
 

ZÁPIS č. 04/2019 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

 dňa 17. decembra 2019 v Bratislave, Kukuričná 13, 

priestory Slovenského zväzu cyklistiky ( 09.00hod. - 14.00hod.) 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozprava KK SZC k priebehu výkonu kontroly – Bačík, Bačíková 

3. Oboznámenie členov KK SZC s návrhom smernice a štatútu Kontrolnej komisie SZC 

4. Oblečenie Santini, výkon kontroly 

5. Plán a výkon priebežnej kontroly účtovných dokladov SZC za IV. štvrťrok 

6. 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 vyjadril, že zasadnutie KK SZC je v zmysle plánu 

kontrol a konštatoval plán kontrol na rok 2019 za splnený. Následne otvoril a oboznámil 

prítomných s programom. 

 Ďalej reagoval na mailovú poštu Vladimíra Došeka s vyjadrením, že za zápis KK SZC 

je zodpovedný kontrolór - predseda KK SZC t.j. on osobne. 

  

 

 

K bodu 2 

 Ladislav Dobrovolný oboznámil prítomných členov KK-SZC o stave prebiehajúcej 

kontroly mailového podania Bačík, Bačíková v súvislosti s nevyplatením diet. Tento podnet 

bol uzatvorený ako neopodstatnený, nakoľko sa nejadnalo o výjazd so súhlasom komisie 

dráhovej cyklistiky (ďalej aj DC). 

 Zároveň dodal, že bol podaný opätovný podnet CK Dukla Bratislava „Podnet na 

začaťatie disciplinárneho konania....“, ktorý sa obsahovo zhodoval s predchádzajúcim 

podnetom p. Bačíka t.j. spor o vylúčenie z realizačného  tímu DC.  

 V tejto súvislosti bola KK SZC oboznámená so zápisnicou komisie DC zo dňa 

5.11.2019, kde sa zaoberala spôsobom prejednania a priebehu rokovania komisie DC,ktorá  

v zmysle stanov a ostatných interných právnych predpisov SZC, našim posúdením ako 

komisie KK SZC, nezistila  nedostatky a pochybenia . 

 

K bodu 3 

 

KK SZC bol predložený návrh Smernice K a KK SZC a Štatútu K a KK SZC. 

 Vladimír Došek žiadal o doplnenie Smernice K a KK SZC o bod, ktorý by obsahoval 

povinnosť K SZC informovať o svojej činnosti KK SZC. 

 

O predmetnom návrhu Vladimíra Došeka prebehlo hlasovanie s výsledkom: 



Za: 2     Proti: 2     Zdržal sa: 1    Neprítomný: 1 (Stanislav Holec) 

Návrh nebol prijatý. 

O zaradení /nezaradení/ predmetných dokumentov, do návrhu programu konferencie 

rozhodne kontrolór SZC. 

 

 Ďalej Milan Jurčo pripomienkoval právo Prezidenta SZC k odmeňovaniu K SZC 

o jeho výške finančných náhrad. KK SZC sa následne zhodla, že v danej veci je Prezident 

SZC štatutár a v zmysle Stanov SZC nemá obmedzenie prezident ,aby nemohol o výške 

takýchto finančných prostriedkov rozhodnúť sám. Nie je žiadny zákonný dôvod spochybniť, 

v limite určenom Stanovami , rozhodovanie prezidenta SZC. 

 

K bodu 4 

 

Karolína Belas ozrejmila a vysvetlila KK SZC systém evidovania a prerozdelenia 

oblečenia Santini jednotlivým odvetviam SZC. V prípade potreby ďalších informácií KK SZC 

sú spoločne s p. Michalom Rohoňom pripravení doložiť informácie podľa predloženej 

požiadavky/M.Jurčo/. 

 

K bodu 5 

 

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

SU 2019 450 - 619 

 

 

Záver 

 

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

SZC. 

 

Zároveň uviedol, že najbližším informatívnym stretnutí členov KK SZC bude na 

konferencii SZC dňa 26. januára 2020 v Žiline. 

 

Počet príloh: 1/1 

 

 

Zapísal: Ševčík. 

                                                                          Ladislav  Dobrovolný – predseda KK SZC v.r. 

 


