
 
 

  

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

ZÁPIS  

z rokovania Konferencie SZC konanej 11. februára 2017 

v Banskej Bystrici, Národná 11, Hotel Národný dom 
 

 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčných listín delegátov a hostí. Príloha č.1 

 

Prezident SZC Peter Privara privítal prítomných. Zablahoželal Mikulášovi Rapčanovi 

k životnému jubileu a odovzdal mu pamätnú plaketu Slovenského zväzu cyklistiky. 

 

 

K bodu 2 

Predsedajúci Ján Žilovec vyzval členov predbežnej sčítacej komisie, aby predstavili počty 

prítomných: 53 delegátov- nadpolovičná väčšina (z počtu 82 oprávnených voličov) so 

63 hlasmi rozhodujúcimi a 3 delegáti s hlasom poradným. To znamená, že Konferencia 2017 

je uznášaniaschopná. 

Zelená karta s hlasom rozhodujúcim = 3 hlasy, červená karta s hlasom rozhodujúcim 2 hlasy, 

a modrá karta s hlasom rozhodujúcim = 1 hlas. Hlasy boli priradené jednotlivým delegátom na 

základe počtu aktívnych športovcov a dodaných menných zoznamov aktívnych športovcov. 

Ján Žilovec vyzval plénum, nakoľko konferencia je neverejné zasadnutie, aby sa vyjadrilo 

k prítomnosti hostí pána Hotvátha Milana a Gálika Mariána, ktorí mali v pláne narušiť chod 

konferencie. 

Hlasovanie za prítomnosť p. Horvátha   : za: 11, proti 35, zdržali sa: 13. 

Hlasovanie za prítomnosť p. Gálika M.  : za : 4, proti: 32, zdržali sa: 17. 

Prítomnosť hostí bola zamietnutá. 

 

 

K bodu 3 

Schválenie programu konferencie, prípadne jeho doplnenie. 

Doplnenie do programu o bod: 

1. 4. Majstrovstvá Európy XCM vo Svite-  výstup p. Zimu, za:51 proti: 0 zdržali sa: 8. 

2. 16. Voľba arbitrážnej rady, predsedu a členov AR – bod navrhovaný p. Fiamovou 

za: 50 proti: 0 zdržali sa: 6. 

 

Poznámka z pléna k bodu č. 12 Voľba členov Výkonného výboru na základe návrhov 

odvetvových komisií (noví členovia)- chcú navrhnúť iných členov na Voľbu členov Výkonného 

výboru. 

 

P. Žilovec: Voľba členov Výkonného výboru je bez možnosti voliť iného člena, ako na základe 

návrhov komisií jednotlivých odvetví – nedá sa zmeniť zadanie.  Kandidáti sú navrhnutí 

odvetvím, ak nebudú zvolení, prebehne druhé kolo, ak aj tam nezvolia navrhovaného člena, je 

potrebné počkať do ďalšieho Valného zhromaždenia odvetvia a na ďalšej Konferencii  

prebehne voľba do Výkonného výboru, dovtedy zostane pôvodný člen vo Výkonnom výbore. 
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Schválenie programu Konferencie aj so zmenami: 

Za: 61 proti: 0 zdržali sa: 2 

 

Konferencia schválila nasledovný program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, schválenie predbežnej sčítacej komisie a schválenie 

rokovacieho a volebného poriadku 

3. Voľba pracovných komisií: mandátovej, sčítacej, návrhovej, volebnej; voľba 

zapisovateľa a overovateľov zápisu 

4. Majstrovstvá Európy XCM vo Svite 

5. Správa prezidenta SZC o činnosti SZC od predchádzajúcej konferencie 

6. Správa o hospodárení SZC od predchádzajúcej konferencie 

7. Správa Kontrolóra SZC (Kontrolnej komisie) 

8. Správy predsedov jednotlivých odborných a odvetvových komisií SZC 

9. Správa audítora 

10. Rozpočet a plán činnosti SZC na bežný rok 

11. Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC (vrátane úrazového 

poistenia)  

12. Voľba členov Výkonného výboru na základe návrhov odvetvových komisií (noví 

členovia) 

13. Zmena stanov SZC 

14. Schválenie smernice o vyúčtovaní akcií ( do 30 dní po akcii) 

15. Pozícia kontrolóra v štruktúrach SZC (schválenie smernice) 

16. Voľba členov arbitrážnej rady, predsedu a členov AR 

17. Vystúpenie hostí, diskusia  

18. Návrh a schválenie uznesení 

19. Záver 

 

Rokovací poriadok Konferencie, zmena bodu č. 12 - do diskusie sa dá prihlásiť len do jej 

začiatku. Tento bod pripomenul p. Žilovec z dôvodu zmeny vzhľadom na minulé roky. 
  

 Pripomienka p. Fiamovej k bodu 17, druhá veta:  
,,Ak zasadnutie Konferencie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámení začiatku zasadnutia, 

na prijatie rozhodnutia Konferencie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov 

s právom hlasovať.“ 

Pripomienka pani Fiamovej k bodu je, že daná veta je zbytočná v rokovacom poriadku a je 

v rozpore so Zákonom o športe §21.  

 

K danej pripomienke sa vyjadrila Hlavná kontrolórka p. Fisterová : ,,Nerada Vám do toho 

vstupujem, ale jedná sa len o aplikáciu zákona o športe. Vy a Váš zväz idete podľa Vašich stanov, 

pokiaľ Vaše stanovy nie sú zosúladené so Zákonom o športe, Vy nejdete proti stanovám. Môžete 

sa zákonom riadiť, ale primárne idete podľa stanov. 

-Zmena v rokovacom poriadku: za: 2  proti: 28 zdržali sa :31. 

 

-Schválenie rokovacieho poriadku tak ako bol navrhnutý, bez pripomienok. Príloha č.2: 

Za: 62 proti:0 zdržali sa: 0. 
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Volebný poriadok Konferencie, tak ako bol predložený Príloha č. 3: 

Za: 61 proti:0 zdržali sa: 2. 

 

 Konferencia schválila nasledovné pracovné komisie: 

- mandátová: 1. Ďurková 2. Chren 3. Chňurik 

za: 55 proti: 0 zdržali sa: 6 

- sčítacia:  1. Fraňo 2. Rohoň 3. Laktiš 

za: 59 proti: 0 zdržali sa: 4 

- návrhová: 1. Došek 2. Holba 3. Miazdra 

za: 55 proti: 0 zdržali sa: 3 

- volebná: 1. Pčola 2. Dobrovolný 3. Varhaňovský 

za: 60 proti: 0 zdržali sa: 1 

- zapisovateľ: 1. Rohoňová. 

 

Pracovné predsedníctvo bolo navrhnuté Výkonným výborom SZC: prezident Peter Privara, 

predsedajúci Konferencie Ján Žilovec, generálny sekretár Katarína Jakubová, zapisovateľka 

Katarína Rohoňová 

 

- overovatelia: 1. Rapčan 2. Jurčo 3. Holec 

za: 62 proti: 0 zdržal sa: 1. 

 

K bodu 4 

     Riaditeľ pretekov Majstrovstiev Európy XCM vo Svite pán Zima predniesol krátky výstup. 

Spomenul podpis zmluvy, nadchádzajúcu návštevu p. Enrica Della Casu a takisto zhrnul, ako 

prebiehajú prípravy. 

 

K bodu 5 

     Prezident Peter Privara prečítal správu o činnosti SZC od poslednej Konferencie. Príloha 

č.4. 

 

K bodu 6 

     Správu o hospodárení SZC od predchádzajúcej Konferencie prečítal generálny sekretár K. 

Jakubová. Príloha č. 5. 

 

K bodu 7 

     Kontrolór SZC p. Dvorščík prečítal správu Kontrolnej komisie a Kontrolóra SZC. Príloha č. 

6 a 7. 

Správa Kontrolnej komisie nebola podpísaná členmi Kontrolnej komisie. 

Vyjadrenia jednotlivých členov Kontrolnej komisie na Konferencii: 

 

P. Dobrovolný: 

,,Prepáčte, že sa takto neštandardne musím vyjadriť za Kontrolnú činnosť za rok 2016, kde ako 

spoločný kontrolný orgán Kontrolnej komisie v spolupráci s pánom Jurčom a Došekom sme 

mali pracovať na Kontrolnej činnosti za rok 2016 . Keďže správa, ktorá nám bola doručená vo 

štvrtok večer 23:15 a v piatok deň pred Konferenciou mala byť pripomienkovaná a odobrená, 

je nereálne vyjadriť sa k tomu za jeden deň v rámci svojich pracovných povinností. Veľa faktov 

je neoveriteľných, nie je možné a je neštandardné dva dni vykonať tak pred Konferenciou, je 
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tam mnoho vecí, ktoré nie sú pravdivé, veľa vecí je prenesených z pôvodných správ. Uráža ma 

tento stav, že som sa sám nepodpísal pod správu, ale neobsahuje mnoho kontrolných zistení, 

ktoré mali byť zistené. Je to obsiahla činnosť, ktorá potrebuje iný prístup. Ďakujem.“ 

  

P. Jurčo: 

,,Súhlasím, ako sa vyjadril pán Dobrovolný, nemôžem však súhlasiť so správou. Ja som svojou 

činnosťou prekontroloval tak 20%.        

