
Kontrolór 

Slovenského Zväzu Cyklistiky 

Zo dňa: 23.10.2019         Počet strán:  3 

     

Číslo:  1/2019                Počet príloh:  10 

 

 
 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

 

Predmet správy: Podnet CK Dukla Bratislava –„Podnet na disciplinárne konanie SZC,01.10.2019“ 

 

 

Pôvod podnetu na kontrolu: 

 Podnet bol zaslaný email-ovou správou kontrolórovi SZC ,dňa 1.10.2019 

Štatutárnym zástupcom Cyklistického klubu DUKLA Bratislava,Mgr.Miroslavom Burčíkom. 

S uvedený návrhom na podnet som dňom 11.10.2019 a oboznámil zúčastnené strany podnetu o začatí 

konania v zmysle kompetencií a úloh kontrolóra SZC, o skutočnostiach predkladám nasledovný návrh 

správy o kontrolnej činnosti k prejednaniu zúčastnených strán podnetu. 

Skratky: 

SZC-Slovenský zväz cyklistiky 

Stanovy-Stanovy Slovenského zväzu cyklistiky,prijaté –zaevidované 8.3.2017 

DC – dráhová cyklistika 

Štatút RT DC SZC- Štatút člena realizačného tímu dráhovej cyklistiky reprezentácie SZC 

Štatút DC-Štatút odvetvia dráhovej cyklistiky SZC,prijatý dňa 16.12.2017 

VV SZC- Výkonný výbor SZC 

 

Predmetom kontroly bolo: 

 

Zistiť možne pochybenie pri procesoch rozhodovania na úrovni odvetvia dráhovej cyklistiky,jej odvetvovej 

komisie zast.predsedom a jej členmi,menovite Doc.Mudr. Branislav DelePhD-predseda,MPH,členovia 

,Bohuslav Kujovič,Miloš Kollár,Milan Lukáč pri vylúčení člena realizačného tímu Dráhovej cyklistiky/DC/ 

p.Petra Bačíka 

/nezisťujem opodstatnenosť kompetentnosti o disciplinárnom konaní v zmysle Disciplinárneho poriadku 

SZC/ 

 



 

Kontrola sa zamerala na: 

1./ Zisťenie – konanie o vylúčení Petra Bačíka z realizačného tímu komisiou DC/RT-DC/ pri hlasovaní „per 

rolam“ v termíne 7.8.2019,na základe predloženého návrhu predsedu komisie DC. 

Všetci členovia a predsda komisie DC hlasovali o vylúčení Petra Bačíka za vylúčenie,podľa email od 

predsedu odvetvia DC1,nie je uvedené .ktorý člen ako hlasoval,nie je uvedená kompetencia na základe 

,ktorej rozhodli hlasovaním o vylúčení člena RT DC,aby mohli takto konať. 

V zmysle Štatútu realizačného tímu reprezentácie SZC, v článku 3.bod 9. Je uvedené ,že ukončenie členstva 

môže požiadať sám nominovaný a schválený člen RT/na základe schváleného odvetvového návrhu schvaluje 

VV SZC/,alebo členstvo ukončí – SZC,nakoľko komisia DC nie je orgánom SZC ,a nemá kompetenciu na 

takéto konanie ,došlo k porušeniu spôsobu a postupu pri vylúčení člena člena RT DC p.Petra Bačíka, 

V zmysle týchto zistení vylúčenie nie je v súlade so Štatútom člena RT DC,porušenie čl.3,bod.9, 

Nie je v súlade so Stanovami SZC v čl.IX.,bod.9.1,kde je vymenovaná štruktúra orgánov SZC a komisia DC 

nie je súčasťou tohto zoznamu a nemá kompetenciu na vylúčenie člena RT DC,aj keď to člen komisie 

navrhol a komisia odsúhlasila predmetný návrh. 

Schválenie návrhu o rozhodnutí komisie môže potvrdiť medzi konferenciami SZC len VV SZC. 

Tak sa nestalo a vylúčenie nie je platné v zmysle postupov a pravidiel zakotvených v Stanovách SZC 

,Štatútu RT DC,Štatútu odvetvia DC. 

 

2.Zistenie – týmto konaním,podľa môjho výkladu uvedených postupov ,že v zmysle Stanov SZC č.IV bod 

4.1.8-princíp lojality , a čl.IV bod 4.1.9 -princíp spravodlivého procesu,tým ,že členovia a predseda komisie 

DC vykonali spôsob vylúčenia člena RT DC,spôsobom ,na ktorý neboli organizačne oprávnení a 

kompetentní,môžem konštatovať že  ,ako dosledok ich rozhodnutia,došlo k porušeniu uvedených znení 

Stanov SZC voči p.Petrovi Bačíkovi. 

