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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: 27. októbra 2021 o 10:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia KK SZC: 1. Vladimír Došek 

2. Milan Jurčo 

3. Peter Danovský 

4. Ján Ševčík 

5. Ladislav Dobrovoľný 

Neprítomní členovia KK SZC:  

Hostia zasadnutia KK SZC:  

 

Dňa 12.10.2021 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. Kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o. z. a SZC s.r.o. za uplynulé aktuálne 

účtovné obdobie, dokladová evidencia NCC; 

4. Podnety; 

5. Diskusia; 

6. Záver. 

 

Bod programu č. 1 
Otvorenie 
 

Rokovanie kontrolnej komisie SZC otvoril predseda KK SZC, ktorý skonštatoval, že zasadnutie kontrolnej 

komisie SCZ je uznášaniaschopné. Začiatok zasadnutia sa posunul o jednu hodinu z dôvodu dopravnej 

situácie v celom okolí Bratislavy. 

 

Počet prítomných členov KK SZC bol 5. 

 

Na základe zaslanej pozvánky, predseda KK SZC predniesol prítomným členom KK SZC navrhovaný 

program zasadnutia KK SZC v nasledovnom znení a zmenou poradia v bodoch 3. a 4.: 

1. Otvorenie; 

2. Kontrola uznesení a zápisu z predošlého zasadnutia; 

3. Podnety 

4. Kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o. z. a SZC s.r.o. za uplynulé aktuálne 

účtovné obdobie, dokladová evidencia NCC; 

5. Diskusia; 

6. Záver. 

 

Zoznam podkladov k bodu programu Pozvánka s programom zasadnutia KK SZC 

Spôsob prístupu k podkladom Sekretariát SZC 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu - 

 

Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 1: 
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Komisia KK SZC schválila predložený program zasadnutia KK SZC: 

1. Otvorenie; 

2. Kontrola uznesení a zápisu z predošlého zasadnutia; 

3. Podnety, 

4. Kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o. z. a SZC s.r.o. za uplynulé aktuálne 

účtovné obdobie, dokladová evidencia NCC; 

5. Diskusia; 

6. Záver. 

 

 
Výsledok hlasovania:  

ZA: 5 PROTI: - ZDRŽAL SA: 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

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. 

 

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. 2 
„Kontrola uznesení a zápisu z predošlého zasadnutia“ 
 

 

Zoznam podkladov k bodu programu Zápisnica zo zasadnutia KK SZC 26.5.2021 

Spôsob prístupu k podkladom Konštatovanie platnosti prijatých uznesení podľa 

platnej zápisnice zo dňa 26.5.2021 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu                  - 

K prerokovanému bodu sa vyjadril člen KK SZC: 

 

Člen KK SZC p. Došek sa vyjadroval k zápisnici  z 26.5.2021 k bodu č.6., kde sa dopytoval na splnenie 

„úlohy pre kontrolóra“, ktorú si v tomto zmysle vysvetlil, že bude podľa jeho tvrdenia vykonaná 

kontrolná činnosť k predmetným podaniam do troch mesiacov, podľa môjho /kontrolóra SZC/ 

vyjadrenia. 

 

Kontrolór SZC sa vyjadril:                                                                                                 

- riadna kontrolná činnosť v zmysle zákona bude riadne vykonaná, a bude p. Došek resp. p. 

Jurčo budú písomne informovaní, 

- nie je pravdou , že bolo uložené uznesením kontrolórovi do troch mesiacov vykonať  kontrolnú 

činnosť, tieto tvrdenia sa zakladajú na nepravde, o čom svedčí riadne zdokumentovaná, 

nepripomienkovaná a zverejnená zápisnica zo zasadnutia KK SZC dňa 26.5.2021. 

 

Uvedené vyjadrenia uvádzam v zápisnici v tejto časti aj napriek skutočnosti, že  neprislúchajú k 

uvedenému bodu programu č.2, ale v tomto čase podľa  priebehu takto odzneli. 