Nedajú sa mnohé fakty overiť. Myslím si, že sú mnohé podstatnejšie veci, ktorým sa má 

venovať Kontrolná komisia. Nezaoberať sa siahodlhým textom o pár desiatkách eur. Keďže 

sme mali štadión, ktorý stál niekoľko stoviek tisíc eur a tým smerom by sme mali smerovať 

svoju činnosť. Toľko k môjmu vyjadreniu.“ 

 

P. Došek: 

,,Je pravda, že pán Dvorščík predložil správu vo štvrtok v noci, ale poviem, že aj my členovia 

Kontrolnej komisie sme mohli byť aktívnejší. Kontrola prebehla v decembri 2016 a januári 

2017. Prekontroloval som si náhodne tie doklady, ktoré sú tam spomínané a naozaj ide 

o niektoré formálne veci, ktoré boli zaradené do opatrení, aby sa zlepšila evidencia 

dokumentov. Je na nás, aby sme si určili pravidlá a je na nás, aby sme si určili ako budeme 

ďalej pracovať. Pán Dvorščík vstúpil do Kontrolnej komisie ako nový, a nemá možno toľko 

poznatkov ako my, ktorí sme v nej dlhšie. Ja teraz hovorím sám za seba, na Kontrolnú činnosť 

som si brával svoju dovolenku a myslím si, že som pracoval v prospech Slovenskému zväzu 

cyklistiky. Opakujem, je len na nás, ako budeme ďalej spolupracovať v tejto činnosti.“ 

 

Prezident SZC P. Privara: 

,,Neprišlo k zhode medzi KK a Kontrolórom SZC, ale kontrolná komisia pracuje 5 rokov 

v tomto zložení, tak musím povedať, že má dôveru hnutia a preto bola znovu zvolená na ďalších 

6 rokov. V jeho individuálnej správe som mal pocit, že hovorí riadiaci orgán a nie kontrolór, 

keďže v správe mal zaradené veci k riadiacej činnosti. Ako môže kontrolór odporúčať 

trénerom, reprezentantom ako majú pracovať, veď od toho máme jednotlivé komisie. Keďže 

ste si zvoli na svojich Valných zhromaždeniach svojich odborníkov, tak potom nerozumiem, či 

ste to urobili nevedome, keď povie takúto vec p. Kontrolór vo svojej správe. Ja s tým 

nesúhlasím a myslím si, že je potrebný manuál , čo je vec Kontrolóra. V prípade, že si pomýli 

kontrolu s vedením, tak to je zlé a to do toho manuálu nepatrí. Tým zasahuje do riadenia zväzu 

a za to riadenie sme zodpovední my a nie Kontrolór. Preto sa chcem ešte vyjadriť k nejakým 

veciam, ktoré neboli pravdivé, alebo neboli dostatočne odprezentované.    

Tí, ktorí chodíte do zahraničia ,Vy máte priniesť od organizátorov čestné prehlásenie, že Vám 

nebola poskytnutá strava. Je nereálne získavať potvrdenie o bezplatnom poskytovaní stravy. 

Tak majú konať naši tréneri a športoví riaditelia, ktorí chodia na tieto podujatia v rámci svojho 

osobného voľna a mali myslieť aj na potvrdenie od organizátora v tom čase, kedy sa venujú 

pretekárom. 

Na oblečenie Santini má p. Rohoň evidenciu. Každý tréner alebo zástupca odvetvia oblečenie  

dostal, ale je nereálne vytvárať individuálne karty. 

Bola podpísaná pracovná zmluva medzi SZC a pánom Dvorščíkom a obsahovala to, že 

zamestnanec, čiže p. Dvorščík podlieha vedeniu SZC. Dostal písomné napomenutie na základe 

svojej zmluvy. Áno stalo sa tak. Pred prítomnosťou gen. sekretára pani Jakubovej, som ho 

vyzval, aby stiahol dotazník zo sociálnej siete FACEBOOK, čo neurobil. Viac krát som ho o to 

žiadal z toho dôvodu, že jeho stránka/ profil je verejný, kde sa začali vyjadrovať ľudia mimo 
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cyklistiky. Dotazník nie je činnosťou Kontrolóra SZC, Výkonný výbor odsúhlasil zverejnenie 

dotazníka na webe cyklistiky a odoslať dotazník klubom. 2 x som požiadal o stiahnutie, načo 

mi bolo povedané, že on si bude niesť za to následky a že to zverejnil z pozície Hlavného 

kontrolóra SZC. A až po písomnom napomenutí bol tento dotazník stiahnutý z jeho profilu. 

Pracovná zmluva pána Dvorščíka bola prehodnotená na legislatívnom oddelení ministerstva, 

kde mu bolo povedané, že ako Kontrolór SZC, by nemal byť zamestnaný ako zamestnanec SZC 

a že mu odporúčajú zmluvu ukončiť. Nakoniec výpoveď odmietol štvrtok pred Konferenciou 

podpísať. 

V prípade, že je takáto zmluva zlá, prečo nie je ešte podpísaná výpoveď. Podľa pána Dvorščíka 

by vzniklo vákuum. To nie je pravda, iba by mu nešiel plat. Prečo naďalej 3 mesiace pracoval 

pod zmluvou, ktorá bola zlá ? 

Ďalej sa chcem vyjadriť ku kontrolnému dňu, ktorý bol vypísaný aj na internete.  Na kontrolný 

deň – konzultáciu prišiel človek a hľadal ho tu.  Kontrolór SZC argumentoval, že mal Kontrolný 

deň mimo SZC, čo však musí byť oznámené zväzu. Nechcem zaťahovať do toho detaily, kde 

kontrolór bol, je to ľahko dohľadatelné. Ja som ho požiadal, aby takéto veci vypustil zo svojej 

správy.  

Ďalej k podnetu pána Klúčika. Vrátil peniaze. Tento podnet je pre nás ukončený,  nemôže byť  

jeden podnet v riešení 4 mesiace. Nakoniec všetky dievčatá stiahli podnet,  okrem p. Števkovej, 

nakoľko sa vysvetlilo, ako bolo s prostriedkami naložené. Pozor, všetci tu hovoríme o pánovi 

Klúčikovi ako o zlom.  Je nevinný. Komisia CC mu odporúčala, ako si má vyplácať odmenu. 

On vrátil svoje peniaze a on nemal byť potrestaný. Komisia CC urobila chybu a stratili sme 

mladého človeka, ktorého sme znechutili. On v rámci svojej dovolenky cestoval na výjazdy. 

Dievčatá, môžu posúdiť, že sa výjazdy o mnoho zlepšili. Ďakujem za pozornosť. 

 

K bodu 8 

     Správy predsedov jednotlivých odborných a odvetvových komisií SZC: 

Cestná cyklistika, Pavol Gálik: príloha č. 8. 

Cyklokros, Martin Fraňo: 

,,Nebudem podrobne hodnotiť cyklokros. Mnoho z Vás bolo prítomných na VZ cyklokrosu, 

kde bol rekordný počet ľudí. 40 členov z toho 31 riadne hlasujúcich. Z toho aká je účasť je 

zrejmé, že záujem o cyklokros je väčší ako v minulosti. Všetko bolo povedané tam, mnohí, 

ktorí ste neboli prítomní, cyklokros nie je olympijská disciplína. A keď som prišiel do VV, od 

pôvodu až doteraz došlo k zvýšeniu účasti a členská základňa narástla. Chcem poďakovať 

dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí sa tomu venujú. Cyklokros nespí na vavrínoch. Máme dobrú 

členskú základňu a pre rok 2017 plánujeme novinku, ak to všetko vyjde bude všetko oznámené. 

5 pretekov zaradených do svetového pohára UCI na Slovensku. Verím, že aj tá naša malá 

cyklistická disciplína sa možno zaradí do OH a že sa narodia ďalší takí jazdci ako Peter Sagan.“ 

MTB Cross Country, Ján Žilovec: príloha č. 9. 

Dráhová cyklistika, Juraj Zeman: príloha č. 10. 

Bikros, Mikuláš Rapčan: príloha č. 11. 

Sálová cyklistika, Andrea Hajdú: príloha č. 12. 

Cyklotrial, Štefan Pčola: príloha č. 13. 

MTB DH, Tomáš Vrbovský: príloha č. 14. 

 

Obedová prestávka: 13:15 – 13:45 

 

Paracyklistika, Branislav Režňák: príloha č. 15. 
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Cyklistika pre všetkých, Ladislav Longauer:  

Správa pána Longauera obsahovala prácu za rok 2016 a plán práce na ďalší rok CPV. Priblížil 

zaradenie odvetvia do štruktúry medzi ostatné odvetvia. Predstavil členov komisie, ich portfóliá 

práce a preteky, ktoré boli a budú organizované. Poďakoval sa organizátorom pretekov. Takisto 

upovedomil, že je možné súťažiť aj za kategóriu ženy MASTERS A a B. 

Marketingová komisia, Katarína Ďurková: príloha č. 16. 

 

 

K bodu 9 

      Audítor Ján Hollý predniesol svoju výročnú správu. 

Názor. 

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti uvedenej na nasledujúcom odseku, 

účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie Slovenského zväzu cyklistiky, o.z. k 31. decembru 2015 

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve. 

Schvaľovanie účtovnej závierky a výročnej správy. Za: 60 Proti: 0 Zdržal: 0. 

Účtovná závierka je zverejnená v obchodnom vestníku. 

 

 

K bodu 10 

      Prebehlo hlasovanie za zmenu poradia programu. Bod 10, Zmena stanov SZC. 

Za: 60 proti : 0 zdržali sa: 0 

K zmene poradia prebehlo z dôvodu, že na schválenie zmeny Stanov SZC treba kvalifikovanú 

väčšinu, čo bol plný počet prítomných hlasov 63. Aby sa predišlo tomu, že by niekto opustil 

Konferenciu, odhlasovala sa zmena v programe Konferencie. 

