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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.januára 2020, vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa
12.2.2020 sp. zn. VVS/1-900/90-46-11

ŠTATÚT MTB-XC Štatút odvetvovej komisie horská cyklistika cross – country schválený výkonným
výborom SZC zo dňa 19.10.2021

SMERNICA PER ROLLAM Smernica o hlasovaní per rollam orgánov Slovenského zväzu cyklistiky schválenej
Konferenciou SZC dňa 26.1.2020 uznesením č. 10

2. PÔVOD PODNETU

Podávateľ:
- xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx, Slovenská Republika, dát. nar.: x.xx.xxxx, tel.:

xxxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxx@gmail.com,
- klub CK Route 66 Brezno, IČO: 42397596, DIČ: 2120119551, sídlo: Rázusova 53, Brezno,

Slovenská republika, číslo licencie xxxx, UCI ID: xxx xxx xxx xx

3. PREDMET KONTROLY

Podnet na prešetrenie (kontrolu) zákonnosti dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí,
stanov SZC a smerníc SZC ku voľbe členov komisie MTB oznámenej dňa 9.12.2021

1. Prečo vyhodnotenie trvalo tak dlho ? Po detailnom preštudovaní smernice článok IV, práva a
povinnosti predkladateľa návrhu, bod 9. „Predkladateľ je povinný oznámiť výsledky hlasovania per
rollam najneskôr do piatich kalendárnych dní po skončení hlasovania všetkým členom orgánu SZC.
Hlasovanie je skončené o 24:00 hod dňa, ktorý bol určený ako posledný deň hlasovania, ak nebola
lehota na hlasovanie predĺžená."

Na základe tohto článku smernice uvádzam

● Riadna voľba nám bola oznámené emailom 9.12.2021, termín na zasielanie hlasov bol
14.12.2021 do 23:59. Zápisnica s výsledkom hlasovania nám bola zaslaná 20.12.2021, čo je
šiesty deň po poslednom dni hlasovania

● Doplňujúca voľba nám bola oznámená emailom 20.12.2021, termín na zasielanie hlasov bol
28.12.2021 do 23:59. Zápisnica s výsledkom hlasovania nám bola zaslaná 11.1.2022, čo je
štrnásty deň po poslednom dni hlasovania

Mám za to že táto podmienka nebola splnená a ako orgán (čiže výročné zhromaždenie) sme neboli
informovaný podľa smernice.
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2. Na základe smernice „Príloha č. 2 „ nám ku doplňujúcej voľbe nebol zaslaný zápis z hlasovania, čo
je v rozpore s citovanou smernicou a tiež došlo k porušeniu smernice

3. Na základe smernice „Príloha č. 1, Návrh na rozhodnutie Orgánu SZC formou per rollam „ v
obidvoch kolách voľby tento návrh neobsahuje číslo uznesenia, predkladateľa, navrhovateľa, čo je v
rozpore s touto smernicou

4.      Jednoduchá nezodpovedaná otázka. Kto bol prítomný pri počítaní hlasov ?

5. Na základe Stanov SZC článok VII, Práva a povinnosti členov SZC podľa bodu 7.7. členovia SZC
majú najmä tieto povinnosti: bod 7.7.1 „ dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SZC a rozhodnutia
orgánov SZC" žiadam o ich dôsledné dodržiavanie a mám za to že neboli dodržané vnútorné predpisy
SZC

6. Na základe štatútu odvetvovej komisie Horská cyklistika cross – country, účinnej od 27.10.2021,
článok 2. bod 3. „Členovia všetkých orgánov odvetvia, ako aj cyklistické kluby a športovci odvetvia sú
povinní

dodržiavať Stanovy SZC, predpisy SZC, predpisy medzinárodnej športovej organizácie UCI,
UEC záväzného charakteru, pravidlá cyklistiky a rozhodnutia medzinárodnej športovej
organizácie UCI, UEC, ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov
na riešenie sporov, rešpektovať všeobecné princípy SZC." Mám za to že pri tejto voľbe sme
nedodržali toto ustanovenie.

