
Slovenský zväz cyklistiky
Sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 
sp. zn. č. 4/2021

podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: 
1.Komisia Cestnej cyklistky-predseda

komisie a jej členovia:
xxxxxxx ,predseda

xxxxxxx,xxxxxxx,xxxxxxx,xxxxx,členovia

2.Športový riaditeľ reprezentačného
družstva  U-23 :  xxxxxxxx

(ďalej aj  jednolivo „ kontrolovaný subjekt“
alebo spoločne „kontrolované subjekty“)

Predmet kontroly: Neoprávnené potrestanie reprezentanta v
kategórii U-23 xxxxxxxxx nenominovať na tri

po sebe idúce reprezentačné plánované
podujatia v termíne po zasadnutí komisie

Cestnej cyklistiky v Bánovciach nad
Bebravou dňa 20.6.2021

Deň začatia kontrolnej činnosti: 20.10.21

Deň ukončenia kontrolnej činnosti: 22.11.2021

Spracoval: Ladislav Dobrovolný
kontrolór  SZC

Miesto a dátum vypracovania návrhu správy
o kontrolnej činnosti : V Bratislave, dňa 22.11. 2021
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POUŽITÉ SKRATKY

SKRATKA
ZÁKON O ŠPORTE Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov
NŠZ Športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

republiky podľa § 59 ods. 1 zákona o športe
STANOVY SZC Stanovy Slovenského zväzu cyklistiky schválené na rokovaní konferencie dňa 26.januára 2020,

vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.2.2020 sp. zn.
VVS/1-900/90-46-11

PÔVOD PODNETU

Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti podal

- xxxxxxxxxx ,člen s príslušnosťou NŠZ, č.lic.. xxx, Cyklistický klub Koloseo
Bratislava

PREDMET KONTROLY

Potrestanie xxxxxxxxxx zákazom nominácie na tri preteky Reprezentačného družstva U-23
rozhodnutím Komisie Cestnej cyklistiky a xxxxxxxxxx športového riaditeľa družstva U-23.

ZISTENIA

Podávateľ podnetu xxxxxxxxxx dňa 12.10.2021 zaslal prostredníctvom emailu nasledovné podanie:

„Sťažnosť - neoprávnené potrestanie xxxxxxxxxxxx“, zákazom na tri výjazdy reprezentačného
družstva U-23, ktorý odišiel pri reprezentačnom výjazde na Preteky Mieru 2021, (po dohode s
klubovým trénerom a s otcom xxxxxxxxxx), na základe incidentu - nešportové správanie sa
športového riaditeľa družstva U-23, xxxxxxxxxxx, ešte pred pretekmi.
Uvedená skutočnosť bola predmetom kontrolnej činnosti kontrolóra SZC, podanie sťažnosti
pretekárom xxxxxxxxxxx, výsledkom bol zmier ,ospravedlnenie sa xxxxxxxxxx a prísľub od xxxxxxx,
že bude dodržiavať Štatút reprezentanta.

Podávateľ ďalej argumentuje, že napriek uzavretiu incidentu z Pretekov Mieru 2021, športový
riaditeľ xxxxxxxxxx v súčinnosti s Komisiou Cestnej cyklistiky sa rozhodli potrestať xxxxxxxxxxxx
pozastavením nominácie na tri reprezentačné výjazdy pre porušenie Štatútu reprezentanta
opustením družstva pri Pretekoch Mieru 2021.

Na žiadosť xxxxxxxxxxx o vysvetlenie k uvedenému potrestaniu bola zaslaná informácia emailom zo
strany kontrolóra SZC , že Komisia Cestnej cyklistiky z pohľadu kompetencií a Stanov SZC nemá na
takéto rozhodnutie oprávnenie.
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VYHODNOTENIE KONTROLY

V zmysle Stanov SZC a Zákona o športe 440/2015 Z. z., je konzultačná činnosť kontrolóra NŠZ
jednou z hlavných pracovných náplní práce kontrolóra. Kontrolór svojím výkonom zabezpečuje
predchádzaniu porušeniu povinností vyplývajúcich z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí
SZC. (viď. čl.16.17.7.a 8., Stanov SZC).