K zmenám stanov sa vyjadril pán Lukáš Machala, člen rady ministra školstva. Oboznámil 

Konferenciu, že je dôležité zosúladiť Stanovy SZC s novelou zákona o športe, aby sa predišlo 

konfliktom, čo sa týka výkladov. Síce SZC má jedny z lepšie spracovaných stanov, je potrebné 

ich aktualizovať na základe novely zákona o športe, aby sme nestratili status prijímateľa 

verejných prostriedkov. 

Sčítanie kvalifikovanej väčšiny: 63 

Hlasovanie o zmene stanov: 

Za: 63 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 

K bodu 11 

      Prezident SZC predstavil rozpočet a plán činnosti SZC na rok 2017. Príloha č. 17. 

Za: 59 proti: 1 zdržali sa: 3 

 

 

K bodu 12 

      Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC vrátane úrazového poistenia. 

Príloha č. 18. 

Za: 63 proti: 0 zdržali sa: 0 
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K bodu 13 

      Voľba členov VV na základe návrhov odvetvových komisií: 

Ľuboš Chren, Cestná cyklistika, za: 58 proti: 0 zdržali sa: 5. 

Matej Vyšňa, Cestná cyklistika mládež, za: 63 proti 0 zdržali sa : 0. 

Ján Žilovec, horská cyklistika, za: 62 proti :0 zdržali sa: 1. 

Jozef Žabka, dráhová cyklistika, za: 57 proti: 0 zdržali sa: 5. 

Peter Grznár, bikros, za: 57 proti: 0 zdržali sa: 3. 

Tomáš Vrbovský, zjazd, za: 61 proti: 0 zdržali sa : 1. 

Andrea Hajd, sálová cyklistika : za: 62 proti: 0 zdržali sa: 1. 

Martin Fraňo, cyklokros za: 48 proti: 6 zdržali sa: 9. 

Štefan Pčola, cyklotrial: za: 63 proti: 0 zdržali sa: 0. 

Ladislav Longauer, cyklistika pre všetkých: za: 57 proti: 0 zdržali sa: 6. 

Branislav Režňák, paracyklistika: za: 63 proti: 0 zdržali sa : 0. 

Pavol Miazdra, rozhodcovia: za: 62 proti: 0 zdržali sa: 1. 

  

K bodu 14 

      Schválenie smernice o vyúčtovaní akcií SZC. Príloha č. 19. 

Navrhnutá zmena je počet dní na odovzdanie vyúčtovania v smernici – 30 dní.  

za: 62 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 

K bodu 15 

      Pán Dobrovolný prezentoval smernicu Kontrolóra. Príloha č. 20. 

Hlasovanie za smernicu: za: 57 proti: 1 zdržali sa: 3 

 

Vzhľadom na to, že sa spomenula odmena pre členov Kontrolnej komisie v sume 40€ sa opäť 

hlasovalo za ich účasť na Výkonnom výbore.  

za: 58 proti: 0 zdržal : 4 

 

K bodu 16 

      Voľba predsedu  a členov Arbitrážnej rady. 

Voľba členov Arbitrážnej rady: Dušan Krkoška, Mariana Fiamová, Stanislav Klimeš, Milan 

Schurger, Pavel Hollý. 

 

Prezident Peter Privara mal však otázku, či pán Hollý môže byť v Arbitrážnej rade, pokiaľ je aj 

člen Disciplinárnej komisie. Mariana Fiamová mala za, že to je konflikt záujmov, preto bol 

prijatý nový návrh členov Arbitrážnej rady. 

 

Voľba členov Arbitrážnej rady: Dušan Krkoška, Mariana Fiamová, Stanislav Klimeš, Milan 

Schurger :za: 44 proti: 0 zdržali sa: 1. 

 

Voľba predsedu Arbitrážnej rady s návrhom Dušan Krkoška 

za: 63 proti:0 zdržal: 0. 
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K bodu 17 

     Následne v diskusii vystúpili pani Fiamová a páni Nagy, Kollár, Holba. 

 

Pán Nagy, NovoCK: Poukazoval na aktuálnu situáciu v odvetví trial. Oboznámil, že za 

odvetvie predkladajú projekt, ktorý vznikol v Čechách. Je uverejnený aj na webe. Cieľom 

projektu je zvýšiť členskú základňu, usporiadanie pretekov na Slovensku, usporiadanie 

majstrovstiev sveta juniorov na Slovensku.  

V ďalšej časti príspevku hovoril o systéme CTM, že nemajú priamu podporu, smernica je 

vydaná v roku 2015, pred účinnosťou zákona o športe. Pán Nagy chce poukázať na to, že 

odvetvia, ktoré nemajú CTM nemajú reálne ako siahnuť na podporu mládeže. Preto sa chce 

ďalej informovať CTM verzus zoznam talentovanej mládeže podľa zákona. 

Faktická poznámka hlavnej kontrolórky športu p. Fisterovej: Pokúsila sa vysvetliť nastavenie 

športu ako je teraz. Akým spôsobom sa členská základňa rozhodne, ako bude využívať 

financovanie je na nich. SZC má odvetvové riadenie, rivalita medzi odvetviami je normálna. 

Nie každé odvetvie prináša v rámci toho zväzu ten istý podiel. Menšia členská základňa je 

menšia šanca na príspevok. Aj pre tie menej členské základne sa to dá posunúť. Skôr je ale pre 

zväz lepšie podporovať väčšie základne, čo je výhodnejšie kvôli výsledkom vkladaných do 

vzorca.  

Nagy: ,,Bavme sa teda o všetkých odvetviach. Sme schopní dodať do zoznamu talentovaných 

športovcov mená?“ 

Privara: ,,My sme o tomto debatovali. Stanovy a zákon o športe. My máme stanovy, ktoré sú 

pre nás nad zákonom o športe. Ideme podľa stanov. Ak ste počúvali, rezerva pôjde na odvetvia, 

ktoré nie sú v CTM a majú šancu získať príspevok na základe projektov  a do systému Vás 

zaradíme.“ 

Nagy: sa poďakoval. 

Faktická poznámka predsedu odvetvia cyklokrosu M. Fraňo: Podľa jeho názoru by takéto 

otázky nemali byť kladené na Konferencii. Každý zástupca odvetvia môže na VV predkladať 

návrhy a projekty. VV sa zaoberá každou žiadosťou, dokonca omnoho menšími. V posledných 

rokoch sa nestretol so žiadnou neschválenou žiadosťou, ktorá je normálna.  

 

Miloš Kollár, ŠK Velodróm Prešov: 

Pán Kollár predniesol aktuálne informácie o stave dráhy velodrómu Prešov 

Oprava chodníka za 35 000,-€  v roku 2015, v roku 2016 dostali 81 000,- € opravili  nájazdový 

chodník, mantinely + betón. V tomto roku 2017, konkrétne minulý týždeň schválili 200 000,- 

€ na ďalšiu časť revitalizácie, časomieru, osvetlenie.  

Pán Delej a skupina investorov chcú investovať do prestrešenia, už sa realizuje štúdia 

prestrešenia. Keď sa dohodnú, mala by vzniknúť akciová spoločnosť.  

V roku 2017 sa v spolupráci so SZC plánuje organizovať Slovenský pohár. Zároveň chcel 

ponúknuť všetkým klubom tréningovú činnosť na velodróme, viac info na www.velodrom.sk. 
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Holba, rozhodcovia: 
Pán Holba mal pripomienku k rozpočtu rozhodcov. Suma bola pridelená rozhodcom v takej 

istej výške podľa vlaňajšku, tento rok sa však zvýši počet pretekov. Chcel to riešiť hneď, kým 

sa riešil rozpočet. 

Privara: ,,Na VV sme sa o tom bavili, nakoľko ešte nie je počet pretekov jasný, suma nie je 

tiež ešte konečná. Ak by to bolo o dve, tri tisíc viac, nemyslíme si, že by to bol problém. Záleží 

od Vášho návrhu na VV.“ 

 

Marianna Fiamová, delegát za klub CK Svätý Jur: 

Pani Fiamová mala pripomienku k účtovnej závierke, že nebola odoslaná s materiálmi ku 

Konferencii a takisto pripomienky vo veci vstupov a výstupov účtovných závierok roku 2015 

a 2016. 

Faktická poznámka p. Hollého, audítora SZC: ,,Rok 2016 nemá ešte účtovnú závierku, 

účtovná závierka je len za rok 2015, preto neviem odkiaľ máte materiály k roku 2016, keď ešte 

nebol audit vykonaný. Účtovnú závierku mám so sebou, môžem Vám ju ukázať.“ 

 

K bodu 18 

      Návrh a schválenie uznesení. Príloha č. 21 

za: 60 proti: 0 zdržal: 1  

 

K bodu 19 

      Záver- pán Žilovec. 

,,Chcel by som poďakovať za aktívnu účasť a prínos do slovenskej cyklistiky. Všetky 

pripomienky budú postupne zapracované.“ 
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Príloha č. 1. Prezenčné listiny 
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Príloha č. 2 
ROKOVACÍ  PORIADOK KONFERENCIE 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY 

BANSKÁ BYSTRICA 11. 2. 2017 

1. Konferencia SZC je najvyšším orgánom SZC a tvoria ju delegáti cyklistických klubov (oddielov) 

s hlasom rozhodujúcim. Na rokovaní konferencie sa môžu zúčastniť ako oprávnení delegáti s 

hlasom rozhodujúcim, len vyslaní a potvrdení (priloženou návratkou) delegáti cyklistických klubov 

a oddielov riadne zaregistrovaných v SZC v roku 2016, ktorí pred dátumom Konferencie SZC 

zaplatili registračný poplatok do SZC a podali prihlášku na registráciu klubu v SZC na rok 2017. 

