
 
 

ZÁPIS č. 01/2020 
 

zo zasadnutia kontrolnej komisie SZC konanej 

dňa 01. júla 2020 v Bratislave, Kukuričná 13, 

priestory Slovenského zväzu cyklistiky ( 10.00hod. - 15.30hod.) 
 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, úvod 

2. Oboznámenie členov KK SZC o stave prebiehajúcich kontrol  
3. Kontrola povinnosti zverejňovania informácií komisiou odvetví CC, DC, BMX, MTB 

XC  
4. Plán a výkon priebežnej kontroly za I. a II. štvrťrok 

5. Rôzne 

6. Záver 
 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny členov KK SZC – príloha č. 1 

 

K bodu  
Na úvod predsedajúci Ladislav Dobrovolný privítal prítomných členov kontrolnej 

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

programom.  
Stanislav Holec požiadal o zmenu programu zasadnutia KK SZC o doplnenie bodu v 

znení:  
Preverenie zákonnosti k prijatému bodu konferencie v roku 2020 k vylúčeniu člena SZC p. 

Dvorščíka.  
Týmto bodom chce poukázať, že od prijatia tejto povinnosti do Stanov SZC na 

konferencii SZC v roku 2020 dochádza zo strany p. Dvorščíka k účelovému a zavádzajúcemu 

poskytovaniu informácií verejnosti na sociálnych sieťach a masmediách, čím značným 

spôsobom poškodzuje meno SZC v SR a vo vzťahu k zahraničným partnerom. 

 

Ladislav Dobrovolný k zmene programu požiadal o hlasovanie členov KK SZC, kde 
daný bod by bol zaradený ako bod 5. 

 

Výsledok hlasovania: Za: Ševčík 
Danovský 

 

Proti: 0 
 

Zdržal sa: Došek 

Jurčo 

Dobrovolný 

 

Zmena programu bola prijatá a program zasadnutia KK SZC bol schválený v nasledovných 
bodoch: 

 

1. Otvorenie, úvod 

2. Oboznámenie členov KK SZC o stave prebiehajúcich kontrol 

3. Kontrola povinnosti zverejňovania informácií komisiou odvetví CC,DC,BMX,MTB 

XC 

4. Plán a výkon priebežnej kontroly za I. a II. štvrťrok 



5. Preverenie zákonnosti k prijatému bodu konferencie v roku 2020 k vylúčeniu člena 
SZC p. Dvorščíka.  

6. Rôzne 

7. Záver 
 

 

K bodu 2  
Ladislav Dobrovolný oboznámil prítomných členov KK-SZC o stave prebiehajúcich 

kontrol: 
 

• kontrola k podnetu p. MUDr. Šalinga týkajúceho sa neoprávneného čerpania dotácie na  
člena U23. Členovia KK SZC boli oboznámení s vykonanými kontrolnými úkonmi Ladislav 

Dobrovolného. K danej kontrole navrhol a požiadal člena KK SZC Milana Jurča o spoluprácu 

v ďalších kontrólnych úkonoch. Spolupráca bola dôvodená vzhľadom k bydlisku člena KK 
SZC Milana Jurča k bydlisku MUDr. Šalinga. Člen KK SZC Milan Jurčo odmietol 

navrhovanú spoluprácu pri výkone predmetnej kontroly. 
 

Ladislav Dobrovolný k vyjadreniu Milana Jurča uviedol, že do budúceho kontrólneho 

obdobia by chcel podľa regiónov členov KK SZC využiť na spoluprácu k výkonu kontroly 
došlých podnetov. 
 

Členovia KK SZC ,Holec,Ševčík,Danovský,nemali výhrady k spolupráci pri výkone 
kontroly podnetov. 
 

Vladimír Došek následne konfrontoval Ladislava Dobrovolného prečo neinformoval  
KK SZC k predĺženému času výkony kontroly v r. 2020 t.j. nad 5 hodín a aj mimoriadny 
kontrólny deň . 
 

Ladislav Dobrovolný uviedol, že výkon kontroly nad 5 hodín je povinný oznamovať 

Prezidentovi SZC a mimoriadny kontrólny deň sa oznamuje KK SZC v zmysle príslušnej 
smernice, avšak uvedená správa o činnosti kontrolóra SZC,bola zdokumentovaná za obdobie 

,ked sme boli obmedzení epidemiologickými opatreniami v celom štáte, a kolektívna práca 

bola vylúčená. 
 

