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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 

SZC Slovenský zväz cyklistiky o.z. 

  

 

2. PÔVOD PODNETU 

 

Kontrolná činnosť vykonaná na základe podnetu osoby s príslušnosťou k SZC podľa § 14 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 44/2015 Z. Z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Kontrolórovi SZC bol 8.6.2021 doručený email od Simona Nagyho(simonko825@gmail.com) vo veci 

„Sťažnosť – žiadosť o prešetrenie“. Predmetný email bol vyhodnotený ako podanie na vykonanie 

kontrolnej činnosti od osoby s príslušnosťou k SZC. 

 

 

Identifikácia podávateľa:   Simon Nagy, Zlatovská 10, 911 05 Trenčín, tel. 0948 543 112,  

     Licencia č. 7650 

 

3. PREDMET KONTROLY 

Znenie podania: 

Podávam týmto sťažnosť a žiadam o vyjadrenie k nasledovnému: 

 

Bol som športovým riaditeľom – ako sa aj sám nazýva, preto ho nebudem nazývať trénerom (ďalej len ŠR) 

U23 Jakubom Vančom nominovaný na Závod Míru U23 Grand Prix Jeseníky v dňoch 3.-6.6.2021. 

 

Reprezentačné mužstvo U23 sa stretlo deň pred pretekmi, 2.6.2021. ŠR Vančo rozdal reprezentačné dresy 

(komplet výbavu) väčšine tímu na výjazde vo Francúzsku, na Závodoch Míru F. Lohinskému. Mne dal starý 

dres, ktorý som mal na pretekoch počas sústredenia v Turecku. Dres a kraťasy som dostal v ruksaku, 

neopratý, prepotený (tak ako som ho odovzdal v Turecku, čo bolo pred 3 mesiacmi) – fotku prikladám, 

fotené práve v tom momente, keď mi to odovzdal - prosím, posúďte sami. Na moju otázku, prečo 

nedostanem nový dres, keď ostatní mali zo všetkého po 2 kusy, som dostal od trénera Vanča, že si to 

musím zaslúžiť a nikto, kto ide na prvý reprezentačný výjazd, nový dres nedostáva, a v tejto sezóne som 

ešte nič neukázal. Podotýkam, že až do tohto preteku a okrem Turecka ma ŠR nikde nenominoval. Keď 

som reagoval, že odmietam jazdiť v neopratom, prepotenom  drese z hygienických dôvodov (hlavne 
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v dnešnej dobe, keď sa tu všetci oháňajú Covidom), mi najprv ŠR povedal, že on osobne ho pral. Na fotke 

je vidieť, aký je ešte stále zasolený (keďže nebicyklujem prvý rok, viem, ako vyzerá a vonia opratý dres). 

Na toto som teda reagoval, že na tréning pôjdem v drese svojho klubu, lebo spotený dres s i odmietam 

obliecť  mi ŠR zakázal ísť s nimi na tréning. 

 

Napriek tomu som na tréning išiel, keďže som sa potreboval rozjazdiť. Po 20 km, keď sme zastavili, mi ŠD 

povedal, že mám ukončiť tréning lebo bude fotiť tím v nových repre dresoch a ja tam v klubovom nemôžem 

byť. (ako je možné vidieť na viacerých fotkách z repre výjazdov, nie vždy majú všetci pretekári unisono len 

reperzentačný dres). 

 

Na to som povedal, že ja teda idem preč – reakcia ŠR Vanča bola najprv, žs i ho mám oprať, potom že mi 

ho operie on a nakoniec reakcia arogantná a s povýšeneckým úsmevom bol, veď choď domov a zavolaj 

otcovi. Smial sa mi vyslovene do očí. Nevolal som otcovi, ale rovno klubovému trénerovi, čo sa udialo a ten 

sám mi povedal, že toto nie je štandardný postup a mám ísť domov, nech niekto pre mňa príde. Môj 

klubový tréner mal pôvodne v pláne zobrať ma na preteky do Poľska, avšak po vzájomnej dohode som 

uprednostnil reprezentačný výjazd. 

 

K tomuto všetkému musím pridať, že ŠD Vančo počas repre výjazdov jazdí s nami na tréningu, aj tu v ČR 

a má vždy komplet výbavu reprezentanta, čomu nerozumiem, lebo je to absolútne neštandard a nevidíme 

iných ŠR trénovať s jazdcami. 

 

Nie je to prvý krát, počas sústredenia v Turecku to bolo pravidlo. Nevenoval sa našim tréningom U23, ale 

svojmu. Na našu otázku (konkrétne aj Pavla Kramarčíka, ktorý ukončil cyklistickú kariéru práve kvôli J. 

Vančovi) reagoval argumentom, že on nebude jazdiť pomaly ale ide trénovať. Nezaujímal sa o svojich 

zverených reprezentantov. V prípade, že by sa stala nehoda, úraz, neboli sme nijak zabezpečení. 

 

Ďalej počas celého mesiaca sústredenia trénoval ŠR Vančo v reprezentačných dresoch a kombinézach 

a my pretekári sme po časovke museli vždy odovzdať  po časovke. 

