
Slovenský zväz cyklistiky                                                                                 
so sídlom: Junácka 6, 832 80 Bratislava

VEC:   Zápisnica z online Konferencie SZC konanej 7.2.2021.                                        
Vyjadrenie v zmysle § 21 ods. 2 Zákona o športe k doplneniu obsahu Zápisnice 
z online Konferencie SZC konanej 7.2.2021.                                                                      

Dňa  7.2.2021  sa  uskutočnila  online  Konferencia  SZC  (ďalej  Konferencia).  Pred rokovaním
Konferencie  bolo  zo  strany dvoch  členov  kontrolnej  komisie  SZC (ďalej  aj  KK)  predložené
vyjadrenie (ďalej aj Vyjadrenie) k 18. bodu programu Konferencie  - Výročná správa Kontrolóra
SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2020 (ďalej aj Správa kontrolóra).
Vyjadrenie  bolo  predložené  s  odôvodnením,  že  v Správe  kontrolóra  sú  dané  skresľujúce,
zavádzajúce  informácie  a tiež  nie  sú  v nej  uvedené  dôležité  skutočnosti  súvisiace  s činnosťou
kontrolóra a kontrolnej komisie SZC, ktoré nastali v roku 2020.  

Bola  daná  požiadavka  na  SZC,  uvedené  Vyjadrenie  k Správe  kontrolóra  zaslať  účastníkom
Konferencie a po jej ukončení zaradiť Vyjadrenie do obsahu  Zápisnice Konferencie v zmysle § 21
ods. 2, písm. d) a písm. e) Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj Zákon o športe).

Dňa  3.3.2021  bola  Zápisnica  z Konferencie  zaslaná  účastníkom  Konferencie  a zverejnená  na
webovej stránke SZC. Zápisnica neobsahovala uvedené Vyjadrenie k Správe kontrolóra, napriek
tomu, že kontrolór SZC vykonal kontrolu obsahu Zápisnice zo zasadnutia Konferencie.

Na základe  uvedeného   bol  porušený §  21,  ods.  2,  písm.  d)  a písm.  e)  Zákona  o športe
nezaradením do obsahu Zápisnice, doručené dôležité vyjadrenie od dvoch členov KK k 18.
bodu programu Konferencie (skresľujúce, zavádzajúce a nepravdivé informácie kontrolóra
v Správe kontrolóra) a následne doručená požiadavka dvoch členov SZC a KK SZC zaradiť
ich Vyjadrenie odlišného stanoviska k bodu 18. programu Konferencie do obsahu Zápisnice
online Konferencie konanej 7.2.2021.

I. Opis skutkového stavu. 

Vyjadrenie  bolo  predložené  s  odôvodnením,  že  v     Správe  kontrolóra  sú  dané  skresľujúce,
zavádzajúce  informácie  a     tiež  nie  sú  v     nej  uvedené  dôležité  skutočnosti  súvisiace  s     činnosťou
kontrolóra a kontrolnej komisie SZC, ktoré nastali v     roku 2020 - Podanie podnetu kontrolórovi na
kontrolnú činnosť od členov KK SZC (Milan Jurčo, Vladimír Došek).

Dňa  31.1.2021 bolo  zaslané  na  sekretariát  SZC  e-mailom  uvedené  Vyjadrenie  so  žiadosťou
predložiť ho delegátom Konferencie (Vyjadrenie - vid. Príloha 1.).

Dňa 5.2.2021 bolo telefonicky s pracovníkom SZC prerokované a dané upozornenie, že Vyjadrenie
nebolo predložené delegátom Konferencie v doručených materiáloch. Následne bolo opätovne toto
Vyjadrenie dňa 5.2.2021 doručené e-mailom na SZC.

Zo strany SZC bolo potvrdené jeho doručenie 5.2.2021. K uvedenému bolo dané odôvodnenie
SZC: ,,Na základe dostupných materiálov máme za to, že tento názorový rozpor medzi členmi KK
SZC nepatrí  na  Konferenciu  a mal  by  sa  vyriešiť  na  pôde  SZC,  počas  zasadnutia  KK  prípadne
informovať VV SZC.“ 

Dňa 7.2.20  21 sa uskutočnila Konferencia. Kontrolór SZC vo svojom osobnom vystúpení uviedol,
že zo strany dvoch členov KK SZC nebola Správa kontrolóra podpísaná. Neboli však z jeho strany
uvedené dôvody vyjadrenia týchto členov, že v Správe kontrolóra sú  skresľujúce, zavádzajúce a
nepravdivé informácie. Dané Vyjadrenie k Správe kontrolóra bolo doručené kontrolórovi SZC dňa
27.1.2021.
Dňa 7.2.2021 po vystúpení kontrolóra v 18. bode programu Konferencie, bez umožnenia časového
priestoru  vyjadriť  sa  k nemu,  nasledoval  ďalší  bod  programu.  Člen  KK  zaslal  moderátorovi
Konferencie požiadavku na vyjadrenie k tomuto bodu po jeho skončení. Moderátor odmietol prijať
vyjadrenie s odôvodnením, že bod 18. je ukončený a nasleduje ďalší bod rokovania.