 

 

Prijaté rozhodnutie:                                     

-nebolo prijaté žiadne rozhodnutie- 

 

Bod programu č. 3 
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Podnety 
 

Predseda KK SZC informoval prítomných členov o prijatých podnetoch na vykonanie kontrolnej činnosti 

podľa § 14 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzn. 

 

Od posledného zasadnutia KK SZC predseda KK SZC – kontrolór SZC prijal nasledovné podania: 

 
p.č. Podávateľ Dátum prijatia Predmet podnetu 

1. Hlavný kontrolór 

športu, p. Dvorščíková 

12.10.2021 Sťažnosť od Rastislava Zollera na konanie prezidenta SZC 

2. Róbert Nagy 21.10.2021 Použitie a vyúčtovanie použitých verejných prostriedkov oddielom CAT 

a Slávie Trenčín na Juniorov a U23 za roky 2019, 2020, 2021 

3. Róbert Nagy 13.10.2021 Potrestanie športovca Simona Naga 

 

 

Zoznam podkladov k bodu programu písomná dokumentácia podaní č.1.2.a3. 

Spôsob prístupu k podkladom - -všetky podania od p. R. Nagy obdržal 

každý člen KK SZC, sú oboznámení s ich 

obsahom, 

- podania sa riadne v zmysle §14 zákona 

440/2015 Z z., spracujú  a bude vykonaná 

kontrolná činnosť k predmetným podaniam 

- Podanie – č.3: 

-  riadne začatá kontrolná činnosť 

20.10.2021, 

-  

- Podanie – p.č.2: 

- 27.10.2021bola riadne začatá dokladová 

kontrolná činnosť prevzatím dokladovej a 

účtovnej evidencie, 

- dňa 21.10.2021 bola listom požiadaná 

pracovníčka SZC k súčinnosti  a príprave 

podkladov účtovnej evidencie za roky 

2019,2020,2021, predmetných subjektov k 

dátumu 27.10.2021,oznámenie 

podávateľovi email 20.10.2021 o začatí 

kontrolnej činnosti, 

-  

- Podania s p.č.1,bude začaté podľa 

prispôsobeniu sa vzájomne kontrolným 

dňom kontrolóra SZC a prítomnosti 

prezidenta SZC, 

- s termínom  začatia do 15.11.2021, 

- každá ďalšia písomná informácia-

sťažnosť-podanie, od p. R. Nagy nepatria do 

kompetencie kontrolóra SZC, nie sú 

podnetmi v zmysle zákona č.440/2015 Z z. 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

- p. Došek žiadal zaznamenať v súvislosti s emailovou komunikáciou R:Nagy, podľa názoru 

sťažovateľa , nejasných nominačných kritérií a cieľov reprezentácie pri kategórii U-23, aby tento 

jeho názor bol tlmočený po všeobecnej dohode medzi členmi KK SZC ako stanovisko a 

odporučenie člena KK SZC p. V.Došeka pre VV SZC , aby zaviazal všetky odvetvia SZC a v 

priereze pre všetky reprezentačné družstvá v rámci SZC dopracovať resp. jasne spracovať 

podklady k nomináciám a reprezentácii v rámci každého odvetvia a každého reprezentačného 

družstva pod patronátom SZC, 

 

- predsedajúci konštatoval, poukázal prvom rade na schválený program zasadnutia, kde je 

jasne definované, ktoré podania od p.Nagy sú podnety, a ktoré sú sťažnosti, a žiadosti o 
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disciplinárne konanie, ktoré nie sú v ničom našou ani kompetenciou ani úlohou ani bodom 

programu, ako reakciu na otázky ohľadne ďaľších sťažnosí a žiadostí p.R.Nagya. 