 

Musím konštatovať, že svojim prístupom nejednému z nás J. Vančo znechucuje cyklistiku a demotivuje 

nás. Pre mňa je cyklistika všetkým, vyrastal som od malička v cyklistickej, niekoľkogeneračnej rodine 

s výbornými výsledkami, bol som vedený k tomu byť dobrým cyklistom, ale takýto prístup je pre mňa a aj 

ostatných kolegov z reprezentácie absolútne nepochopiteľný. Hlavne vzhľadom na to, bez urážky, že 

väčšina z tých, čo na repre výjazdy jazdia, tak ani jeden pretek nedokončili. Preto nerozumiem tomu 

sústavnému ponižovaniu a vysmievaniu zo strany ŠR Vanča.  

 

Žiadam týmto SZC – menovite hlavného kontrolóra SZC p. Dobrovolného, ako aj prezidenta SZC p. Privaru 

a hlavne samotného ŠR U23 J. Vanča o vyjadrenie k vyššie uvedenému v lehote do 14 dní emailom, alebo 

poštou.  

 

Sťažnosť dávam na vedomie aj hlavnej kontrolórke ministerstva školstva a športu, p. Dvorščíkovej.  
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Na základe vyššie uvedeného predmetom kontroly bolo zistiť pravdivosť uvedených informácií 

a skutočností v predmetnej sťažnosti, a to: 

• Nevydanie reprezentačného oblečenia určeného pre preteky ZMM-U-23, Jeseníky 

nominovanému členovi reprezentačného družstva CC U-23 pretekárovi Simonovi Nagymu 

športový riaditeľ reprezentačného družstva mužov U-23 Jakubom Vančom; 

 

 

4. ZISTENIA 

 

Použitá dokumentácia pri kontrolnej činnosti 

 

Pri kontrolnej činnosti bola použitá nasledovná dokumentácia: 

1. Zákon č. 44/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

2. 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; 

3. Štatút reprezentanta SZC, podpísaný dňa 15.2.201. 

 

 

Kontrolou bolo zistené: 

Podľa osobného zisťovania, šetrenia a konfrontácii uvedených informácii v sťažnosti a formulovaných 

v predmete kontrolnej činnosti, je potvrdené, že športový riaditeľ Jakub Vančo zo šiestich nominovaných 

pretekárov, piati dostali plné a nové reprezentačné vybavenie a pretekár Simon Nagy dostal používané, 

zle ošetrené reprezentačné oblečenie, ktoré používal pretekár Simon Nagy na sústredení reprezentácie 

U-23 v Turecku. 

 

Uvedené konanie športového riaditeľa Jakuba Vanča bolo porušením športového správania sa voči 

pretekárovi Simon Nagymu.   

 

 
  

Celkový počet zistení: 1 

 

5. VYHODNOTENIE KONTROLY A NAVRHNUTÉ OPATRENIA A LEHOTA NA SPLNENIE 

OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV 
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Na základe navrhnutého mediačného stretnutia kontrolórom SZC, súhlasil sťažovateľ Simon Nagy 

s osobným stretnutím so športovým riaditeľom Jakubom Vančom. 

 
Stretnutie pod vedením kontrolóra SZC, sa uskutočnilo po pretekoch M-SR Elite v Bánovciach nad 

Bebravou dňa 20.6.2021, o pribl.17,00 hod. za účasti Miroslava Dobrovolného. 

 
Športový riaditeľ Jakub Vančo sa pretekárovi Simon Nagy ospravedlnil za uvedené konanie a požiadal ho 

o akceptovanie jeho ospravedlnenia , stým že osobné pochybenie sa viac nebude opakovať a chce byť 

naďalej nápomocný v jeho športovej činnosti. 

 
Pretekár Simon Nagy ospravedlnenie prijal, uviedol, že nikdy nemal úmysel nikoho poškodiť z družstva U-

23, a ani nikoho z realizačného tímu reprezentácie U-23 a v budúcnosti bude dodržiavať Štatút 

reprezentanta SZC. 

 
Uvedený priebeh  stretnutia a jeho pravdivosť obidve strany potvrdili podaním si ruky na znak ukončenia 

šetrenia a kontrolnej činnosti k predmetu Sťažnosti od pretekára Simon Nagy. 
 

Na základe zistení uvedených v časti 4. Zistenia boli navrhnuté nasledovné opatrenia: 
číslo 

opatrenia 

text lehota na splnenie opatrení 

prijatých na nápravu 

1. Dodržiavať zásady športového správania počas 

reprezentačných podujatí 

priebežne 

2. Dodržiavať Štatút reprezentácie SZC priebežne 

 

6. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM 

 

Kontrolovaný subjekt je oprávnený vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam 

a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 7  zákona 

o športe. Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom bol stanovený do 7 kalendárnych dní 

od  doručenia návrhu správy o kontrolnej činnosti kontrolovanému subjektu prostredníctvom emailu. 

 

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu 

 

Návrh správy o kontrolnej činnosti bol zaslaný kontrolovanému subjektu emailom dňa 26.6.2021. 

Kontrolovaný subjekt s k návrhu správy vyjadril dňa 12.7.2021 bez výhrad.  

 

7. DORUČUJE SA 

 
P.č. text 

1. Kontrolovaný subjekt 

2. Podávateľ 
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Počet výtlačkov: 2 

Počet listov: 6 

Počet príloh: 0 
 

 


