
 

ZÁPIS č. 01/2019 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

 dňa 23. januára 2019 v Bratislave, Kukuričná 13, 

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

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie členov KK SZC o stave prebiehajúcich kontrol  

3. Plán práce a program zasadnutí KK SZC pre rok 2019 

4. Plán a výkon priebežnej kontroly za IV. 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 

 Ladislav Dobrovolný oboznámil prítomných členov KK-SZC o stave prebiehajúcich 

kontrol:   

• kontrola k podnetu na reprezentačného trénera MTB p. Juraja Karasa v prípade 

neoprávneného čerpania odmeny za sústredenie MTB v ČR je uzatvorená. Zo strany p. Karasa 

došlo k vráteniu neoprávneného čerpania odmeny vo výške 100,-€.  

• kontrola týkajúca sa neoprávneného čerpania dvoch dotácií na členov klubu ProEfekt za rok 

2016 bola postúpená Okresnej prokuratúre Bratislava a dňa 13.02.2019 bude 

uskutočnený výsluch na polícii za poškodenú stranu t.j. za SZC.  

• kontrola k štatútu odvetvia BMX je taktiež uzatvorená. Predseda odvetvia BMX p. Grznár 

abdikoval z funkcie na konci roka 2018. Vzhľadom k tomu bolo zvolané mimoriadne valné 

zhromaždenie odvetvia BMX, kde predtým bol VV-SZC odsúhlasený - per rollam nový štatút 

BMX. Na valnom zhromaždení bol zvolený nový predseda odvetvia p. Filip Čillík a bolo 

vyslovené presvedčenie o fungovaní odvetvia v budúcnosti. 

 • neodovzdanie dokladov bývalým kontrolórom SZC Ing. Dvorščíkom je taktiež uzatvorené, 

zo strany p. Ing. Dvorščíka došlo k vráteniu dokladov. 

• kontrola týkajúca sa materiálu v odvetví dráhovej cyklistiky sa rieši na úrovni odvetvia. 

• kontrola neoprávneného účtovania stravného – Kľúčik a spol. riešil vládny audit a hlavný 

kontrolór športu, zo strany SZC došlo k vyplateniu sumy neoprávneného čerpania. Zároveň 

bolo stanovisko vládneho auditu dňa 12.06.2018 zverejnené webstránke SZC.  



• kontrola účasti Ing. Dvorščíka ako rozhodcu na podujatiach V4 v Maďarsku 2017 a Czech 

Cycling Tour 2016  bez udelenia súhlasu zo strany štatutára SZC, je neuzatvorená. Ing. 

Dvorščík bol pozvaný na zasadnutie VV-SZC a KK-SZC dňa 23.1.2019 k podaniu 

vysvetlenia, čo však odmietol,a nekomunikuje so štatutárnymi zástupcami SZC k predmetnej 

problematike s cieľom dosiahnuť dohodu . 

 

 Na základe hore uvedeného pre nasledujúce obdobie v r. 2019 ostávajú otvorené dve 

kontroly týkajúce sa p. Karasa a Ing. Dvorščíka. 

 

 Členovia KK-SZC boli informovaní, že na základe podnetu p. Fiamovej boli zo strany 

vládneho auditu a daňovej kontroly vykonané kontroly všetkých účtovných dokladov SZC za 

predchádzajúce obdobie ,bez nálezu pochybenia zo strany SZC, ktoré boli v udaní 

podávateľkou označené . 

 

 Členovia KK-SZC boli informovaní o vzdaní sa funkcie p. Varhaňovskej ako člena 

KK-SZC.  

 

p. Jurčo sa dotazoval prečo neboli členovia KK-SZC informovaní o zmene počtu KK-SZC. 

Chcel vedieť kedy a prečo p. Varhaňovská odišla z komisie. 

 

p. Dobrovolný na dotaz uviedol, že p. Varhaňovská sa v mesiaci júl 2018 písomne vzdala 

funkcie člena KK-SZC, ako dôvod uviedla rodinné a osobné dôvody. 

 

p. Jurčo poznamenal, že je to závažná skutočnosť a mal byť o tom informovaný. 

 

p. Holec dodal, že pre budúcnosť je potrebné, aby ostatní členovia boli informovaní 

o takýchto skutočnostiach. 

