aj hlasovaním za   prijatíe uznesenia o 
platnosti uvedeného Stanoviska. 
Predsedajúci dal priestor na vyjadrenia a ich priebeh je zaznanmenaný nasledovne:

-Stanislav Holec, bez pripomienok, hlasujem ZA Stanovisko k Smernici SZC , zo dňa 8.12.2021,
-Peter Danovský, súhlasím so Stanoviskom, hlasujem:  ZA Stanovisko podľa predloženého textu
-Ján Ševčík, bez pripomienok,                       hlasujem:  ZA predložené Stanovisko
-Milan Jurčo,  bez vyjadrenia sa ,                   hlasujem : ZDRŽUJEM SA
-Vladimír Došek, vyjadril sa, že nemá sa k čomu , pretože v nadpise stanoviska nie je uvedené 
označenie smernice, bez hlasovania.
-Ladislav Dobrovolný, so Stanoviskom súhlasím , a predmetná „Smernica SZC o poskytovaní odmeny 
a náhrad kontrolórovi SZC“ / príslušná dotknutá Smernica je pomenovaná v stanovisku  min.7x/, tak 
ako je uvedené v návrhu opatrení je potrebné na základe rozporov smernicu novelizovať , prepracovať,
aby nebolo spochybnená nezávislosť a podstata práce kontrolóra, 
                                                         hlasujem : ZA prednesené Stanovisko k Smernici SZC z 8.12.2021

 Výsledok hlasovania:

  ZA :        4                              PROTI :      -                           ZDRŽUJEM SA :       1

 Schválené uznesenie:
Členovia KK SZC schválili „Stanovisko k Smernici SZC“podľa textu, a súhlasia s jej obsahom.

Bod programu č. 4 Kontrola účtovnej a dokladovej
evidencie SZC o.z.

Zoznam podkladov k bodu programu
Spôsob prístupu k podkladom Členovia zasadnutia KK SZC súhlasia aby 

prítomní členovia KK SZC vykonali kontrolu 
evidencie ,kontrola sa uskutoční na záver, po 
vyčerpaní bodov 5. a 6. programu zasadnutia KK
SZC, už v čase keď online nebude aktívne 
pripojenie  

Kontrolované doklady výberovo za mesiac 
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11/2021 SZC o.z.

Dôležité vyjadrenia členov orgánu

Prijaté rozhodnutie

Výsledok 
hlasovania:
ZA:          6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:    0

Rozhodnutie bolo prijaté.

Predsedajúci KK SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu
odlišného stanoviska.
-bez námietok

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo
s jeho odôvodnením, ktorý o to požiadal.

-bez nesúhlasného stanoviska

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril

Predsedajúci  konštatuje,  že  k prijatému  uzneseniu  neboli  vznesené žiadne  námietky  a žiadny  člen
konferencie nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu.

Bod programu č. 5  Rôzne
 p.Došekovi na jeho vznesené pripomienky, ktoré predniesol v bode č.2 programu zasadnutia KK SZC 
vyjadrujem nasledovné vysvetlenie a reakciu k predloženým informáciám v email správe zo dňa 
19.11.2021 a zo dňa 3.12.2021:

–  pravopisné upozorneniena chybu v texte  bolo zrealizované a text opravený,
– vyjadrenie v bode č.3, aký presný text slová má použiť zapisovateľ, je skutočnosť v zápisnici 

taká, že text v tomto bode je zreteľný a reprodukuje vyjadrenie členov KK SZC a priebeh 
zasadnutia, 

– zápisnica predsa nie je prepis, ale napriek tomu boli drobné úpravy textu v prospech správy 
zrealizované, 

– v bode č.4-korekcia textu ,nie dokladová evidencia 09/08/07/2021, ale výkaz daňové priznanie-
DPH 01-09/2021,  v texte je  dostatočne výstižne  priebeh kontroly dokumentácie SZC s.r.o. 
zaznamenaný ,

–  uvedené mesiace kontroly dokladov sa viazali k výkazom DPH  a prekontroloval ich predseda 
KK SZC, 

– výkazy daňového priznania DPH na strane povinnosti platiť DPH musia evidovať vyšlé faktúry 
príslušného mesiaca, tzn. , že uvedené v texte,  boli skontrolované aj vyšlé fa., dokumentuje 
stav, že ak také faktúry neboli súčasťou daňových priznaní DPH, tak neboli vystavené, aj to je 
zistenie kontroly, uvedené namietanie voči textu je za každú cenu hľadať „chybu v slovách 
textu„  zo strany p.Došeka, nič to však nemení na podstate kontrolnej práci, že pri uvedených 
účtovných dokladoch a dokumentácii viažúcej sa k predloženým účtovným obdobiam za 
subjekt SZC s.r.o.,  je to, že uvedenou prácou, výberovou kontrolov predloženej účtovnej 
dokumentácie,  sme nezistili žiadne pochybenie, žiadne nesprávne postupy, tak ako je 
konštatované v zápisnici,
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– dokladová evidencia predložená a súvisiaca s daňovými výkazmi DPH 01-09/2021 obsahuje na
strane povinností a aj nárokov voči DPH, všetky účtovné doklady povinné predložiť k uvedenej

 evidencii,dokumentuje to aj kontrolný výkaz, a na malé výnimky predložené doklady vystihujú 
stav v účtovnej evidencii SZC s.r.o.,

– uvedené vyjadrenie považujem za dostatočné k vyjadreniu v bode č.2, p.Došekovi.

Zoznam podkladov k bodu programu
Spôsob prístupu k podkladom

Dôležité vyjadrenia členov orgánu

Prijaté rozhodnutie

Výsledok 
hlasovania:

ZA: PROTI: ZDRŽAL SA:

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo
s jeho odôvodnením, ktorý o to požiadal.

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril.

Predsedajúci  konštatuje,  že  k prerokovanému  bodu  programu  neboli  vznesené  žiadne  námietky
a žiadny člen zasadnutia KK SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému
uzneseniu.

Bod programu č. 6 “Záver”

Predseda  KK  SZC  vyzval  prítomných  na  vznesenie  námietok  voči  priebehu  zasadnutia  KK  SZC
a prijatým uzneseniam a zároveň vyzval prítomných aj na prednesenie odlišných stanovísk prítomných,
ktorí nesúhlasia s prijatými uzneseniami KK SZC.

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo
s jeho odôvodnením, ktorý o to požiadal nebolo zaevidované.

K predmetnej výzve sa žiadny z členov KK SZC nevyjadril.

Predsedajúci zasadnutia KK SZC konštatuje, že voči priebehu zasadnutia KK SZC a prijatým 
uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky a rovnako žiadny z členov nepožiadal 
o zaprotokolovanie odlišného stanoviska k prijatým uznesenia.

Predsedjúci zasadnutiu KK SZC poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. /do12,15 hod.-
online,pokračovanie do14,30 hod. prezenčne/ 



Slovenský zväz cyklistiky 
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

Meno a priezvisko: Ladislav Dobrovolný v.r.
(predsedajúci)

Meno a priezvisko: Ladislav Dobrovolný v.r.
(zapisovateľ)