Každý klub má právo vyslať na konferenciu SZC (ďalej len Konferencia) jedného delegáta s hlasom 

rozhodujúcim. V zmysle nových Stanov SZC sa bude hlasovať podľa bodu 10.11 nových Stanov 

SZC schválených na mimoriadnej konferencii dňa 14.6.2016. Delegát musí byť starší ako 18 rokov. 

Delegátom s hlasom rozhodujúcim sa stáva po splnení vyššie uvedených podmienok a až po 

vlastnoručnom podpísaní prezenčnej listiny a prevzatí očíslovaného mandátového lístka. Počas 

Konferencie je zakázané nahrávať s výnimkou potreby zápisnice. Slovný prejav určitej osoby spadá 

pod prejavy chránené v rámci osobnostných práv v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka. Podľa § 

12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové záznamy týkajúce sa prejavov určitej fyzickej osoby 

smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením. 

 

2. Členovia Výkonného výboru SZC, generálny sekretár SZC, členovia Kontrolnej komisie SZC a 

predsedovia odborných a odvetvových komisií, ktorí nie sú na rokovanie Konferencie vyslaní 

základnými celkami (zaregistrovanými klubmi/oddielmi) ako delegáti s hlasom rozhodujúcim, 

majú právo zúčastniť sa na rokovaní Konferencie ako delegáti s hlasom poradným. 

 

3. Ďalej sa na rokovaní Konferencie môžu zúčastniť tréneri reprezentačných družstiev SZC, centier 

talentovanej mládeže SZC (CTM, ZCPM) a Centier olympijskej prípravy (v cyklistike). 

 

4. Na Konferencii sa tiež môžu zúčastniť aj nečlenovia SZC – oficiálne pozvaní hostia a pracovníci 

masovo komunikačných prostriedkov, alebo iné oficiálne nepozvané osoby, ak ich účasť odsúhlasí 

Konferencia. Nemôžu však zasahovať do priebehu konferencie, majú ale právo, jeden raz vystúpiť 

v bode rokovania – diskusia. 

 

5. Program Konferencie musí byť uvedený na pozvánke na Konferenciu a podlieha schváleniu 

delegátmi Konferencie. 

 

6. Pracovné komisie Konferencie: pracovné predsedníctvo (PP), mandátová komisia (MK), 

návrhová komisia (NK), volebná komisia (VK), sčítacia komisia (SK). 

 

7. Rokovanie konferencie vedie Pracovné predsedníctvo (PP), navrhnuté VV SZC a odsúhlasené 

delegátmi Konferencie. 

 
8. Rokovanie Konferencie riadi predsedajúci, ktorým je prezident alebo viceprezident SZC. O inom 

predsedajúcom môže rozhodnúť len Konferencia. 

 

9. Predsedajúci nemá právo komentovať prednesené návrhy. Jeho hlavným poslaním je dbať na 

dodržanie tohto rokovacieho poriadku, dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie 

schváleného programu rokovania konferencie. Konferencia má právo vymeniť predsedajúceho, ak 

ten nezvláda priebeh rokovania alebo nepostupuje podľa schváleného programu, či rokovacieho 

poriadku. 
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10. Predsedajúci má právo odobrať udelené slovo diskutujúcemu, ak ten:  

- Nediskutuje k téme rokovania, napriek predchádzajúcemu upozorneniu predsedajúceho.  

- Svojim prejavom uráža iné osoby.  

- Prekročil časový limit na diskusný príspevok alebo vysvetlenie návrhu, či technickej pripomienky.  

 

11. Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo technickej 

pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len so súhlasom nadpolovičnej 

väčšiny delegátov konferencie vyjadreným hlasovaním.  

 

12. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim môže v bode rokovania „Diskusia„ vystúpiť s diskusným 

príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje písomnou prihláškou do rúk 

predsedajúceho. Ak je k prednášaným správam alebo materiálom vedená rozprava alebo samostatná 

diskusia, tak sa do nej prihlasuje zdvihnutím ruky s mandátovým lístkom. Poradie podania prihlášky 

alebo zdvihnutia ruky určuje aj poradie v akom delegát dostane od predsedajúceho slovo. Prezident 

SZC má právo vystúpiť v diskusii mimo poradia, ak chce reagovať na prednesený príspevok a to v 

limite 5 minút.  

 

13. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má právo podať neobmedzený počet návrhov na 

uznesenie. Počas trvania Konferencie nie je prípustné vstupovať do bodov programu (okrem tých 

bodov, v ktorých sa hlasuje) Konferencie technickými pripomienkami. K ostatným bodom 

Konferencie je možné sa vyjadriť v diskusii. Návrhy na uznesenia sa podávajú najneskôr do 

odsúhlasenia uznesenia Konferencie ako celku.  

 

14. Predsedu a dvoch členov mandátovej komisie (MK) schvaľuje konferencia z návrhov 

predložených delegátmi konferencie. MK pred začatím Konferencie preverí oprávnenosť delegátov 

hlasovať a spočíta počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim a predseda MK ho verejne 

ohlási predsedajúcemu, členom SK a v prípade volieb členom VK. Na zabránenie vzniku 

pochybnosti o počte prítomných delegátov, vyzve predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, 

ktoré vykonajú delegáti s hlasom rozhodujúcim zdvihnutím mandátových lístkov.  

 

15. Predsedu a dvoch členov sčítacej komisie (SK) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie. Členovia SK spočítavajú hlasy a sledujú hlasovanie o všetkých návrhoch s 

výnimkou volieb. Predseda SK oznamuje výsledok hlasovania verejne predsedajúcemu a to tak, že 

uvedie počet prítomných delegátov s hlasov rozhodujúcim, počet hlasov Za, počet hlasov Proti, 

počet hlasov Zdržal sa hlasovania a skutočnosť, či bol návrh prijatý alebo zamietnutý. Námietku 

voči oznámenému výsledku hlasovania je nutné podať okamžite a musí byť o nej ihneď rozhodnuté, 

ak je to nutné, tak aj s opakovaním hlasovania. O prípadnom opakovaní hlasovania však musí dať 

predsedajúci opäť hlasovať.  

 

16. Predsedu a dvoch členov návrhovej komisie (NK) schvaľuje konferencia z návrhov 

predložených delegátmi konferencie. Hlavnou povinnosťou NK je pripraviť text návrhu uznesenia 

konferencie z návrhov prednesených delegátmi a vyplývajúcimi zo správ prednesených podľa 

programu konferencie. Schválený text uznesenia podpíšu všetci členovia NK.  

 

17. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

oprávnených delegátov. Ak zasadnutie Konferencie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po 

oznámení začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia Konferencie je potrebná nadpolovičná 

väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.  
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18. Konferencia rozhoduje hlasovaním tajnou alebo verejnou voľbou, rozhodnutie Konferencie má 

formu uznesenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

delegátov, s výnimkou hlasovaní v zmysle bodu 10.5 stanov. O spôsobe hlasovania verejnou alebo 

tajnou voľbou rozhoduje Konferencia. Návrhová komisia predkladá znenie uznesenia na prijatie a 

schválenie Konferenciou. Volebná komisia sčítava hlasy a overuje platnosť hlasovania o 

uzneseniach Konferencie.  

 

19. V prípade ak bude prebiehať hlasovanie o niektorom z bodov podľa článku X bod 10.5 našich 

stanov musí byť návrh schválený kvalifikovanou väčšinou  

-2.2.11 kvalifikovaná väčšina - najmenej 2/3 väčšina hlasov všetkých delegátov/členov príslušného 

kolektívneho orgánu SZC, ktorí vykonávajú funkciu v tomto orgáne  

20. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh rokovania. V zázname stručne a výstižne zachytáva obsah 

vystúpení diskutujúcich alebo predkladateľov materiálov a správ, prípadne ďalšie významné 

skutočnosti. Zapisovateľ vyhotoví a podpíše zápisnicu o priebehu konferencie. Zápisnicu musí 

podpísať prezident SZC a obaja overovatelia zápisnice a to najneskôr 20 dní po skončení 

konferencie, až potom je možno považovať zápisnicu za oficiálnu. Riaditeľ SZC zodpovedá za to, 

že oficiálna zápisnica bude zaslaná do 30 dní od skončenia konferencie všetkým členom SZC. 

Ďalším osobám len na základe uznesenia konferencie.  

 

21. Zloženie, voľbu a činnosť volebnej komisie (VK) upravuje Volebný poriadok konferencie SZC.  

 
22. Na sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty konferencie:  

- prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí,  

- pozvánka, rokovací poriadok a oficiálna zápisnica,  

- správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej forme,  

- zápisnica návrhovej komisie a schválený text uznesenia ako celku.  

 

Bratislava, 19.1.2016        Peter Privara, prezident SZC 

 

 

Príloha č. 3 
VOLEBNÝ  PORIADOK KONFERENCIE 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY 

BANSKÁ BYSTRICA 11. 2. 2017 

1. Troch členov volebnej komisie (VK) schvaľuje Konferencia SZC z návrhov predložených 

delegátmi konferencie. Členovia volebnej komisie si zvolia svojho predsedu.  