Na základe uvedených námietok a nasledovných citácii smernice Vám navrhujem vyhlásiť voľby za
neplatné a zopakovať hlasovanie tak aby bolo procesne správne zrealizované a vylúčil sa akýkoľvek
priestor na pochybnosti. Vzhľadom na zlepšenú pandemickú situáciu odporúčam zrealizovať valné
zhromaždenie v riadnej forme a nie per rollam. Vzhľadom na zistené pochybenia v odvetví MTB XC vám
navrhujem skontrolovať proces voľby aj v ostatných odvetviach a ak došlo ku pochybeniam tak pristúpiť
k ich náprave.

Smernica, článok III, základné ustanovenia, bod 4, „ Hlasovanie per rollam je možné vykonať len v
súlade s touto smernicou, inak je neplatné."

Smernica, článok III, základné ustanovenia, bod 5, „Hlasovanie per rollam a jeho výsledok predkladateľ
písomne zaznamená do osobitného „zápisu o hlasovaní per rollam" a priamo do zápisnice na najbližšom
zasadnutí orgánu SZC, v ktorom bude uvedený aj spôsob zadokumentovania hlasovania a jeho
výsledku."

Smernica, článok IV, Práva a povinnosti prekladateľa návrhu, bod 1, písm. b, „Predkladateľ zasiela
návrh (materiál, uznesenie alebo iné rozhodnutie) členom orgánu SZC na schválenie per rollam so
všetkými náležitosťami, informáciami a prílohami nevyhnutnými k objektívnemu rozhodnutiu vo veci."

Na základe smernice, štatútu odvetvovej komisie, stanov SZC, ktoré prikladám v prílohe, tieto námietky
zasielam na vedomie štatutárnemu orgánu a kontrolórovi SZC. Nakoľko nie som spokojný s vašim
vyjadrením a vo vašej odpovedi znova totálne absentujú odpovede na moje zistenia podložené
konkrétnymi článkami stanov a smernice tak zistenia zasielam aj na úrad hlavného kontrolóra športu a
štátnemu tajomníkovi pre šport, pánovi xxxxxxxx. V prílohe zasielam všetky podklady z ktorých som
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vychádzal a v prípade potreby ďalších ich veľmi rád doložím. Predpokladám že, tak ako ste
skonštatovali, tak máte prístup ku všetkým podkladom čo nám bolo ako klubom zaslané.

P.S. všetkým by nám malo záležať na tom aby bolo všetko správne a transparentne, nakoľko SZC je
poberateľom príspevku od štátu v nemalej výške, čiže je spolufinancovaný aj našimi daňami, ktoré by
mali byť transparentne a efektívne využité. Prekáža mi tiež, že vypadla akákoľvek diskusia ohľadom
MTB a všetko sa sústredilo len na voľbu členov komisie. Vopred ďakujem za odpoveď a nápravu
pochybení.

V Brezne dňa 21.1.2021

4. ZISTENIA

Podľa § 101a ods. 1 zákona o športe:
“V čase krízovej situácie môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej
podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov
alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov
informačnej a komunikačnej technológie , aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo
stanov.”

Podľa § 75 ods. 2 písm. c) zákona o športe sa pod krízovou situáciou rozumie “mimoriadna situácia,
núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený na celé územie Slovenskej republiky.”

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.11.2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového
stavu bol schválený núdzový stav pre celé územie Slovenskej republiky od 25.11.2021 na obdobie 90
dní podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Na online zasadnutie odvetvovej komisie MTB-XC dňa 6.12.2021 so začiatkom o 10.00 hod bolo
so zreteľom na vyhlásený núdzový stav a platné opatrenia hlavného hygienika rozhodnuté o
uskutočnení hlasovania o návrhoch na členon odvetvovej komisie MTB-XC hlasovaním per rollam pri
primeranom použití Smernice per rollam. Z dôvodu, že medzi navrhnutými kandidátmi boli aj súčasní
členovia odvetvovej komisie, bola zvolená na zasielanie hlasovania mailová adresa
konzultant@cyklistikaszc.sk za účelom zabezpečenia nestrannosti a zabráneniu ovplyvňovania
výsledokov hlasovania.

