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1. 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. január 2020 vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
dňa 12.2.2020, číslo spisu: VVS/1-900/90-46-11

HKŠ Hlavný kontrolór športu
OSOBA S PRÍLUŠNOSŤOU K
SZC

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Banská Štiavnica

2. PÔVOD PODNETU

Dňa 12. októbra 2021 bol Slovenskému zväzu cyklistiky (ďalej len „SZC“) doručený list sp. zn.
2021/19254:5/2021 zo dňa 8.10.2021 vo veci postúpenia podnetu na začatie kontrolnej činnosti podľa §
14 ods. 1 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) od podávateľa xxxxxxxxxx, hlavný kontrolór športu.

Prílohou listu bola dokumentácia od osoby s príslušnosťou k SZC xxxxxxxxxx, Vajanského 6, 969 01
Banská Bystrica.

Doručené prílohy:
(i) List zo dňa 21.9.2021 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 969 01 Banská Štiavnica vo veci Podnetu
(ii) Email z emailovej adresy xxxxxxxxx@lifecycling.eu zo dňa 21.9.2021 o 16:04 hod

s predmetom Podnet na prezidenta SZC adresovaný xxxxxxxxxxx
(iii) List od xxxxxxxxxx, štatutár klubu FIREFLY-cycling team zo dňa 30.9.2020 adresovaný

predsedovi odvetvia CC xxxxxxxxxx vo veci odstúpenia z funkcie
(iv) List (bez uvedenia dátumu) s titulom „Vysvetlenie a detailné informácii ku sťažnosti p.

xxxxxxxxx“
(v) Článok zo dňa 28.2.2018 s názvom „Slovenka išla na MS zbytočne. Šancu nedostane“

Podanie spolu s priloženými príloha tvorí Prílohu č. 1.

3. PREDMET KONTROLY

Na základe informácií uvedených v podaní a v jeho prílohách, predmetom kontroly bolo konanie
prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky a to:

(i) Fyzický útok na verejnosti dňa 19.6.2021;
(ii) Dlhodobá snaha vyvíjania negatívneho tlaku na verejnosti, konšpiračné tvrdenia a zavádzanie

o nepravdivých informáciách v profesionálnej cyklistike, správanie a ponižovanie na verejnosti.

mailto:rasti.zoller@lifecycling.eu
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4. ZISTENIA

Dňa 10.11.2021 bol požiadaný kontrolovaný subjekt o vyjadrenie k podaniu. Kontrolovaný subjekt
žiadosť prevzal 10.11.2021 a svoju odpoveď doručil dňa 16.11.2021. Vyjadrenie kontrolovaného
subjektu tvorí prílohu č. 2, tohto návrhu.

Zistenia k predmetu kontroly, ktorý je uvedený v písm. (i)
V podaní od HKŠ je uvedená informácia o pravdepodobnom fyzickom útoku kontrolovaného subjektu
voči osobe s príslušnosťou k SZC.

Na riešenie sporov medzi osobami SZC bola zriadená Arbitrážna rada SZC podľa čl. 17.9. Stanov SZC.
Podľa bodu 17.9.1. Stanov SZC akýkoľvek spor medzi držiteľmi licencie alebo osobami alebo orgánmi
SZC, čo sa týka postupov a výkladov týchto sporov, musí byť predložený Arbitrážnej rade SZC.

Arbitrážna rada SZC neevidovala do dňa ukončenia kontrolnej činnosti žiadne podanie týkajúce sa
skutočností uvedených v podaní.

Na základe informácií poskytnutých kontrolovaným subjektom k informáciám o pravdepodobnom
fyzickom útoku boli zistené nasledovné skutočnosti: Vo výroku rozhodnutia č. spisu
OU-BN-OVVS-2021/009233-007 zo dňa 29.11.2021, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor
všeobecnej vnútornej správy, sídlom Námestie Ľ.Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou uviedol “Okresný
úrad Bánovce nad Bebravou, odbor všeobecnej vnútornej správy, …. podľa § 76 ods. 1 písm. c) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zastavuje z dôvodu, že spáchanie
skutku, v ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané.”

Zistenia k predmetu kontroly, ktorý je uvedený v písm. (ii)
V prílohách podania od HKŠ nie je vymedzené čoho sa podávateľ domáha a nie sú uvedené
ustanovenia zákona o športe resp. ustanovenia vnútorných predpisov SZC, na ktorých porušenie
podávateľ poukazuje. Tvrdenia osoby s príslušnosťou k SZC nie sú podložené dostačujúcimi
dokumentami preukazujúcimi tvrdenia tejto osoby.

5. VYHODNOTENIE KONTROLY

V nadväznosti na podnet podávateľa, stanovisko kontrolovaného subjektu a vykonanú kontrolnú činnosť
k jednotlivým bodom a vyjadrenia v časti 4. konštatujem, že nebolo preukázané a identifikované žiadne
porušenie Stanov SZC, interných predpisov ani všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.

6. NAVRHNUTÉ OPATRENIA A LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU

NEDOSTATKOV
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V nadväznosti uvedené v časti 4. a v časti 5. neboli navrhnuté žiadne opatrenia.

7. PRÍLOHY

Príloha č. 1 Podanie od xxxxxxxxxxxxx, hlavného kontrolóra športu zo dňa 8.10.2021 s
prílohami

Príloha č. 2 Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k podaniu

Ladislav Dobrovolný
kontrolór SZC v.r.