K uvedenému si treba uvedomiť skutočnosť,že pokiaľ dôjde k riadnemu konaniu o vylúčení člena RT DC 

p.Petra Bačíka,ktoré ako náprava stavu je nevyhnutná vykonať ,nakoľko stav ktorý je k dnešnému dňu 

,nesprávne vylúčený a vylúčenie je neplatné, 

princípy lojality a práva na spravodlivý proces musia byť dodržané.. 

 Oba princípy musia byť v konaní,a správaní každého člena SZC dodržiavané,inak dôjde k ich 

porušeniu,tak ako to vyplynulo z konania komisie DC k dnešnému dňu,že p.Petrovi Bačíkovy,nebolo 

umožnené sa obhajovať,vyjadriť sa k procesu vylúčenia v jeho priebehu. 

Uvedením procesov o rozhodovaní komisie DC o vylúčení Petra Bačíka z RT DC na správnu a zákonnú 

mieru tak ,aby konanie komisie DC  bolo  v zmysle Stanov SZC, a bude umožnené využiť všetky 

ustanovenia čl.IVpre Petra Bačíka. 

 

3.Zistenie- z pohľadu Stanov SZC v čl.V,body 5.2 a 5.4,Štatútu odvetvia DC SZC čl.4.bod21,a komisie DC 

SZC,vyplynul dôsledok konania členov a predsedu komisie DC,že porušili z vyššie uvedených v citovaných 

zneniach jednotlivých záväzných predpisov všetkých členov SZC ,a teda aj pre členov komisie DC, 

podľa môjho zistenia  len  v tom ,že  postupovali nesprávnym procesným spôsobom a kompetenciou 

,ktorá im neprislúcha,a mediálne oznámenie je nepravdivé.  

V čom porušili princíp dodržiavania predpisov SZC a ako členovia komisie DC nesprávnym postupom pri 

vylúčení člena RT DC Petra Bačíka ,ktoré nebolo v súlade s predpismi SZC,  

tzn.použili kompetenciu na ,ktorú nemali oprávnenie. 

 

 

 

 



Kontrolou bolo zistené: 

 

1.Porušenie Stanov SZC v čl.IV bod4.1.8 a 4.1.9,čl.V bod 5.2 a5.4 

2.Porušenie Štatútu člena realizačného tímureprezentácie SZC čl.3 bod 9 

 

 

 

 

Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia: 

 

1.Dôsledné sa oboznámenie s procesom vylúčenia člena RT SZC podľa Stanov SZC,Štatútu odvetvia 

DC,Štatútu člena RT SZC,tak aby uvedeným školením bol opätovný proces vylúčenia člena RT SZC riadne 

a správne zrealizovaný a dodržané všetky podmienky podľa Stanov SZC. 

 

 

Odporučenie: 

 

1.Spracovať dokument-Štatút člena RT SZC –tak ,aby po obsahovej ale hlavne formálnej stránke 

nevykazoval nedostatky  nejasného výkladu,a bol plne v zmysle Stanov SZC a Zákona o športe.   

 

2.Pre vylúčenie subjektívneho a neodborného konania vo všeobecnosti v ktorom koľvek odvetví SZC pri 

prezidentovi SZC vytvoriť poradný orgán-komisiu prezídia,napr.1+6 čl.,aby v takomto prípade na základe 

takejto komisie vytvorenej prezidentom SZC a jej vyhodnotenia prípadu mohol spravodlivo rozhodnúť 

prezident v zmysle Stanov SZC  a využiť právo v čl.XIII bod 13.8. 

 

 

 

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom:                  do 22.10.2019 

 

 

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov:  do 22.10.2019 

 

 

Deň začatia kontrolnej činosti:11.10.2019 

 

Deň  skončenia kontrolnej činnosti: 22.10.2019 

 

 

 

Na doručenie: Peter Prívara – Prezident SZC 

  Katarína Jakubová – Generálny Sekretár SZC 

         Mudr.Branislav Delej  

                 Mgr.Miroslav Burčík 

 

Ing. Ladislav Dobrovolný 

Kontrolór 

Slovenského Zväzu Cyklistiky  



 

 

 

Prílohy:1.Screenshot –komisia DC,20.9.2019 

        2.Vzor –tlačivo Štatút člena realizačného tímu reprezentácie SZC 

        3.Štatút RT DC SZC –Peter Bačík 

        4.Komisia DC-komunikácia-január-júl 2019 

        5.Email-„vylúčenie „ RT DC-P.Bačík od predsedu komisie DC 

        6.Napomenutie-Peter Bačík,13.8.2019,SZC-VV SZC,30.7.2019 

        7.List-vyjadrenie P.Bačík ,k napomenutiu 

        8.Štatút odvetvia DC. 

        9.Zápisnica zo zasadnutia DC-Valná hromada ,11.1.2019,Žilina 

       10.CK Dukla Bratislava-Podnet na disciplinárne konanie,1.10.2019   

 