Podľa bodu 9,1 Stanov SZC
“Orgánmi SZC sú:

9.1.1 Konferencia SZC ako najvyšší orgán SZC,
9.1.2 Výkonný výbor SZC ako najvyšší výkonný orgán SZC (ďalej len

“VV-SZC”),
9.1.3 Prezident SZC,
9.1.4 Kontrolór SZC a Kontrolná komisia SZC  (ďalej len “KK-SZC”),
9.1.5 Disciplinárna komisia SZC (ďalej len “DK-SZC”),
9.1.6 Generálny sekretár SZC (ďalej len “GS-SZC”)”

mailto:konzultant@cyklistikaszc.sk
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Podľa bodu 18.1. Stanov SZC
“ Komisia SZC ( ďalej len “K-SZC”) sú odborným a poradným orgánom VV-SZC. Na požiadanie
predkladajú VV-SZC svoje písomné stanoviská k činnosti SZC”

Podľa bodu 18.2.5 Stanov SZC
“Odvetviami s predsedami odvetví v SZC sú (v abecednom poradí) horská cyklistika.”

Podľa bodu 18.3. Stanov SZC
“Úlohy, štruktúru a kreovanie komisie stanoví štatút, ktorý podlieha schváleniu VV-SZC.”

Podľa čl. 2 bodu 1 Štatútu MTB-XC: “ Orgánmi odvetvia MTB XC SZC … sú výročné zasadnutie
odvetvia.”.

Podľa čl. 3 bodu 8 Štatútu MTB-XC: Úlohy spojené s prípravou a organizáciou VZ MTB XC SZC
zabezpečuje predseda komisie odvetvia MTB XC SZC alebo člen komisie odvetvia poverený komisiou
MTB XC SZC,”

Podľa čl. 3 bodu 10 Štatútu MTB-XC “VZ MTB XC SZC je uznášaniaschopné, ak je prítomná
minimálne 1/3 delegátov CK, ktorí spĺňajú bod 2 kapitoly 3 tohto štatútu.”

Podľa čl. 3 bodu 11 Štatútu MTB-XC “Rozhodnutie VZ MTB XC SZC má formu uznesenia. Na prijatie
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov CK.”

Podľa čl. 3 bodu 13 Štatútu MTB-XC “VZ MTB XC SZC prislúcha schvaľovanie návrhu na
vymenovanie člena komisie odvetvia”.

Podľa čl. 3 bod 14 Štatútu MTB-XC “Ak naliehavosť veci neumožňuje zvolanie zasadnutia VZ MTB XC
SZC a odkladom o veci na zasadnutie by došlo k vzniku negatívnych dôsledkov pre SZC, VZ MTB XC
SZC môže použiť hlasovanie per rollam podľa smernice schválenej Konferenciou SZC pokiaľ v interných
predpisoch SZC nie je uvedené inak”

Podľa článku II. písm. c) Smernice per rollam
Orgán SZC - príslušný orgán, ktorý je podľa predpisov Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej len „SZC“)
oprávnený rozhodovať vo veci; orgánmi zväzu, ktoré môžu postupovať podľa tejto smernice sú: c.1.
Konferencia SZC, c.2. Výkonný výbor SZC, c.3. Kontrolná komisia SZC, c.4. Disciplinárna komisia; c.5.
Odborné a odvetvové komisie”

Priebeh:
- návrh na rozhodnutie výročného zasadnutia odvetvia horská cyklistika cross - country

- Termín zaslania hlasovania: 8. december 2021
- Termín ukončenia hlasovania: 14. decembra 2021 do 23:59 hod
- Mailová adresa na zaslanie hlasovania: konzultant@cyklistikaszc.sk

Oprávneným delegátom bola emailom od p. xxxxx zaslaná dokumentácia k hlasovaniu dňa 8.12.2021 o
20:01 hod. Dokumentácia k hlasovaniu je tvorená emailom a priloženými súbormi, na základe
uvedeného predkladateľom bol predsedom odvetvovej komisie MTB-XC poverený koordinátor odvetvia
p. xxxxxxx.