Dňa 8.2.2021 po skončení Konferencie, keď dané Vyjadrenie nebolo zverejnené, bola zaslaná zo
strany dvoch členov KK znova požiadavka na zverejnenie Vyjadrenia a upozornenie na porušenie
Zákona o športe v § 21, ods. 2, písm. d) a písm. e). V závere je uvedené: ,,Veríme, že požiadavka s
odôvodnením - Vyjadrenie dvoch členov KK SZC k bodu 18. programu Konferencie SZC zaradiť
do Zápisnice z Konferencie SZC konanej dňa 7.2.2021, bude vybavená a nebude nutné ju riešiť
v ďalších postupoch.“  

Dňa 3.3.2021 zo strany SZC bola účastníkom Konferencie zaslaná Zápisnica z Konferencie SZC a
Zápisnica bola zverejnená na web. stránke SZC.
V     Zápisnici nie je zverejnené Vyja  drenie napriek tomu, že zo strany dvoch členov SZC a KK SZC
v     zmysle    § 21, ods. 2, písm. d  ) a     písm.    e  )    Zákona o     športe   o     to požiadali. V     Zápisnici nie je ani
zmienka, že kontrolór SZC sa vyjadril vo svojom vystúpení v bode 18. programu Konferencie
k     predl  oženému  Vyjadreniu  a     pripomienkam  k     Správe  kontrolóra  od  dvoch  členov  KK  SZC
s ich     odmietnutím podpisu danej Správy kontrolóra.

Zápisnica z Konferencie je kontrolórom SZC skontrolovaná, ako je v     nej uvedené. Napriek tomu,
že  b  olo  Vyjadrenie    niekoľkokrát  doručené  a     je  známa   požiada  vka   zarad  iť  Vyjadrenie  z     vyššie
uvedených     dôležitých  vyjadrení  a    skutočnos  tí   (  v     Správe  kontrolóra  SZC  sú    skresľujúce,
zavádzajúce a nepravdivé informácie), došl  o k     porušeniu §21 ods. 2 písm. d) a     písm. e  ) Zákona
o     športe.   Dané Vyjadrenie nie je v     Zápisnici z     online   Konferencie   konanej 7.2.2021.
                                                                                                                                                   
V     zmysle § 21, ods. 2, písm. d) a     písm. e  )    Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe      požadujeme
zaradiť do  obsahu  Zápisnice  z online  Konferencie  SZC  konanej  dňa  7.2.2021  uvedené
Vyjadrenie dvoch členov SZC a KK SZC.
-  Ide  o  dôležité  Vyjadrenie  členov  KK  SZC  k bodu  18.  programu  Konferencie  (dané
skresľujúce, zavádzajúce  a nepravdivé informácie a tiež neuvedené dôležité skutočnosti).
-  K rozhodnutiu prijatému k bodu 18.  programu Konferencie  máme odlišné stanovisko,
nakoľko ako bolo už uvedené a odôvodnené, že v  Správe kontrolóra sú dané skresľujúce,
zavádzajúce   a nepravdivé  informácie   a tiež  nie  sú  v nej  uvedené dôležité  skutočnosti
súvisiace  s činnosťou  kontrolóra  a  kontrolnej  komisie  SZC,  ktoré  nastali  v roku  2020.
Z toho dôvodu požadujeme v zmysle daného odôvodnenia, Vyjadrenie dvoch členov KK SZC
zaradiť do Zápisnice  z online Konferencie SZC konanej dňa 7.2.2021. 

Ako  bolo  z našej  strany už  uvedené  z priebehu  následne  predkladaných  požiadaviek,  sme
predpokladali,  že  požiadavka  s  odôvodnením -  Vyjadrenie  k  bodu  18.  programu Konferencie
zaradiť do Zápisnice, bude vybavená a nebude nutné ju riešiť v ďalších postupoch predkladaním
opakovaných upozornení na porušenie Zákona o športe.
Porušenie Zákona o športe v uvedenom § 21, ods. 2  patrí medzi jeho najpodstatnejšie porušenia
s podstatným  postihom  Národného  športového  zväzu  (viď.  napr.  Materiály  zo školenia
kontrolórov - Modul Hlavnej kontrolórky športu).

Z vyššie uvedených skutočností predkladáme opätovne požiadavku zaradiť v termíne do 15.3.2021
Vyjadrenie dvoch  členov  SZC  a  KK  SZC  do  Zápisnice  z online  Konferencie  SZC  konanej
7.2.2021. Dovoľujeme si upozorniť, že riešenie v danej veci je zdĺhavé a nerieši sa už dlho. Pri
nedodržaní termínu, pristúpime k riešeniu v ďalších postupoch v zmysle Zákona o športe.

Záverom by sme chceli uviesť, že obaja členovia SZC pracujeme v KK SZC už niekoľko rokov.
Naviac v SZC sme organizátori pretekov, podieľame sa na výchove cyklistov. Za toto obdobie
mnohokrát  sme pomohli  riešiť a spolupracovať v skutočnostiach  v prospech SZC  v  mnohých
veciach (zápisy z VZ CC, uznesenia konferencií, spolupráca pri tvorbe smerníc, upozornenia na
nezrovnalosti a pomoc ich riešenia,.. ..).  Naposledy napr. i na uvedenej online Konferencii, keď
bolo  dané  upozornenie  na  nezrovnalosti  i počas  jej  priebehu.  V činnosti  KK  SZC  chceme  a
mienime pristupovať zodpovedne, dôsledne a nie povrchne.

Spracovali: 7. marca 2021,

Milan Jurčo, člen KK SZC a SZC
Vladimír Došek, člen KK SZC a SZC