 

p. Ševčík dodal, že v zásade nedošlo k nefunkčnosti KK-SZC a na výkon funkčnosti KK-SZC 

bol dostatočný počet členov. 

 

p. Dobrovolný uviedol, že na konferencii dňa 10.2.2019 bude vykonaná nová voľba člena 

KK-SZC. 

 

p. Dobrovolný následne prečítal odporúčania dané v Správe KK-SZC pre rok 2018. 

 

- k odporúčaniam týkajúcich sa cestovných náhrad bola spracovaná nová smernica SZC, 

ktorá bola daná na pripomienkovanie KK-SZC a bude daná do platnosti po 

odsúhlasení konferenciou SZC dňa 10.2.2019. 

- inventarizácia majetku bola vykonaná a spracovaná. Všetky podklady sú 

k nahliadnutiu v sídle SZC. 

- obeh účtovných dokladov je zabezpečený a táto úloha je splnená a odsúhlasená 

auditorom. 

 

 

K bodu 3 

 

p. Dobrovoľný oboznámil členov KK-SZC, že plán kontrol pre rok 2019 bude obdobný ako 

v roku 2018. Každý štvrťrok bude zasadnutie kontrolnej komisie s uložením konkrétnych 

úloh, ktoré upresní vždy pred zasadnutím v programe. 



 

 

K bodu 4 

 

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

1. Zmluvy 2018 MŠ Reprezentanti 

                     CTM Dobrovoľníci 

                     ZCPM Vybrané súťaže       

2. Inventúra 

3. Interné doklady 2018 SU 350 – 389 

4. Interné doklady 2018 SU 390 – 419 

5. Interné doklady 2018 SU 420 – 439 

6. Interné doklady 2018 SU 440 – 489 

7. Interné doklady 2018 SU 490 – 519 

8. Interné doklady 2018 SU 520 – 539 

9. Interné doklady 2018 SU 540 a vyššie 

 

p. Jurčo chcel informáciu ako budeme posudzovať efektívnosť vynaložených prostriedkov 

s ohľadom na športové výsledky. 

 

p. Dobrovolný poznamenal, že to nie je v kompetencii KK-SZC,našou úlohou je hlavne 

kontrola správneho čerpania štátneho príspevku na náš šport s ohľadom na vecne a formálne 

správnu stránku z pohľadu zákona o účtovníctve, daní a odvetvového rozdelenia prostriedkov 

v zmysle Stanov SZC, 

účelovosť vo vzťahu dosiahnutých športových výsledkov , nie je priamou kompetenciou KK  

 

p. Holec vyjadril súhlas s p. Dobrovolným, avšak dodal, že za KK-SZC môžeme dať 

odporúčanie VV-SZC, aby vzhľadom k výške pridelených finančných prostriedkov 

odvetviam cyklistiky bola braná do úvahy aj efektivita športových výsledkov. 

 

p. Ševčík dodal, že nakoľko je v SZC odvetvové riadenie a za činnosť odvetvia sú 

zodpovedné jednotlivé komisie, tieto si sami určujú pravidlá efektívnosti prerozdelenia 

prideleného finančného príspevku a treba citlivo zvažovať akým kľúčom by mal byť 

prerozdelený pridelený finančný príspevok do odvetví v prípade zmeny súčasného 

prerozdelenia. 

 

 p. Dobrovolný väčší problém vidí v neuznášaniaschopnosti valných zhromaždení 

v jednotlivých odvetviach, nakoľko sa zúčastnil niekoľkých a okrem odvetvia BMX boli 

všetky neuznášaniaschopné. Z uvedeného stavu vyplýva skutočnosť ,že o potrebných 

riešeniach nie je možné rozhodnúť a prijať záväzné uznesenia. . 

 

Kontrolné zistenia KK-SZC po kontrole predložených účtovných dokladov: 

 

- neboli podpísané komisiou inventúrne súpisy  

- nie je zrejmé či podľa súpisu v r. 2017 dochádza k fyzickej alebo evidenčnej likvidácii 

majetku,potrebné je doplniť protokol o vyradení  zápisom o spôsobe vyradenia. 

-  

Záver 

 



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

SZC. 

 

Počet príloh: 1/1 

 

 

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

 