 

2. VK vyhotovuje kandidátske listiny pre voľby do pracovných komisií a do orgánov SZC z návrhov 

predložených delegátmi s hlasom rozhodujúcim. Členovia VK spočítavajú hlasy a sledujú 

hlasovanie o všetkých voľbách. Kontrolór SZC vykonáva dozor nad prípravou a riadnym 

priebehom volieb členov – orgánov SZC a zúčastňuje sa na zasadnutí VK vrátane spočítavania 

hlasov. VK vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb, ktorú podpíšu všetci členovia 

VK.  

 

3. Návrhy kandidátov do pracovných komisií sa podávajú ústne.  

 

4. Návrhy kandidátov do orgánov SZC volených konferenciou sa podávajú písomne. Návrh musí 

obsahovať meno a priezvisko kandidáta a funkciu, do ktorej je kandidát navrhovaný.  
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5. Konferencia volí členov výkonného výboru za jednotlivé odvetvia, ktorých navrhol najvyšší 

orgán daného odvetvia.  

 

6. Navrhnúť na volenú funkciu neprítomnú osobu možno len vtedy, ak navrhovateľ predloží 

dôveryhodný písomný súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou na konkrétnu funkciu.  

 

7. Hlasovanie sa vykonáva verejne (v zmysle nových Stanov SZC podľa bodu 10.11) a to tak, že 

predsedajúci oznámi meno, priezvisko a funkciu do ktorej je osoba navrhovaná a delegáti s hlasom 

rozhodujúcim zdvihnutím mandátových lístkov hlasujú postupne na výzvu predsedajúceho ZA 

alebo Proti alebo Zdržal sa hlasovania. Na zvolenie navrhnutej osoby do pracovnej komisie alebo 

do orgánov SZC je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasom rozhodujúcim. 

Predseda VK oznamuje výsledok hlasovania volieb verejne predsedajúcemu a to tak, že uvedie 

počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim (na základe oznámenia predsedu MK) a počet 

hlasov ZA, počet hlasov Proti, počet hlasov Zdržal sa a skutočnosť, či bola navrhovaná osoba do 

funkcie zvolená alebo nie.  

 

8. Pokiaľ ani jedna z osôb, ktorú navrhujú jednotlivé odvetvia do VV SZC nezíska dostatočný počet 

hlasov na zvolenie do funkcie, uskutoční sa nové kolo volieb a v prípade nezvolenia ostane odvetvie 

bez svojho zástupcu vo VV SZC.  

 

Bratislava, 19.1.2017        Peter Privara, prezident SZC 

 

 

Príloha č. 4 

 

Správa prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky 

o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky od 13. 2. 2016 do 11. 2. 2017 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, 

dovoľte, aby som Vás privítal na výročnej Konferencii Slovenského zväzu cyklistiky, na ktorej 

sa stretávame každý rok a hodnotíme predchádzajúce obdobie. Tohto roku sme sa stretli po 

dlhých rokoch mimo Bratislavy z dôvodu dobrej dostupnosti všetkých našich členov, takmer 

v geografickom strede Slovenska.  

Výkonnému výboru, ktorý schvaľoval lokalitu kde sa Konferencia uskutoční išlo v prvom rade 

o šetrenie Vášho času a o čo najväčšiu účasť. Verím, že dnešná konferencia prebehne 

v priateľskej a pracovnej atmosfére, želám si, aby sme sa navzájom všetci rešpektovali a rozišli 

sa s pocitom, že sme pre slovenskú cyklistiku urobili to najlepšie. Toto moje prianie je si 

myslím opodstatnené, keď sa pozriem späť na vlaňajšiu sezónu.  

Rok 2016 si dovolím tvrdiť bol najúspešnejším rokom v histórii slovenskej cyklistike. Presne 

túto vetu som použil v rokoch 2013, 2014 a 2015. Som veľmi rád, že som to mohol tohto roku 

zopakovať. Toto moje tvrdenie je podložené vynikajúcimi výsledkami našich športovcov. 

Dosiahli sme veľké množstvo kvalitných výsledkov, podrobne svoje odvetvia zhodnotia 

predsedovia komisií 
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Ale aj tak chcem vyzdvihnúť vo svojej správe tie výsledky, ktoré vyčnievajú nad ostatnými . 

Bude to hlavne titul majstra sveta a majstra Európy Peťa Sagana a jeho kolegov v tíme a tktiež 

celého podporného tímu na čele so športovým riaditeľom Jánom Valachom. Jeho obdivuhodné 

výkony na Tour de France a 5. víťazstvo v bodovacej súťaži, čo znamenalo zisk zeleného dresu 

5x v jednom rade. 

Keďže rok 2016 bol olympijský, chcem poďakovať za dobrú reprezentáciu Patrikovi Tyborovi 

a Peťovi Saganovi v Riu de Janeiro a za olympijské medaily Jozefa Metelku a Patrika Kurilu.  

Aj v ďalších odvetviach sme dosiahli pozoruhodné výsledky. Ako som už spomínalsvoje 

správy prednesú predsedovia jednotlivých odvetví. Našich najlepších športovcov sme 

odmeňovali na našom tradičnom podujatí Vyhlásenie najlepšieho cyklistu Slovenska - Zlatý 

pedál 2016.Tento náš galavečer bol dôstojným ukončením tohto úspešného roku 

a poďakovaním našim športovcom, trénerom a všetkým členom v cyklistickom hnutí.  

Rok 2016 sa začal platnosťou nového zákona o športe, čo si vyžadovalo zmenu stanov a preto 

sme zvolali Mimoriadnu konferenciu SZC, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v 14.6. 2016 

v pracovnej a priateľskej atmosfére. Aj na dnešnej konferencii budeme schvaľovať kozmetické 

úpravy našich stanov, nakoľko bola schválená novelizácia zákona o športe. Nový zákon 

o športe nám prináša nové povinnosti, úpravu stanov, zriadenie Hlavného kontrolóra zväzu. So 

všetkými týmito povinnosťami sa SZC vysporiadal v prechodnom období, ktoré určilo 

MŠVVaŠ SR.  

 

 

Financovanie 

V roku 2012 bola dotácia Slovenského zväzu cyklistika 330.000 EUR, roku 2013 = 550.000 

EUR, roku 2014 = 619.000 EUR, roku 2015 = 774.000 EUR a roku 2016 = 856 800 EUR 

(dotácia zväzu) 958.950 EUR (spolu s príspevkom pre športovcov atď). 

S radosťou môžem konštatovať, že náš rozpočet na rok 2017 je presne 1 374 550 EUR + 

odmeny športovcom. Zatiaľ bol schválený Peter Sagan 40 000 EUR a Erik Baška 15 000 EUR. 

Tento nárast je o 517 750 EUR . Tento rekordný nárast je spôsobený Vašou kvalitnou prácou 

a vynikajúcimi výsledkami našich športovcov a tiež prácou vedenia SZC, kde sa nám podarilo 

zobjektívniť dotáciu roku 2016 u pána ministra. 

Návrh rozpočtu pre rok 2017, ako ho schválil Výkonný výbor Vám predstavím v samostatnom 

bode. 

Významné cyklistické podujatia na Slovensku 

V roku 2016 sa uskutočnil 60. ročník medzinárodných pretekov Okolo Slovenska v etapových 

mestách: Banská Bystrica, Štrbské pleso, Zuberec, Bojnice, Piešťany. Témou jubilejného 

ročníka boli kúpeľné mestá. Chcem sa poďakovať organizačnému výboru, pánovi Lučaničovi, 

Školníkovi, Holecovi, Klúčarovi, Kováčovi, dámam Jakubovej, Ďurkovej, ktorí s desiatkami 

spolupracovníkov zvládli výborne organizáciu. Na podujatí sme mali vzácnych hostí, 

prezidenta UEC David Lappartient a generálneho sekretára UEC Enrica della Casu.  

Veľmi dobre bolo zorganizované podujatie V4 v Bratislave, za čo patrí naše poďakovanie 

pánovi Gálikovi.  

V roku 2016  sa uskutočnili v Trnave druhý krát Majstrovstvá Európy v cyklokrose , kategória 

masters, za čo chcem poďakovať cyklistickému klubu Olympic Trnava a organizačnému 

výboru, na ktorého čele stál Bohuš Kujovič.  

Aj tohto roku sa realizuje Detská tour Petra Sagana v spolupráci so SZC. Za perfektne odvedenú 

prácu sa chcem poďakovať Petrovi Zánickému.  
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Naše poďakovanie si zaslúži aj pán Holec za profesionálne zorganizovaný 53. ročník 

medzinárodných dní cyklistiky v Dubnici pre juniorov a kadetov. 

Taktiež chcem poďakovať všetkým organizátorom majstrovstiev Slovenska a slovenských 

pohárov v jednotlivých odvetviach, bez ktorých by slovenská cyklistika nemohla fungovať 

a nedosahovali by sme také výsledky ako v posledných rokoch.  