Navrhnutí členovia do komisie horská cyklistika cross - country:

p.č. Priezvisko Meno Navrhovateľ

mailto:konzultant@cyklistikaszc.sk
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1. xxxxx xxxxx Kaktus-Bike Team Bratislava

2. xxxxx xxxxx CK CykloGlajza Banská Bystrica

3. xxxxx xxxxx ŠK Topolčianky

4. xxxxx xxxxx PROEfekt Team

5. xxxxx xxxxx Novomestský superbiker

6. xxxxx xxxxx ŠK Železiarne Podbrezová

7. xxxxx xxxxx Bike Racing Slovakia

8. xxxxx xxxxx CK Epic Dohňany

9. xxxxx xxxxx PROEfekt Team Košice

10. xxxxx xxxxx PROEfekt Team Košice

11. xxxxx xxxxxl KPHC Turčianske Teplice

12. xxxxx xxxxx Cyklistická Tour

13. xxxxx xxxxx O. Z.Vrchy SK

Navrhovatelia jednotlivých kandidátov boli riadne uvedené pri jednotlivých menách v abecednom poradí.

Za cyklistický klub RK Route 66 Brezno bolo zaslané hlasovanie z emailovej adresy xxxxx@gmail.com
dňa 11.12.2021 o 12:01 hod. bez uvedenia akejkoľvek pripomienky s priloženým neplatným hlasovacím
lístkom. V zápise je možné danú skutočnosť overiť pod podložkou č. 22.

Podľa čl. 4 bod 5 Smernice per rollam sú všetky doručené hlasovania založené vytlačením e-mailov na
sekretariáte SZC.

Hlasovanie bolo riadne zaslané kontrolórovi SZC na overenie správnosti.

5. VYHODNOTENIE KONTROLY

Podávateľ uviedol vo svojom podaní informáciu, že hlasovaním 8.12.2021 mali byť vyhlásené voľby. Z
predložených podkladov ani z iných interných smerníc nevyplýva, že išlo o voľby. Podľa interných
smerníc sa uskutočnilo hlasovanie o návrhu členov odvetvovej komisie MTB-XC výročným zasadnutím
odvetvia.

O forme písomného hlasovania pri rozhodovaní výročného zasadnutia MTB-XC je rozhodnutím
odvetvovej komisie MTB-XC, išlo o návrh členov do komisie odvetvia MTB-XC v zmysle prijatého
Štatútu odvetvia MTB- XC.

mailto:mireckovacik@gmail.com
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V návrhu na rozhodnutie bolo zaslané iba jedno uznesenie, predkladateľ bol uvedený v zaslanom emaily
členom výročného zasadnutia a jednotliví navrhovatelia boli uvedení pri konkrétnych menách kandidátov
na členov odvetvovej komisie MTB-XC.

Každý oprávnený delegát výročného zasadnutia MTB-XC mal právo sa vyjadriť k predloženým
navrhovaným kandidátom na člena odvetvovej komisie MTB-XC.

Prijatá smernica per rollam bola Konferenciou schválená v čase, kedy nikto nepredvidal, že vzniknú v
budúcnosti obmedzenia vzniknuté šírením COVID-19 a súčasne bola koncipovaná na orgány SZC,
ktoré sa skladajú počtu členov menej ako 7.

Výročné zasadnutie odvetvovej komisie je orgánom odvetvového riadenia SZC, ale Stanovy SZC taký
orgán nerozoznávajú. Pričom odvetvové komisie sú odborným a poradným orgánom výkonného výboru
SZC.

