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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

 

Predmet správy: 

„Žiadosť-podnet o prešetrenie porušenia Zákona o športe a Stanov SZC 

/návrh/ 

Pôvod podnetu na kontrolu: 

 

-podnet zaslaný elektronickou poštou od predsedu odvetvia Dráhová cyklistika-R.Zoller zo dňa 6.3.2018 

 

Predmetom kontroly bolo: 

 

-prešetrenie skutočnosti o vykonanej zmene a nominácii športovca na MS v dráhovej cyklistike Apeldoorn 

28.2-4.3.2018 prezidentom SZC 

 

 

Kontrola sa zamerala na: 

 

-oboznámenie sa podaním podnetu, oboznámením sa s vyjadreniami zúčastnených členov odvetvia DC 

a vyjadrením SZC, 

 

 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

-prezident SZC v zmysle platných Stanov SZC,čl.XIII.,ods.13.9,rozhodol o uvedených skutočnostiach  na 

základe vyhodnotenia situácie v nominácii žien v disciplíne Omnium tak aby v pretekoch nastúpila na štart 

pretekárka Alžbeta Bačíková, 

 



Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia: 

 

-prezident má právo samostatne ,po zvážení situácie rozhodnúť v zmysle čl.XIII,ods.13.9 v záležitostiach 

závažnej povahy alebo v prípadoch, ktoré neznesú odklad v športových veciach , 

O svojom rozhodnutí informoval členov VV SZC, 

Niet pochybnosti o riadnom a podľa Stanov uplatnenom rozhodnutí prezidenta SZC v predmetnej veci 

,nominácie pretekárky družstva žien na MS Apeldoorn v disciplíne Omnium, 

V zmysle Stanov SZC nebolo porušené žiadne ustanovenie, 

V zmysle zákona o športe nedošlo k žiadnemu manipulovaniu so súťažou a akýmkoľvek udalostiam ,ktoré 

by narušili zabezpečenie športovej reprezentácie Slovenskej republiky a ochrane integrity športu 

 

 

 

Odporučenie: 

 

-situácia v odvetví DC  k tejto skutočnosti  vyústila na základe nejednoznačného rozhodovania 

a riadenia odvetvia DC,  

bez adekvátnych jasných nominačných kritérií,bez jasných pravidiel ,dochádza k situáciám,ktoré je nutné 

riešiť týmto spôsobom,na základe pravidiel v Stanovách SZC a poviností a právomocí prezidenta SZC, 

-pre predchádzanie takejto komunikácii v odvetví DC je potrebné konkrétne a adresne nastaviť jednotlivé 

procesy s plnou zodpovednosťou v rámci odvetvia DC,ktoré je na základe štruktúry riadenia 

a rozhodovania v odvetvovej štruktúre SZC plne zodpovedné za vzniknutú situáciu vedenia odvetvia DC. 

 

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 

 

7.12.2018 

 

Deň začatia kontrolnej činosti: 6.3.2018 

 

Deň  skončenia kontrolnej činnosti:4.12.2018 

 

 

 

 

 

Na doručenie: Peter Prívara – Prezident SZC 

  Katarína Jakubová – Generálny Sekretár SZC 

  Rastislav Zoller 
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