Cyklistický štadión 

Predaj cyklistického štadióna môžeme nazvať čiernym dňom slovenskej cyklistiky a páni Tkáč 

a Malíček, ktorí sa podpísali pod tento predaj boli pozvaní na dnešnú konferenciu, aby vysvetlili 

prečo aj po 10 rokoch nemáme nový štadión. Pozvali sme ich aby vysvetlili prečo nemáme 

štadión,  kde sú peniaze, ktoré spoločnosť WYNN s.r.o., v ktorej bol pán Malíček konateľ, 

získala z predaja.  Ako sme Vás informovali, dňa 28. 11. 2014 bola podaná žaloba na určenie 

času plnenia v zmysle Občianskeho zákonníka: „ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, 

určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými 

mravmi.“ V marci 2015 bol zaplatený súdny poplatok a bolo vytýčené súdne pojednávanie dňa 

1.12.2016. Pre chorobu sudkyne bolo pojednávanie odročené na neurčito. 

Mládež 

Na predchádzajúcich konferenciách sme pravidelne hovorili o našich cieľoch k práci 

s mládežou. Hlavným bodom bolo zvýšenie členskej základne a podpora klubov. V roku 2016 

sme podporili mládež v kluboch, ktoré nie sú CTM sumou  11 945 EUR a podporovali sme 12 

Centier talentovanej mládeže a tiež Zväzové centrá prípravy mládeže do 23 rokov. 

V roku 2016 sme na mládež spolu prerozdelili na základe kritérií  219 000 EUR. CTMky 

179 100 EUR a ZCPM 40 000 EUR. V roku 2017 je na mládež v našom rozpočte pripravených 

minimálne 481 095 EUR. Rozdelenie prostriedkov bližšie odprezentujem pri bode Rozpočet na 

rok 2017. Pomaly sa nám darí plniť náš dlhodobý cieľ vytvoriť 15 CTMiek.  

SZC sa zapojil do výzvy UEC. Naša žiadosť bola úspešná. Naše CTM dostali špičkové kolesá 

MAVIC, ktoré SZC zakúpil z prostriedkov dotácie UEC. Aj v minulosti sme podporili naše 

CTM, napr. 5 skútrami značky Honda.  

Na rok 2017 do NŠC nám zaradili 7 našich nádejí. Budú podporovaní sumou 5 000 EUR a budú 

mať možnosť profesionálnej diagnostiky, lekárskych prehliadok, ktoré veríme, že im pomôžu 

v ďalšom profesionálnom raste. 

Práca sekretariátu a Výkonného výboru 

Sekretariát pracuje v tomto zložení: prezident Peter Privara, generálna sekretár Katarína 

Jakubová, športový riaditeľ Pavol Gálik, športový riaditeľ pre mládež a správca vozového 

parku Michal Rohoň, ekonomická referentka Dana Hanáková, asistentka a licenčná 

pracovníčka Katarína Rohoňová a práca s médiami Katarína Ďurková. 

Pri zvýšení dotácie sa nám samozrejme zvýšil počet a náročnosť vyúčtovaní, ktoré si myslím 

sme zvládli promptne a profesionálne. Všetky vyúčtovania si môžu naši členovia pozrieť na 

našej web stránke www.cyklistikaszc.sk. Ministerstvo nám kontrolovalo roky 2012 a 2013, 

taktiež bol uskutočnení audit za roky 2014 a 2015. Môžem povedať, že až na maličkosti všetko 

prebehlo v súlade so zákonmi a pravidlami. Kontrola z ministerstva nás informovala, že 

Slovenský zväz cyklistiky sa zaradil medzi prvých 5 zväzov, čo sa týka kvality a účelovosti 

využívania štátnych dotácii.  

Osvedčil sa nám systém GPS na našich autách a taktiež sa zjednodušili vyúčtovania vďaka 

tankovacím kartám. 

Výkonný výbor predĺžil zmluvu s pánom Dvorščíkom, aby preložil pravidlá UCI a podľa nich 

spracoval pravidlá SZC. Táto zmluva bola predmetom rokovaní na poslednom Výkonnom 

http://www.cyklistikaszc.sk/
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výbore a bude sa o nej rokovať aj na ďalšom Výkonnom výbore, nakoľko niektorí členovia VV 

a Kontrolnej komisie vyjadrili nespokojnosť s plnením zmluvy. 

V roku 2016 prvý krát samostatne hospodárila aj komisia rozhodcov, ktorej bola z rozpočtu 

pridelená suma 25 000 EUR.  

Taktiež bola schválená trénersko-metodická komisia, ktorá pracuje v zložení Martin Belás, 

Martin Bodiš, Róbert Glajza, Vladimír Hnáth, Juraj Karas, Michal Rohoň, Adam Szabó, Juraj 

Zeman.  

Máme aj novú športovo-technickú komisiu v zložení: Milan Dvorščík, Katarína Jakubová, 

Pavol Gálik, Ľuboš Bodiš, Bohuslav Kujovič, Tomáš Vrbovský, Martin Maurer, Marek 

Varhaňovský, Július Szeder, Dušan Krkoška, Štefan Pčola.  

Disciplinárna komisia pracuje v zložení: Matúš Radosa, Ľuboš Bodiš, Pavel Hollý,  Branislav 

Labanc, Martin Belás, Karol Mlynár, Marek Varhaňovský.  

Pravidelne sa zasadania Výkonného výboru zúčastňovali členovia kontrolnej komisie Milan 

Jurčo, Ladislav Dobrovolný a Vladimír Došek a od júla hlavný kontrolór SZC pán Milan 

Dvorščík, ktorý predloží správu Kontrolóra.   

Športová diplomacia SZC 

Ako každý rok aj v roku 2016 sa konali dva významné kongresy. Prvý sa uskutočnil  

v Portugalsku, bol to kongres UEC, v marci 2016 . Kongresu sa zúčastnili generálny sekretár 

pani Katarína Jakubová a prezident SZC. Druhý kongres v Katarskej Dohe sa konal v októbri 

2016.  

Ako som už spomínal, na Okolo Slovenska nás poctil návštevou prezident a generálny sekretár 

UEC , aby nás oboznámili s programom a víziami UEC a UCI na ďalšie obdobie, nakoľko 

kongresy v roku 2017 sú volebné a takto chceli získať našu podporu. Ako asi všetci viete, 

hlasujem vo svetovom kongrese ako delegát za Európu a UEC ma chce navrhnúť aj na ďalšie 

4 roky. Kongres UEC sa uskutoční 3. 3. – 5.3.2017 v Bruseli a svetový kongres UCI 

v septembri, počas Majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v Nórsku. 

Dobré kontakty SZC a tiež úspešný kongres UEC 2015 v Bratislave a niekoľko návštev 

generálneho sekretára Enrica della Casu na Slovensku nám veľmi pomohli pri kategorizácii 

štátov, kde sa nám podarilo presunúť Slovensko z 2. skupiny do 3. a všetky poplatky máme 

polovičné. Taktiež sa podarilo získať pre Slovensko Majstrovstvá Európy v MTB maratón vo 

Svite, Majstrovstvá Európy v cyklokrose masters v Trnave a preradenie pretekov Okolo 

Slovenska do vyššej kategórie 2.1. 

Chcem poďakovať generálnemu sekretárovi SZC pani Kataríne Jakubovej za skvele odvedenú 

prácu a bez jej aktívnej činnosti by sme určite nemohli prečítať tieto naše úspechy v športovej 

medzinárodnej diplomacii. 

Domáca diplomacia 

Ako dobre viete, po OH 2016 v Riu sa uskutočnili voľby do SOV. Výkonný výbor SZC schválil 

podporu pána Siekela za nového prezidenta SOV, našu podporu sme aj verejne deklarovali. Bol 

som informovaný pánom Siekelom, že zástupca SZC bude zaradený do športovej komisie SOV. 

Musí to ešte formálne schváliť Výkonný výbor SOV. 

Rôzne 

Rok 2016 bol náročný. Bol to rok OH ale začal aj platiť nový zákon o športe. Drvivú väčšinu 

našich povinnosti sme zvládli, verím že v tomto trende budeme pokračovať. 

Chcem  poďakovať Finančnému centru a.s. a hlavne predsedovi predstavenstva pánovi 

Danielovi Žilovcovi, ktorý vlani prišiel so zaujímavou ponukou poskytnutia úrazového 

poistenia všetkým držiteľom licencie SZC a pomohol Slovenskému zväzu cyklistiky 
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odbremeniť našich členov od platenia úrazového poistenia a zároveň naplniť požiadavku UCI. 

Spolupráca pokračuje aj v roku 2017.   

V roku 2017 nás tiež čakajú školenia rozhodcov, trénerov a organizovanie pretekov Okolo 

Slovenska, V4. A ako spoluorganizátora nás čakajú Detská tour Petra Sagana, Majstrovstvá 

Európy v MTB maratóne, Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej 

cyklistike Žiar nad Hronom.  

Slovenský zväz cyklistiky taktiež prispieva a je spoluorganizátor všetkých pretekov 

Slovenského pohára vo všetkých odvetviach. 

Kto nič nerobí, ten nič nepokazí. A teda samozrejme aj SZC, keďže pracuje vznikajú nám aj 

problémy. V roku 2016 sme mali problém s dodaním reprezentačného oblečenie s firmou 

Santini, ale nakoniec sa to zvládlo a sezónu sme absolvovali.  

Problém, ktorý vznikol pri vyúčtovaní Veľkej ceny Slovenska v roku 2014 v Žiline bol 

doriešený mimosúdne. SZC podpísal s pánom Novosadom dohodu o vine a treste.  

Momentálne je v riešení sťažnosť pani Keseg Števkovej ohľadom neoprávneného vyplácania 

diét pánom Klúčikom. Pán Klúčik diéty vrátil v plnej výške na SZC a my tie peniaze musíme 

vrátiť na účet Ministerstva financií.  

Záver 

V závere Vám chcem všetkým poďakovať za Vašu prácu v slovenskej cyklistike. Chcem Vás 

požiadať, aby sme si vážili prácu jeden druhého, riešme problémy s chladnou hlavou, podľa 

možnosti vo svojich štruktúrach, navonok buďme jednotní, vystupujme ako silný a stabilný 

zväz.  