Pre hlasovanie per rollam, kde počet hlasujúcich je väčší ako 10, sa Smernica preukázala ako ťažko
aplikovateľná. Uvedený parameter početnosti hlasujúcich, v tomto prípade členov výročného zasadnutia
odvetvia komisie, ktorá je odborným a poradným orgánom výkonného výboru SZC, s počtom
hlasujúcich viac ako 80. , a lehoty uvedené v Smernici pri počte pracovných dní medzi koncom
hlasovania a oznámenia výsledku hlasovania sa preukázali ako nerealizovateľné. Na základe
uvedeného navrhujem úpravu Smernice per rollam.

Mám za to, že spôsob a forma hlasovania bola v súlade so Smernicou per rollam, v procese
zdokumentovania priebehu a uskutočnených písomných hlasovaní zvolený postup nebol v rozpore so
Smernicou. Zmeškanie lehoty predkladateľom nemala vplyv na výsledok hlasovania.

Predmetným hlasovaním boli zabezpečené rovnaké podmienky hlasovania a právo na vyslovenie a
zaznamenanie odlišného názoru, čo bolo aj vykonané v zápise z daneho hlasovania.

Proti oznámenému výsledku hlasovania, žiadny člen orgánu SZC nevzniesol u predkladateľa písomné
námietky s odôvodnením, ktoré môžu byť dôvodom pre nové hlasovanie. O novom hlasovaní rozhoduje
predsedajúci. Námietky s dôvodmi sa vždy zasielajú na vedomie aj štatutárnemu orgánu a kontrolórovi
SZC. Námietky člena orgánu SZC sa pripoja k zápisu o hlasovaní per rollam, ktoré je prílohou zápisnice
najbližšieho zasadnutia orgánu SZC.

Počas priebehu hlasovania boli vznesené otázky týkajúce sa zvolenej formy hlasovania jedným členom
výročného zasadnutia odvetvovej komisie MTB-XC, ktoré boli uvedené aj v zápise z predmetného
hlasovania.

Podľa článku IV. bod 9 Smernice per rollam je predkladateľ povinný oznámiť výsledky hlasovania,
avšak forma oznámenia nie je stanovená..

Podľa článku IV. bod 6 Smernice per rollam evidenciu hlasovania (tabuľku hlasovania per rollam)
vedie štatutárny zástupca SZC alebo ním určená osoba. Evidencia hlasovania je podkladom pre
vyhotovenie zápisu o hlasovaní per rollam.

Na základe uvedeného predkladateľ nie je povinný zasielať členom výročného zasadnutia odvetvovej
komisie MTB Zápis o hlasovaní per rollam. Podľa čl. III bod 5 Smernice per rollam “hlasovanie per
rollam a jeho výsledok predkladateľ písomného zápisu o hlasovaní per rollam a priamo do zápisnice na
najbližšom zasadnutí orgánu SZC, v ktorom bude uvedený aj spôsob zadokumentovania hlasovania a
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jeho výsledku. “ Z daného vyplýva, že zápis z hlasovania per rollam bola členom výročného zasadnutia
zaslaná nad rámec povinností určený v Smernici per rollam. Daným sa sledoval hlavne účel kontroly
zaznamenaných hlasovaní členmi výročného zasadnutia odvetvia MTB, pričom každý z členov sa mohol
k údajom uvedených v zápise vyjadriť. K dnešnému dňu sa žiadny z členov výročného zasadnutia
odvetvia MTB-XC neohradil voči údajom zverejnených v zápise.

V Smernici per rollam nie je stanovená lehota na vypracovanie a zverejnenie zápisu o hlasovaní pri
rozhodovaní.

