
 

ZÁPIS č. 03/2019 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

 dňa 29. októbra 2019 v Bratislave, Kukuričná 13, 

priestory Slovenského zväzu cyklistiky ( 09.00hod. - 15.00hod.) 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie členov KK SZC o stave prebiehajúcich kontrol  

3. Plán a výkon priebežnej kontroly za II. a III. štvrťrok 

4. 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. 

 Milan Jurčo následne oboznámil KK SZC o zmene svojej e-mailovej adresy v tvare 

milan@jurcosport.sk a požiadal KK SZC o písomný styk na novú adresu. 

 

K bodu 2 

 Ladislav Dobrovolný oboznámil prítomných členov KK-SZC o stave prebiehajúcich 

kontrol:   

• kontrola k podnetu Mgr. Burčíka na odvetvovú komisiu dráhovej cyklistiky (ďalej aj DC) 

v súvislosti s vylúčením p. Bačíka z realizačného tímu dráhovej cyklistiky. V rámci priebehu 

kontroly bol v postupe komisie DC v predmetnej veci zistený nesúlad so stanovami SZC 

a štatútom DC a to konkrétne komisia DC konala bez príslušných kompetencií a bez práva na 

obhajobu dotknutej osoby t.j. p. Bačíka. S kontrolnými zisteniami bol oboznámený VV SZC 

s odporučením aby celý proces bol vrátený späť na začiatok a komisia DC postupovala 

v zmysle kontrolných zistení.  

• nová kontrola k podnetu p. Šalinga týkajúca sa neoprávneného čerpania dotácie na člena 

U23.  

 

 Pred KK SZC predstúpil Prezident SZC, ktorý komisiu oboznámil o stave vyúčtovania 

CC v zastúpení p. Novosadom, ktorý mal v mesiaci október 2019 predložiť k vyúčtovaniu 

doklady v celkovej sume 5.900,-€. p. Novosad nepredložil na SZC predmetné doklady 

s odôvodnením, že tak nemôže urobiť z dôvodu odcudzenia dokladov počas REPRE výjazdu 

v Taliansku. Zároveň uviedol, že na úhradu výdavkov použil klubové zdroje. 

 Na tomto základe KK SZC odporučila Prezidentovi SZC, aby p. Novosad vykonal 

rekonštrukciu možných účtovných operácií podľa ktorých bude možné vykonať spätnú 

refundáciu. 
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p. Došek následne dožadoval zápisnicu z predchádzajúcej KK SZC konanej v mesiaci apríl 

2019. 

  

p. Dobrovolný na dotaz uviedol, že zápisnica bola z jeho strany zaslaná na zverejnenie a bude 

v krátkom čase zverejnená na webovom sídle SZC.  

Zároveň dodal, že má v pláne buď formou štatútu K a KK SZC,resp.prepracovaním Smernice 

Kontrolóra, kde bude  činnosť K a  KK SZC aktualizovaná.  

 

 

K bodu 3 

 

Ku kontrole boli predložené účtovné doklady za II. a III. štvrťrok v šanónoch s označením: 

Interné doklady 2019 SU 40 - 229 

 

Kontrolné zistenia KK-SZC po kontrole predložených účtovných dokladov: 

 

 

 

Záver 

 

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

SZC. 

Najbliššie plánované zasadnutie 17.12.2019. 

 

Počet príloh: 1/1 

 

 

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

 


