
 

ZÁPIS č. 02/2019 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

 dňa 10. apríla 2019 v Bratislave, Kukuričná 13, 

priestory Slovenského zväzu cyklistiky ( 09.00hod. - 15.30hod.) 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zástupcu kontrolóra SZC  

3. Zhodnotenie konferencie 

4. Výkon priebežnej kontroly za I. štvrťrok 

5. Záver 

 

  

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny členov KK SZC – príloha č. 1 

 

K bodu 1 

 Na úvod predsedajúci Ladislav Dobrovolný privítal prítomných členov kontrolnej 

komisie (ďalej len KK-SZC). Následne otvoril zasadnutie KK-SZC a oboznámil prítomných 

s programom. 

 

K bodu 2 

 KK-SZC určila zástupcu kontrolóra SZC Ladislava Dobrovolného a to člena komisie 

Jána Ševčíka so zapracovaním zmeny do smernice,štatútu kontrolóra a KK.Návrh bol 

schválený hlasovaním. 

 

K bodu 3 

 

p. Dobrovolný oboznámil členov KK-SZC k svojmu zápisu kontrolóra na konferencii 

k pripomienkam p. Došeka a jeho vyjadreniu, že sa zo zápisom oboznámil 15min. pred 

začiatkom konferencie,nakoľko zápis mu bol dva krát doručený a to 9.dní pred konferenciou 

a deň pred konferenciou,o čom svedčí dátum poslania email správ,vždy bol požiadaný v texte 

o doplnenie,a tvrdenie priamo pred plénom o nepredložení,resp.15.min.pred konferenciou je 

klamstvo a osobné vyjadrenie postoja voči kontrolórovi ,tak to vidí p.Dobrovolný. 

p. Došek reagoval na tvrdenie p. Dobrovolného a trval na svojom vyjadrení, že skutočne 

dostal zápis 15min. pred začiatkom konferencie,tvrdil ,a že nemal na  emailovú schránku 

v tom čase  prístup . Zároveň vzniesol výhradu k spojeniu správy o činnosti kontrolóra  

a kontrolnej komisie. 

p. Holec dodal, že bol overovateľom zápisu, kde ako overovateľ nemal výhrady a všetko 

v zápise je hodnoverné.   

p. Došek opätovne trval na svojom a nesúhlasil so spojením predmetnej správy. 

p. Jurčo dodal k tvrdeniu p. Došeka, že posledná verzie správy o činnosti bola poslaná 

oneskorene a z tohto dôvodu to nepodpísal. 

p. Holec opätovne zdôraznil, že nemá námietky a všetko bolo podľa neho na konferencii 

v súlade so zákonom. 



p. Došek uviedol, aby to nebolo brané konfrontačne, ale výročná správa kontrolóra a výročná 

správa kontrolnej komisie sú dva rozdielne dokumenty,a možu byť prednesené samostatne. 

p. Dobrovolný k tvrdeniu p. Došeka dodal, že pokiaľ sa komisia a kontrolór sa nedohodli na 

dvoch správach,tak podľa dohody bude následne predložená jedna spoločná správa,tak ako 

bolo uskutočnené na konferencii a  zo zákona povinný správu predložiť je kontrolór. 

 

Ďalej bola otvorená téma k výstavbe Národného cyklistického centra (ďalej aj ako NCC) 

p. Jurčo uviedol, že na konferencii čakal väčšiu diskusiu k miestu výstavby NCC. On osobne 

nesúhlasí s uvažovaným miestom výstavby NCC ( Orechová Potôň) 

p. Dobrovolný doplnil, že miesto určenia výstavby NCC nie je definitívne odsúhlasené 

a o NCC môžu požiadať iné samosprávy, ale Ministerstvo školstva dalo dôveru SZC, aby bola 

vybratá vhodná lokalita k výstavbe NCC, a vybraná lokalita spĺňa potrebné parametre 

k umiestneniu stavby, sú  výhodné podmienky pre SZC  k jej lokalizácii v navrhnutom mieste. 

p. Dobrovolný následne uzatvoril tento bod . 

 

K bodu 4 

 

p. Dobrovolný uviedol zistenie k vyúčtovateľke p. Juhásovej (odvetvie MTB), ktorá do 

vyúčtovania dala k preplateniu letenku do Bali. Následne na svojom FB konte uvádzala Bali 

ako svoju svadobnú cestu t.j. v tomto prípade sa jedná o neuznateľný výdavok. 

 

Ku kontrole boli predložené účtovné doklady za I. štvrťrok v šanónoch s označením: 

1. 1-39 

2. 40-69 

3. 1-79 došlé faktúry SU 

4. 80-149 

 

 

 

Záver 

 

 V závere L. Dobrovolný poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí KK-

SZC. 

 

Počet príloh: 1/1 

 

 

Zapísal: Ševčík..................................       Dobrovolný – predseda KK-SZC.............................  

 


