
 

ZÁPIS 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

 dňa 09. októbra 2018 v Bratislave, Junácka 6, 

Slovenský zväz cyklistiky 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie členov KK SZC o stave prebiehajúcich kontrol  

3. Výkon kontroly k podnetom na p. Karasa (výjazd sústredenie ČR + neoprávnené 

čerpanie dotácie U23) 

4. Kontrola a navrhované opatrenia k štatútu odvetvia BMX 

5. Oboznámenie KK-SZC s výsledkom kontroly úradu vládneho auditu  

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 otvoril zasadnutie KK-SZC a oboznámil prítomných 

s programom. 

 

K bodu 2 

 Ladislav Dobrovolný oboznámil prítomných členov KK SZC o stave prebiehajúcich 

kontrol. Na deň zasadnutia KK SZC určil výkon kontroly k dvom podnetom na 

reprezentačného trénera MTB p. Juraja Karasa. p. Juraj Karas osobne prisľúbil účasť na 

zasadnutí KK SZC, kde sa vyjadrí k predmetným podnetom. Ďalšie prebiehajúce kontroly sú 

k podnetom p. Zollera ohľadom výjazdu REPRE - odvetvia dráhová cyklistika, Dráhová 

cyklistika – nákup cyklo-materiálu a Neodovzdanie dokladov bývalým kontrolórom SZC Ing. 

Dvorščíkom. 

 

K bodu 3 

 

- p. L. Dobrovolný oboznámil reprezentačného trénera MTB p. J. Karasa o prebiehajúcich 

kontrolách voči jeho osobe: 

 

1. Neoprávnené čerpanie finančných náležitostí za sústredenie MTB v ČR, kde došlo 

k jeho zraneniu a hospitalizácii v nemocnici. 

 

2. Neoprávnené čerpanie dvoch dotácií členov klubu ProEfekt do U23 za rok 2016. 

 

p. J. Karas – po oboznámení s predmetom kontrol uviedol, že čo sa týka sústredenia 

v ČR,priznal,že v dvoch dňoch nebol z titulu jeho hospitalizácie po zranení na tréningu 

prítomný na sústredení s družstvom reprezentácie .O tréningu bol telefonicky informovaný 

cez  p. Juraja Benka ,ktorý bol súčasťou výjazdu reprezentácie na sústredenie. K dobe 

hospitalizácie uviedol, že nebol hospitalizovaný na dobu celých dvoch dní, čo vie doložiť 

prijímacou a prepúšťacou správou z nemocnice a z tohto dôvodu je ochotný vrátiť 



prislúchajúcu  časť finančných prostriedkov a za tieto dni chcel formou neprípustnou  vyplatiť 

na mieste hotovosťou 50,- Eur. 

 

Tento spôsob vystupovania ,“úplaty za neoprávnené finančné nároky za sústredenie“, bol 

všetkými prítomnými členmi  označený za nezákonný/zákon o účtovníctve/ a označený za 

neprijateľný. 

 

p. L: Dobrovolný – bezodkladne uložil p. Karasovi doložiť prijímaciu a prepúšťaciu správu 

z hospitalizácie k výpočtu neoprávneného čerpania finančných prostriedkov. 

 

p. J. Karas – ku kontrole čerpania finančných prostriedkov z U23 k dvom členom ( p. Vávra 

a p. Lovecký) uviedol, že nie je pravda, že menovaní nevedeli o tom, že na ich osoby boli 

vydané licencie. Na svoju obranu má uchovanú SMS komunikáciu, kde mu boli k vydaniu 

licencií zaslané ich rodné čísla. Toto nedorozumenie mieni odstrániť a bude kontaktovať 

menovaných k náprave stavu veci o čom bude informovať p. L. Dobrovolného. 

-L.Dobrovolný,kontrolr SZC,uviedol,že pokiaľ nebude vec možné vyriešiť na pôde 

SZC,budeme nútení postupovať v zmysle zákona s ohľadom na povinnosť ohlasovania pri 

finančnej hodnote nad 266,-Eur.  

 

- L. Dobrovolný oboznámil členov KK SZC k stavu kontroly nevrátenia dokladov býv. 

kontrolórom Ing. Dvorščíkom. Z jeho strany bola zaslaná výzva na vrátenie dokladov cez e-

mailovú poštu, kde do súčasnej doby neboli vrátené doklady do správy SZC. KK SZC sa 

dohodla na opätovnej výzve Ing. Dvorščíkovi k vráteniu predmetných dokladov. Výzva na 

vrátenie bude realizovaná písomne cez doručenú poštovú zásielku. 

 

K bodu 4 

 

p. P. Grzár bol oboznámený s rozpormi štatútu odvetvia BMX so stanovami SZC v bodoch 

týkajúcich sa volebného kľúča VZ a nesprávnej voľby komisie (odborná – odvetová). KK 

SZC bolo predsedovi odvetvia BMX p. Grzárovi nariadené bezodkladné odstránenie rozporov 

v štatúte BMX, kde konečná verzia štatútu BMX bude predložená KK SZC k posúdeniu. 

Následne po odsúhlasení KK SZC bude možné štatút BMX predložiť k odhlasovaniu per 

rollam. 

 

K bodu 5 

 

KK SZC sa zúčastnila VV SZC, kde bola oboznámená o výsledkoch úradu vládneho auditu 

v SZC. KK SZC výsledok kontroly a prijaté opatrenia zo strany SZC zobrala na vedomie. 

 

Záver 

 

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

SZC. 

 

Počet príloh: 1/1 

 

 

Zapísal: .....Sevčík ,Dobrovolný                     predseda KK-SZC......Dobrovolný... 

  



 

 

 

 

 

 