Priebeh:
- návrh na rozhodnutie výročného zasadnutia odvetvia horská cyklistika cross - country
- Termín zaslania hlasovania: 8. december 2021
- Termín ukončenia hlasovania: 14. decembra 2021 do 23:59 hod
- Mailová adresa na zaslanie hlasovania: konzultant@cyklistikaszc.sk

Oprávneným delegátom bola emailom od p. xxxxx zaslaná dokumentácia k hlasovaniu dňa 8.12.2021 o
20:01 hod. Dokumentácia k hlasovaniu je tvorená emailom a priloženými súbormi, na základe
uvedeného predkladateľom bol kordinátor odvetvovej komisie MTB-XC p. xxxxx.

Navrhovatelia jednotlivých kandidátov boli riadne uvedené pri jednotlivých menách v abecednom poradí.

Nakoľko predmetom hlasovania bolo jediné hlasovanie o poradí, mám za to, že je zrejmé hlasovanie iba
o jednom bode.

Schválený štatút odvetvovej komisie MTB-XC nedefinuje zriadenie pracovných komisií výročného
zasadnutia odvetvia. Zaevidovanie jednotlivých hlasovacích lístkov vykonal pracovník sekretariátu SZC
a správne zaevidovanie výsledkov hlasovania bol riadne overený kontrolórom SZC. Súčasne je
kompletná dokumentácia archivovaná na sekretariáte SZC podľa Smernice per-rollam.

Podľa bodu 21.1. Stanov SZC
“Najvyšším predpisom SZC sú Stanovy.”

Podľa bodu 23.5. Stanov SZC:
“Neplatnosť alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného právneho aktu orgánu SZC sa je možné z dôvodu
procesného pochybenia orgánu SZC domáhať, iba ak by bol pri správnom procesnom postupe
dosiahnutý iný výsledok.”

Článok 3 bod 4 Smernice per rollam “Hlasovanie per rollam je možné vykonať len v súlade s touto
smernicou, inak je neplatné”

Na základe vyššie uvedeného bol identifikovaný rozpor medzi Stanovami SZC a Smernicou per rollam,
z čoho vyplýva opatrenie na úpravu Smernice per rollam v súlade so Stanovami SZC.

mailto:konzultant@cyklistikaszc.sk
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Ďalej uvádzam, že boli pri hlasovaní dodržané všeobecné princípy uplatňované pri činnosti SZC, jeho
orgánov a členov podľa článku IV. Stanov SZC a to hlavne princíp primeranosti podľa bodu 4.1.5 Stanov
SZC a princípu efektívnosti / hospodárnosti podľa bodu 4.1.6 Stanov SZC.

Záverom: Tento spôsob hlasovania výročného zasadnutia odvetvia bol zvolený z dôvodu nepriaznivej
pandemickej situácie a bolo rozhodnuté odvetvovou komisiou, že návrh členov sa uskutoční podľa
Smernice o hlasovaní Per Rollam orgánov SZC, aby takto nad rámec Stanov SZC, podľa článku XVIII,
bod 18.11, "Členov jednotlivých komisií menuje a odvoláva VV SZC na návrh príslušnej Komisie SZC" ,
mohol predseda komisie MTB-XC predložiť návrh na nových členov komisie pre VV SZC , ktorí budú
uvedenou formou písomného hlasovania podľa návrhu vybraní, schválení a menovaní do komisie
MTB-XC a bolo umožnené v tejto forme písomného hlasovania vyjadriť sa k navrhnutým členom do
komisie MTB-XC, a aby ich návrh nebol bez účasti oprávnených členov, ktorí sa môžu zúčastniť
výročného zasadnutia, a návrh na menovanie by bol podľa návrhu súčasných členov komisie MTB-XC,
tak ako to je určené v Stanovách SZC v uvedenom článku..

O formálnej a realizačnej stránke, ako najtransparentnejšom a nezávislom spôsobe hlasovania, bolo
rozhodnutím odvetvovej komisie MTB-XC a bolo rozhodnuté že, hlasovanie sa bude realizovať na
nezávislú email adresu "konzultant@cyklistikaszc.sk", ktorá bola pre tento účel použitá. Nezávislá
mailová adresa bola zvolená aj z dôvodu, že medzi navrhnutými kandidátmi za členov odvetvovej
komisie MTB-XC boli aj súčasný predseda odvetvovej komisie MTB-XC a niektorí súčasní jej členovia.