Uvedenú formu práce som zvolil z dôvodu kontinuity mojej práce, súčastne som si 

uvedomoval povinnosti vyplývajúce z mojej funkcie a v tomto kontexte som bol nápomocný 

pri práci v SZC, a považujem tieto kroky za správne. Kontrolnú prácu ,ktorú som vykonával 

je zverejnená zápis č. 1/2020 kontrolóra SZC. 
 

Uvedené pracovné dni boli riadne vyučtované v zmysle smernice o cestovných 
nahradách v ramci SZC. 

 

K bodu 3  
Ladislav Dobrovolný oboznámil členov KK SZC k zisteniam nedodržania povinností 

zverejňovania informácií – zápisníc so zasadnutí odvetvových komisií. Konkrétne uviedol, že 

chýba zápisnica p. Chrena v odvetví CC a zároveň nebola zverejnená zápisnica z VZ DC za 
rok 2017 p. Zollerom. Vladimír Došek oboznámil členov KK SZC, že bol prítomný pri 

zasadnutí CC a bude konzultovať, aby bolo odstránené toto pochybenie v komisii CC.  
Ďaľším odvetvím,v ktorom došlo k hrubému porušenie povinností, je Dráhová cyklistika, pri 
zverejnení zápisu z Valného zhromaždenia DC SZC ,konaného dňa 16.12.2017. 



Zásadná chyba spočíva v tom, že vtedajší predseda komisie DC SZC, p.Zoller, z uvedeného 
zasadnutia zverejnil “Zápis z komisie DC ....”, a má byť Zápis z Valného zhromaždenia DC,  
podľa pozvánky, účasti, uznášania schopnosti, kde všetky tieto podmienky boli splnené a 

konalo sa riadne Valné zhromaždenie, bol som osobne prítomný.  
K náprave uvedeného chybného zápisu bez doloženej prezenčnej listiny a podpisov v zápise 

,som požiadal o spoluprácu a výkon kontrolnej činnosti ,člena KK SZC p.Došeka, ktorý 
uvedenú úlohu odmietol plniť,s odôvodnením ,že on nemá nič spoločné s DC SZC.  
Mojím zámerom bolo delegovať úlohy a právomoci k náprave ,hlavne formou dohody a 

opravy chybných dokladov, bez zbytočných represívnych opatrení ,ktoré je pri postupe 
kontroly možné využiť ,a v neposlednom rade bolo mojou snahou ,aby v tejto činnosti boli 

zainteresovaní aj ďalší členovia KK SZC, a nie “všetko” kontrolór.  
Mám za to ,že členovia KK SZC sú tu pre všetky odvetvia zahrňajúce štruktúru SZC. 

 

K otázke postupovania informácií a komunikácií s jednotlivými členmi KK SZC v zmysle 
mojich povinností a práv si vyhradzujem o tom osobne rozhodnúť. 

 

Uvedené odmietanie spolupráce a plnenie úloh niektorými členmi KK SZC dokumentujú v 

prvom rade osobné odmietanie uvedených dvoch členov KK SZC spolupracovať s predsedom 
KK SZC. 
 

 

K bodu 4 

Ku kontrole boli predložené účtovné doklady za I a II. štvrťrok v šanónoch 

s označením: 

Interné doklady 2020:  1-39, 40-59, 60-109 

Došlé faktúry: 1-239 
 

 

K bodu 5  
Stanislav Holec opätovne vysvetlil KK SZC, že od zmeny Stanov SZC dochádza zo 

strany p. Dvorščíka k zverejňovaniu nepravdivých informácií. 

 

KK SZC z tohto dôvodu odporučí VV SZC preveriť zákonnosť postupu v súvislosti s 
vylúčením člena SZC p. Dvorščíka za jeho konanie. 
 

 

K bodu 6  
Milan Jurčo k výkonu kontroly požiadal predložiť ku kontrole účtovné doklady 

týkajúce sa oblečenia Santini. 

 

K prerozdeleniu a uskladneniu sponzoringu spoločnosti Santini KK SZC vysvetlili 
postup pracovníci SZC Mgr. Michal Rohoň a Mgr. Karolína Belás.  

KK SZC s predloženými podkladmi a vyjadreniami považuje uvedenú evidenciu 
správne a riadne vedenú. 
 

 

Záver 

 

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

SZC. 



 

Počet príloh: 1/1 Prezencia 
 

 

Zapisoval: Ševčík.......v.r........ zapísal: LadislavDobrovolný,kontrolór SZC..........v.r................. 