-  

- K uvedeným bodom sa vyjadrili ďalší členovia a súhlasili s vyššie navrhnutou formou , 

-  

- -opakovaná otázka p. Došeka na podnet p. R.Nagy ohľadne  evidencie a čerpania finančných 

prostriedkov subjektov CAT Trenčín, Slavia Trenčín so zreteľom ako prebieha   konkrétne  

kontrola k dnešnému dňu ,t.j. zasadnutiu KK SZC, 

-  k uvedenej otázke bola podaná informácia pre p. Došeka, že ku dňu 27.10.2021 p. Hanáková 

pripravila podklady podľa žiadosti kontrolóra SZC zo dňa 21.10.2021 a dnešným dňom je začatá 

konkrétna kontrolná činnosť s predloženými dokladmi, ktoré súvisia  s  predmetom  kontroly,  aj 

pán Jurčo môže takúto informáciu   s p. Nagy komunikovať. 

 

 

Prijaté rozhodnutie  :                                       

 

- nebolo prijaté žiadne rozhodnutie- 

 

Bod programu č. 4 
„Kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o. z. a SZC s.r.o. 

za uplynulé aktuálne účtovné obdobie, dokladová evidencia NCC“ 
 

 

Zoznam podkladov k bodu programu SZC o.z.-zoznam skontrolovanej evidencie: 

- Interné doklady r.2021 

- /p.č.150-189/,/p.č.190-219/,/p.č.220-239/ 

SZC s.r.o.- 

- Dokladová evidencia r.2021-

09/08/07/,Výkaz DPH I-IX.2021,došlé a 

vyšlé fa. I-IX 2021. 

- NCC-existujúca dokladová evidencia 

Spôsob prístupu k podkladom  

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Na základe návrhu predsedajúceho bola kontrola rozdelená 

- SZC s.r.o.-Došek ,Dobrovolný 

- NCC- Jurčo, Danovský (verejné obstarávanie NCC) 

- SZC o.z. -Ševčík 

 

V priebehu kontroly nebol oznámený od jednotlivých členov KK SZC žiaden prípad pochybenia resp. 

nesprávnej účtovnej a dokladovej evidencie 

 

Prijaté rozhodnutie                                     

- nebolo prijaté žiadne rozhodnutie- 

 

Bod programu č. 5 
Diskusia -rôzne 
 

Zoznam podkladov k bodu programu  

Spôsob prístupu k podkladom -vecná diskusia prebiehala priebežne aj pri 

každom bode programu 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Do diskusie sa prihlásil p. Jurčo ohľadne evidencie oblečenia Santini , aby bola možná kontrola  ,kto 

v odvetví konkrétne prebral jednotlivé kusy oblečenia, 

- Predseda reagoval poukázaním na predošlú kontrolnú komisiu ,kde pracovníci SZC 

zodpovední za evidenciu oblečenia Santini, bol predložený na kontrolu systém evidencie , v 
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zápisnici bez závad, súčastne bolo poukázané a to kto v odvetví si oblieka oblečenie Santini 

je evidované interne v odvetví komisiou jednotlivých odvetví, a ako námet na kontrolu je to 

pre každého člena KK SZC otvorené prísť k zodpovedným za jednotlivé odvetvia a požiadať 

ich o uvedenú evidenciu. 

 

P. Došek sa diskusne vrátil k uzneseniam z KK SZC z 26.5.2021, a  podľa jeho názoru, že boli účelovo 

prijaté. 

 

 

Prijaté rozhodnutie                               

- nebolo prijaté žiadne rozhodnutie - 

 

 

 

 

 

Bod programu č. 6 
Záver 
 

Predseda KK SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok voči priebehu konferencie 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. 

 

-nepožiadal žiadny člen KK SZC- 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z členov KK SZC  nevyjadril. 

 

 

Predseda 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. 

 

Predseda KK SZC poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 

 

 

 

Meno a priezvisko: Ladislav Dobrovolný 

(predsedajúci) 

 

 

Meno a priezvisko: Ján Ševčík 

(zapisovateľ) 