Uvedený spôsob preukazuje najvyššiu mieru neovplyvniteľnosti výsledkov hlasovania a nezasahovania
do procesu písomného hlasovania, či už navrhnutými kandidátmi alebo inou osobou.

Piaty člen odvetvovej komisie MTB-XC nebol navrhnutý VV SZC na menovanie za člena odvetvia
MTB-XC, nakoľko sa neuskutočnilo právoplatné hlasovanie ani po opakovaných kolách písomného
hlasovania. Dôvodom bola nízka účasť a nesplnenie podmienky uznášania schopnosti. S uvedenou
situáciou sa v nasledujúcom období v zmysle Štatútu vysporiada odvetvie MTB-XC.

Z každého písomného hlasovania je vypracovaný Zápis o hlasovaní pri rozhodovaní orgánu formou
písomného hlasovania, z ktorého je jednoznačne zrejmé, kedy, z akého emailu a akým spôsobom bolo
hlasované. Postup vypracovania a oboznámenia sa s písomným hlasovaním podľa Štatútu MTB-XC,
ktoré je zodpovedné za vyhlásené hlasovanie, je zabezpečené. V zápise je aj informácia o
nehlasujúcich kluboch.

Pre každého hlasujúceho sú uvedené údaje jednoznačne overiteľné o priebehu hlasovania s
možnosťou skontrolovať a potvrdiť jeho správnosť. Uvedená forma so sprístupnením o jednotlivom
hlasovaní je transparentná, uvedené zverejnené údaje nie je možné žiadnym spôsobom zmeniť.

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

NEDOSTATKOV

Na základe zistení uvedených v časti 5. Zistenia tohto návrhu správy o kontrolnej činnosti sa navrhuje
prijať kontrolnému subjektu nasledovné opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov:

číslo
opatrenia

text lehota na splnenie opatrení
prijatých na nápravu
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1 Zabezpečiť školenie členov odvetových komisií, predmetom
ktorého budú stanovy SZC, interné smernice, kompetencie a
základy platnej legislatívy pre vykonávanie športovej činnosti

sekretariát SZC

T: do troch mesiacov od
skončenia kontrolnej činnosti

2. Aktualizovať Smernicu o hlasovaní per rollam orgánov
Slovenského zväzu cyklistiky schválenej Konferenciou SZC
dňa 26.1.2020 uznesením č. 10

- upraviť proces hlasovania na všetky zasadnutia SZC
(aj pre výročné zasadnutie odvetví)

- definovať termín spracovania Zápisu o hlasovaní pri
rozhodnutí formou písomného hlasovania

- stanoviť lehoty na vyjadrenie člena k výsledkom
hlasovania

- stanoviť lehoty na vyjadrenie člena k priebehu
hlasovania

- v zaslanom návrhu Uznesenia stanoviť osoby
zodpovedné za kontrolu výsledkov hlasovania

T: Konferencia SZC 5.2.2022

3. Pre odvetvové komisie a ich predsedov zriadiť oficiálne
mailové adresy SZC, aby sa pre právne úkony nepoužívali
súkromné mailové adresy členov resp. určiť mailovú adresu
zväzu, ktorá bude používaná na právne úkony medzi
komisiou a členmi.

sekretariát SZC

T: do 28.2.2022
4. Uskutočniť prezenčné výročné zasadnutie odvetvia MTB a

zaradiť do programu hlasovanie per rollam k návrhu členom
odvetvovej komisie ako samostatný bod

predseda odvetvovej komisie
MTB-XC

T: po skončení núdzového stavu
a uvoľnení opatrení týkajúcich sa

šírenia nebezpečnej choroby
COVID-19


