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        Členovia výkonného výboru SZC 

 

        V Bratislave dňa 29.6.2021 

 

Vážení členovia výkonné výboru SZC 

 

V zmysle bodu 21.6. 1 platných Stanov SZC2 bol dňa 29.6.2021 požiadaný kontrolór SZC p. 

Dobrovolný o  stanovisko k výkladu Stanov SZC, predmetom ktorého je aplikácia novely zákona 

č. 351/2020 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). Dňa 28.6.2021 kontrolór SZC p. Dobrovolný 

súhlasným stanoviskom potvrdil návrh uznesenia uvedený nižšie. 

 

Podľa bodu 12.6.14 platných Stanov SZC „VV SZC prislúcha ... vykladať text stanov a ich dodatkov, 

rozhodnutí a vnútorných predpisov“ 

 

Na základe novely č. 351/2020 zákona o športe vznikla povinnosť národným športovým zväzom 

zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel 

Svetového antidopingového programu so zákonom najneskôr do 30. júna 2021. 

 

Novelou zákona o športe bol zmenený postup pri porušení pravidiel Svetového antidopingového 

programu a to zriadením Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisie pre 

konanie vo veci dopingu na druhom stupni podľa § 92 zákona. Od 1.1.2021 porušenie pravidiel 

Svetového antidopingového programu nie je disciplinárnym previnením riešeným na úrovni zväzu 

ale porušenia rieši nezávislá komisia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Výklad Stanov 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 

 

Návrh na uznesenie VV-SZC 

Na základe novely č. 351/2020 Z.z. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a  bodu 27.2.1.3 Stanov SZC sa pri porušení Antidopingového programu 

osobami s príslušnosťou k SZC od 1.1.2021 nepoužijú ustanovenia podľa bodu 7.8.4 a 8.1.1.1.5 

Stanov SZC ale uplatnia sa ustanovenia novelizovaného zákona o športe. 

 

 

 
1 Podľa bodu 21.6 platných Stanov SZC „ Výklad stanov alebo iného predpisu SZC podáva VV-SZC, ktorý si k návrhu výkladu 

vyžiada stanovisko Kontrolóra SZC. Ak stanovisko Kontrolóra SZC k návrhu výkladu nie je súhlasné, VV SZC návrh výkladu 

prerokuje a vykoná opatrenia potrebné k dosiahnutiu súladu so stanoviskom Kontrolóra SZC alebo zmene posudzovaného 

ustanovenia. Návrh výkladu VV-SZC, stanovisko Kontrolóra SZC a prijaté opatrenia sú uvedené v zápisnici, ktorá sa 

zverejňuje. 

 
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 Podľa bodu 27.2.1 Stanov SZC „V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným 

predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z. z.) alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije 

a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.“ 

 
4 Podľa bodu 7.8. Stanov SZC Porušenie povinnosti člena SZC podľa bodu 7.7. môže viesť k uloženiu disciplinárnych 

sankcií alebo opatrení podľa týchto Stanov a Disciplinárneho poriadku SZC. 

 
5 Podľa bodu 8.1.1.1. Stanov „Člen SZC môže byť vylúčený zo SZC ak závažným spôsobom poruší predpisy SZC, pričom 

za závažné porušenie sa považuje najmä porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu.“ 

 