Neriešme problémy slovenskej cyklistiky pri pive a na facebooku, ale konštruktívne 

v jednotlivých komisiách a s vedením SZC.  

3-4 naši nespokojní členovia posielajú e-maily klubom, ako sa na SZC kradne, viď posledný 

list od pani J. Keseg Števkovej, ktorý poslala všetkým klubom. Môžem Vás ubezpečiť, že nič 

také sa nedeje, všetky platby či štátneho účtu, licenčného účtu a tiež marketingovej spoločnosti 

SZC s.r.o. sú platené cez účet, takže každá platba je dohľadateľná a všetky vyúčtovania štátneho 

účtu si môžete pozrieť na našom webe. Kontrolná komisia pracuje 6 rokov v rovnakom zložení 

a na mimoriadnej konferencii ste ju zvolili na ďalších 5 rokov, ak sa teda tak kradne a šafári na 

SZC, Kontrolná komisia nekonala, tak prečo ste ju opäť jednohlasne zvolili na ďalších 5 rokov? 

Neriaďme sa heslom „úspech sa neodpúšťa, úspech sa závidí“. Toto prenechajme tým, ktorí 

nám nefandia. Ako som už viac krát deklaroval ja, tiež sekretariát a Výkonný výbor sa vieme 

s každým členom hnutia porozprávať, aj keď je náš kritik. Chcem poďakovať za odvedenú 

prácu športovým riaditeľom, funkcionárom, trénerom, mechanikom, masérom, všetkým  naším 

športovcom, rodičom, fanúšikom, novinárom a aj vám tu prítomným, ktorí ste si našli čas vo 

svojom osobnom voľne a prišle na tento dôležitý deň. 

A úplne na záver chcem poďakovať za odvedenú prácu celému sekretariátu SZC, členom 

Výkonného výboru, Kontrolnej komisii a viceprezidentovi SZC Jánovi Žilovcovi, ktorý je 

zároveň predsedom komisie MTB cross country, ktorá pod jeho vedením napreduje a dúfam, 

že jeho chuť vydrží aj do budúcich rokov. Nemôžem vynechať poďakovanie generálnemu 
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Príloha č. 5 Správa o hospodárení 
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Príloha č. 6 
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Príloha č. 7 
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Príloha č. 8 

 

              Správa z konferencie SZC, cestná cyklistika  

                             Banská Bystrica 
 

V roku 2016 cestná cyklistika dosiahla mimoriadne výsledky , hlavne 

Peter Sagan , ktorý vyhral Majstrovstvá Európy , Majstrovstvá Sveta 

a  Svetový pohár UCI. Cestná cyklistika prispela dosiahnutými  

výsledkami  k výraznému  navýšeniu príspevku  z MŠVVa Š . 

V roku 2012 bola dotácia 350 000.-€ , pravidelným každoročným 

zvyšovaním je  v roku 2017  1 350 000.-€. 

Výborné výsledky sú odrazom kvalitnej práce s mládežou v kluboch , 

kvalitnej práce v reprezentačných družstvách a kvalitnom zabezpečení 

akcií zo strany SZC. Vďaka patrí taktiež organizátorom podujatí , ktoré 

boli  zaradené do kalendára UCI a organizátorom Slovenského pohára. 

V nedávnej minulosti SZC ,  finančne významne pomáhalo 

prenajímanie a užívanie  Národného cyklistického štadióna Vlastimila 

Ružičku v Bratislave. 

Predaj cyklistického štadióna  privátnej firme pána Petra Malíčka , 

v tom čase bol predseda dráhovej komisie  SZC a potvrdený podpisom 

prezidenta SZC v tom čase pánom  Antonom Tkáčom spravil z cyklistov 

bezdomovcov.  

Zo strany SZC  je potrebné neustále trvať na splnení podmienky zmluvy, 

ktorú podpísal pán Malíček , tzn.  odovzdať  do užívania krytý 

cyklistický štadión  Slovenskému zväzu cyklistiky .  

V Bratislave 11.2.2017                            

                                                                  Pavol Gálik 

                                                              predseda komisie 

                                                              cestnej cyklistiky       
Príloha č. 9 
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Príloha č. 10 

Správa DC Konferencia SZC 11.2.2017 

  Vážené dámy a páni, 

Ako sme vás pred rokom na Konferencii informovali cieľom odvetvia dráhovej cyklistiky 

/DC/na rok 2016 bolo realizovať  klasický model športovej prípravy a súťaženia prvého roku 

olympijského cyklu, nakoľko jedinej reálnej kandidátke sa nepodarilo prebojovať na OH do Ria 

prebojovať. K uvedenému zámeru bolo prijaté uznesenie, aby bol určený poskytnutý limit 

finančných prostriedkov rozdelený v pomere 1:1:1 seniori - mládež – materiál. Našim cieľom 

bolo odhaliť potencionálnych jednotlivcov s rôznou mierou talentu pre dráhové disciplíny. 

V rámci možností sme pripravili a realizovali zaujímavý, príťažlivý program, pre čo možno 

najširší počet vytipovaných cyklistov. Zjednodušene vyjadrené  snažili sme sa v zásade robiť 

to, čo robia naši súperi zo zahraničia. Priebeh valnej hromady, ak tak možno nazvať úzke 

združenie cyklistických klubov, ktorý sa dráhovej cyklistike venujú potvrdil, že náš zámer bol 

správny.  

     Všetky materiály Správa o činnosti odvetvia DC, ako i správa trénera RD a dosiahnuté 

výsledky, zápis z rokovania sú na Se SZC zaprotokolované a uverejnené na našej webovej 

stránke, preto by som sa vo svojom príspevku  nerád opakoval.  Napriek tomu mi nedá 

zdôrazniť to podstatné, že v ostatných rokoch sa dráhová cyklistika v medzinárodnom meradle 

tak povediac  čoraz viac „otvára“  pre špecialistov cestnej cyklistiky. Vy ktorý ste sledovali na 

Tv. obrazovkách euro športu priebeh zimných súťaží svetového pohára v dráhovej cyklistike, 

či šesť dňových pretekov, viete o čom hovorím. Za všetky uvediem víťazstvo klasického cestára 

– časovkára, úspešného vrchára Chavanela v stíhacích pretekoch jednotlivcov na 1 kole SP UCI 

, /štartoval   Metelka – 12 s./  mohli ste vidieť, že na všetkých 6 dňových pretekoch štartovala 

väčšina špecialistov cestárov.  Ak ste sledovali pre pár dňami priebeh pretekov Okolo Dubaja, 

Andalúzie, ale i Tour Undert, s Petrom Saganom špurtovali na dráhe v zime rozjazdený cestári, 

ale podobne je tomu počas celého roka, napr. i na Grand tour  vrátane TDF. Iste pre vás 

niektorých nehovorím nič nové, snažím sa však naznačiť zámery, ale i ciele ktorými  sa musí 

odvetvie dráhovej cyklistiky uberať. Je potrebné využiť potenciálny efekt vzájomného rozvoja 

a výchovy komplexného cyklistu cestára, alebo špecialistu dráhara s možnosťou  jeho uplatnia  

v súťažiach v  cestnej cyklistike. Dobrý špecialista cestár má veľké šance uspieť v súťažiach 

dráhovej cyklistiky.  Vychádzame z toho, že bez cyklistickej dráhy je ťažko možné vychovať 

špecialistu šprintéra, ale konkurencie schopného dráhara šprintérskeho typu či stíhača, je to 

možné. Pre príklady nemusíme ísť ďaleko, v českej republike takýmto systémom práce 

každoročne dokážu vychovať medailistov  na ME i  MS. Na prvých dvoch kolách SP UCI 

zvíťazil v šprintérskom keirine brnenský majster Európy Bába, ktorý pred pár rokmi pretekal 

na Omniách v Brne, ktoré boli súčasťou Sl. Pohára s našimi pretekármi.  A o to nám ide.., Na 

základe uvedeného i práve ukončenej sezóny 2016 môžeme konštatovať, že sa nám podarilo 

odhaliť, resp. vytypovať pár jednotlivcov najmä juniorov, ktorí takéto predpoklady majú, čoho 

dôkazom sú ich dosiahnuté výsledky už i na medzinárodných súťažiach. V uplynulom roku sa 

podarilo na základe dosiahnutých výsledkov a ziskom 845 bodov v rankingu UCI vybojovať  

účasť na MS popri Pavlendovej aj jedno miesto pre družstvo mužov. Šanca tu je  hneď pre 

vytipovanú trojicu Person, Taragel, Strmiska. V súčasnosti sa RD pripravuje na SP na 

Viedenskej dráhe. Betka Pavledová odbsadila na ME 5.miesto v skratchi, taktiež  Taragel 

a Strmiska U23 zhodne 10.miesto a žilinský Person v omniu 12.miesto. Pochopiteľne bez 

spolupráce s cyklistickými klubmi z Trnavy, Trenčína, Žiliny a Dubnice by to nebolo možné, 

za čo ich funkcionárom a trénerom treba tu na rokovaní Konferencie SZC verejne poďakovať. 