Stanovy SZC v Článku XVIII,
Komisie SZC,

- bod 18.1., ….Komisie SZC sú odborným a poradným orgánom Výkonného Výboru SZC.
- bod.18.15.... Úlohou Komisií SZC je posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou SZC v

príslušnej vymedzenej oblasti, /v tomto prípade v odvetví cestnej cyklistiky/,
- príprava podkladov na rozhodovanie VV-SZC, príprava vnútorných predpisov SZC,

odborných správ a odporúčaní.

Stanovy SZC neukladajú povinnosť zverejňovať zápisnice zo zasadnutí odborných Komisií SZC
na webovom sídle SZC.

Povinnosť zverejňovať zápisnice zo svojich zasadnutí v zmysle Stanov SZC a Zákona o športe
majú iba určené orgány SZC.

Na základe uvedenej citácie zo Stanov SZC, je zásadným výkladom obsahu Stanov SZC v tomto
článku, že komisie na svojich zasadnutiach riešia odborné, športové a iné záležitosti a okolnosti
pre zabezpečenie plynulého chodu jednotlivého odvetvia.

Rozhodnutia resp. návrhy takého charakteru , ktoré majú vyústiť do právoplatného uznesenia , ktoré
je platné a vykonateľné, môžu na základe takéhoto navrhnutého rozhodnutia z komisie predložiť
do programu na zasadnutie VV-SZC, ktorý svojím rozhodnutím schváli resp. neschváli takýto návrh,
a uznesenie je platné schválením nadpolovičnej väčšiny uznášania schopného zasadnutia VV-SZC.

K dnešnému dňu na sekretariáte nie je informácia , že zástupca Komisie Cestnej cyklistiky požiadal
VV-SZC, aby došlo k akémukoľvek potrestaniu xxxxxxxxxxx.

Súčasne nie sú evidované žiadne podanie zástupcu komisie Cestnej cyklistiky orgánu SZC-
Disciplinárnej Komisii SZC, ktorá podľa Stanov SZC článku XVII, bod.17.1., má právomoc súdiť a
sankcionovať porušenie pravidiel SZC, aby bol disciplinárne potrestaný xxxxxxxxxxx zákazom štartu
na troch reprezentačných výjazdoch.

Kontrolnou činnosťou v predmete kontroly, či bol xxxxxxxxxx potrestaný zákazom troch výjazdov
reprezentačného družstva U-23 nebolo zistené.

V kompetencii žiadneho orgánu SZC na to oprávneného:
VV-SZC a Disciplinárna komisia SZC,
nebolo rozhodnuté a rozhodované o potrestaní Simona xxxxxxxxxx, tak ako sa uvádza v predmete
návrhu podávateľa xxxxxxxxxxx.

Všetky presiaknuté informácie o možnom potrestaní menovaného sa zakladajú pravdepodobne na
určitej komunikácie medzi či už pretekármi, resp. funkcionármi SZC z prostredia cestnej cyklistiky,
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ale k celej veci takýto ani iný overiteľný, konkrétny dôkaz nebol predložený ku kontrolnej činnosti,
aby bolo možné potvrdiť, že došlo k potrestaniu xxxxxxxxxxxx .

Vychádzam z vyššie uvedených skutočností a zistení v priebehu kontrolnej činnosti
a vyhodnocujem, že  pretekár reprezentačného družstva U-23 xxxxxxxxxxxxx

nebol potrestaný

zákazom troch reprezentačných výjazdov rozhodnutím Komisie Cestnej cyklistiky na návrh
xxxxxxxxxxx ,športového riaditeľa družstva U-23.

NAVRHNUTÉ OPATRENIA A LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU

NEDOSTATKOV

Na základe kontrolnej činnosti sa navrhuje prijať nasledovné opatrenia pre zabránenie možných
budúcich podaní zo strany osôb s príslušnosťou k SZC:

číslo
opatrenia

text lehota na splnenie opatrení
prijatých na nápravu

1 V štatúte reprezentanta sa navrhuje presne určiť a vymedziť práva a
povinnosti reprezentanta:

- Nominačné kritériá s plánom sezóny reprezentačného
družstva vždy jednoznačne  a vopred stanoviť .

31.1.2022

2 Zabezpečiť zasielanie zápisníc zo zasadnutia odbornej komisie
odvetvia v stanovených štatútoch odvetvia

Určenie osoby zodpovednej za
zaslanie zápisnice v stanovených
štatútoch pri najbližšom Výročnom

zasadnutí komisie CC

PRÍLOHY

Príloha č. 1 Štatút reprezentanta , SZC,
Príloha č. 2 Plán sezóny 2021 RD U23