Príkladom nášho snaženia, môže byť aj v súčasnosti naša najúspešnejšia dráharka Betka 
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Pavlendová, ktorá vzišla z krupinskej cyklistickej liahne. V žiadnom prípade nechcem 

agitovať, na zmenu  orientácie vašich cyklistov, ale dráhovej cyklistike je možné sa venovať 

akému koľvek klubu na Slovensku. Iste nie je to vec až tak jednoduchá.., 

Vážené dámy a páni, 

   Je potrebné opätovne konštatovať, že v našej práci žiaľ pretrvávajú rôzne problémy 

a nedostatky , od tej najelementárnejšej skutočnosti, že na Slovensku stále nemáme jedinú  

funkčnú cyklistickú dráhu, cez nedostatočné zabezpečenie cyklistických klubov primeranými 

dráhovými bicyklami a špeciálnym velo materiálom, až po finančnú poddimenzovanosť 

cyklistických klubov, ktoré do značnej miery limitujú naše možnosti. Dovolím si vyjadriť 

presvedčenie, že potvrdený finančný prísľub a spracovaný harmonogram rekonštrukčných prác 

na prešovskej cyklistickej dráhe sa zrealizuje a prešovský cyklistický ovál  sa k našej 

spokojnosti opäť sprevádzkuje. 

   Rokovanie VH DC v decembri minulého roka si vytýčilo na nové štvorročné funkčné 

obdobie, nové úlohy, k tomu si zvolilo nový orgán Komisiu DC a nového predsedu p. Žabku. 

Nový predseda DC má bohaté skúsenosti a vedomosti i dokonalý prehľad o dráhovej cyklistike, 

absolvoval úspešnú cyklistickú kariéru cez Duklu Praha a Bratislava, je medailistom ME 

v medisone / myslím že vtedy zvíťazila dvojica  Wigins-Cavedisch,/. Spolu s trénerom RD p. 

Rohoňom vytvárajú predpoklad postupnými krokmi posunúť slovenskú dráhovú cyklistiku 

ďalej.  

   Vážené dámy a páni, 

     Čas plynie,  nedá sa zastaviť. V uplynulom roku som po 38 rokoch ukončil prácu  na Se SZC 

, dnešným dňom končím svoju funkcionársku činnosť. 

   Za toto obdobie som zažil mnohé dobré i zlé chvíle, či obdobia. Veľmi nerád spomínam 

najmä na predaj cyklistického štadióna v Bratislave, ktorý som naviac v zložitých podmienkach 

niekoľko rokov budoval. Nerád spomínam aj na skupinový dopingový prehrešok, a následné 

zrušenie armádneho družstva dráhových cyklistov.  Pamätníci mi určite dajú za pravdu, keď  

uvediem v akých zložitých  finančných podmienkach sme rozsiahlu činnosť pred pár rokmi 

realizovali. Na Se SZC sme pracovali traja resp. 2 a pol pracovníka za limitované tarifné 

mzdové prostriedky, vrátane 14 dohodárov trénerov RD a UTM /ZCPM,  3 COP, 7 CTM/. Vy 

starší mi iste dáte za pravdu,  bolo to veľmi ťažké náročné obdobie, celkový  rozpočet 

predstavoval cca 320 - 400 tis. eur. Za daných podmienok sme nemohli štartovať na MS napr. 

v Lisabone, Valencii, či iných MS mimo Európy. Pochopiteľne intenzívne som prežíval  

radostné chvíle, najmä pri úspechoch cyklistov a obdobie, kedy keď sa nám celkove darilo.  Za 

všetky mi dovoľte spomenúť tie, za obdobie samostatného Slovenska, uvediem 6. miesto na 

OH Sydney, v tímovom šprinte, víťazstvo, Lenky Ilavskej na Giro Itália feminy, v tom istom 

roku / 1994/ zisk titulu vicemajstra sveta v cestnej cyklistika Milana  Dvorščíka, ktorý sa stal 

športovcom roka ,  zisk titulu majstra sveta U23 P. Velitsa niekoľkých juniorských majstrov a 

medailistov Európy a sveta.  / Mená, Bachleda, Polc, Gavenda, Krebs, Poláková, bratia 

Velitsovci, Maťo  Jurčo, Pavlendová, Dršková, P.Sagan a iný  bežne víťazili vo CDM UCI, 

niektorí z nich sa stali  ich  celkovými víťazmi. 

  Dnes je slovenská cyklistika vo vynikajúcej kondícii, jej popularita narastá, máme 

talentovaných jednotlivcov s perspektívou do budúcna, máme dvojnásobného majstra sveta P. 

Sagana, rozpočet na činnosť je na základe dosahovanej výsledkovosti   relatívne dostačujúci, 

zásluhou súčasného vedenia  je Se SZC dobudovaný. 

  Dovoľte, aby som sa s vami všetkými dlhoročnými priateľmi,  funkcionármi 

a spolupracovníkmi i tými mladšími dnes oficiálne rozlúčil. Odchádzam s dobrým pocitom, že 
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cyklistika na Slovensku má dobré smerovanie, čoho dôkazom je  vaša každodenná práca i účasť 

na dnešnom rokovaní. 

Ďakujem Vám za  pozornosť a dlhoročnú spoluprácu, dovidenia ! 

J. Zeman 

 

Príloha č. 11 
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Príloha č. 12 

            Správa Sálovej Cyklistiky        

 

     V roku 2016 športovci nášho odvetvia prevažne splnili  svoje  predbežné plány. 

Pravidelné / týždenne 4-5 krát / sme prevádzali tréningovú činnosť vo všetkých vekových 

kategóriách . 

    Naši pretekári sa zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska ,na  Majstrovstvách Európy  

Juniorov a na Majstrovstvách Sveta . 

Okrem majstrovských súťaží sme sa zúčastnili aj na medzinárodných turnajoch doma 

i v zahraničí , kde naši športovci získali okolo 80 medailí. 

         

                                      Umiestnenie na MEJ : 

Miesto:                Baar - Švajčiarsko     

Dátum konania : 6-7.05.2016 

 Krasojazda :  

- štvorica  juniorky :  2. miesto /, Glofáková   Viktória,Molnárová Anikó,Domin Henriett 

,Kinga Mészáros/  

- Dvojica juniorky: 5. miesto /Eszter Kulich-Dóra Rákócza/ 

- Jednotlivci :        14 miesto Natália Žibrita 

-                            13. miesto Mihalics Panna Rebeka  

 

                                 Umiestnenie na MS 

       Miesto:                Stuttgart – Nemecko      

Dátum konania:  2-4..12.2016 

Umiestnenie na MS : 

 Krasojazda :  

- Jednotlivka  kat.žien:        III. miesto    Nicole Frybortová     

- Jednotlivec kat. Muži  :    6.   miesto    Tomáš Rozbořil  

- štvorica  ženy : III . miesto / Alica Vinczeová,Szabó Dóra,   

                                Glofáková Viktória,Henriett Domin       

- cyklobal B skupina : Kvôli zdravotným dôvodom neštartovali. 
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Stredoeuropský pohár – 4    štáty   Praha –CZ,Madarsko-Romhány,Slovensko-

Kolárovo,Nagybereg-Ukraina. 

Naši športovci na tomto kole  sa umiestnili na druhom mieste. 

Robíme exhibičné vystúpenia SC na rôznych podujatiach,  ako aj nábor nových členov. Náš 

klub má   35  členov od prípravkárov až po dospelých.     

Naša štvorica  kategória ženy  act 4 Slovakia sa zúčastnili na Česko Slovensko má talent,čo aj 

vyhrali. Chcela by som všetkým cyklistom a necyklistom poďakovať všetkým Vašim hlasom  

sms.  

Záverom  by som sa  chcela  poďakovať naším sponzorom za pomoc ,hlavne   Slovenskému 

Zväzu Cyklistiky a Mestskému Zastupiteľstvu ,ktoré nám umožnili zabezpečiť hore uvedené 

výsledky. 

   Dúfame ,že táto intenzívna a úspešná spolupráca bude pokračovať aj v roku 2017 

Ďakujem za pozornosť 

                                                                         Andrea Hajdú 

Príloha č. 13 
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Príloha č. 14 

 
 

Príloha č. 15 

Paracyklistika – správa za rok 2016 
 

Vrcholným podujatím roku 2016 boli Paralympijské hry v Rio de Janeiro, na ktoré si 

paracyklistika vybojovala 4 miestenky – 3 mužské a 1 ženskú. Celá tréningová príprava bola 

smerovaná k úspešnému vystúpeniu na PH. 

Reprezentačné družstvo „A“ v roku 2016 tvorili: 

 Jozef Metelka (MC4) 
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 Vladislav Janovjak (MB) 

 Ján Gallik (pilot) 

 Anna Oroszová (WH3) 

 Patrik Kuril (MC4) 

Do „B“ tímu boli zaradení: 

 Ľubomír Jančí (MT2) 

 Maroš Orečný (MH3) 

Realizačný tím: 

 Patrik Chlebo (mechanik) 

 Milan Orosz (asistent) 

 Branislav Režňák (vedúci tímu, reprezentačný tréner) 

Výsledky v roku 2016 

 PH Rio 
Súťaže v dráhovej cyklistike sa konali na velodróme v Olympic Park v dňoch 8. – 11. 

septembra. Jozef Metelka absolvoval svoj paralympijský debut 9. septembra v pretekoch na 1 

km s pevným štartom. V tejto disciplíne získal na majstrovstvách sveta v rokoch 2014 – 2016 

tri strieborné medaily, preto aj v Riu smerovali jeho ambície k pódiovému umiestneniu. Na 

rozdiel od MS, kde štartujú jednotlivé skupiny postihnutia jednotlivo, na PH boli skupiny MC5 

(ľahšie postihnutie) a MC4 spojené a výsledný čas sa u MC4 prepočítaval dopredu stanoveným 

koeficientom. Odstupy jednotlivých pretekárov boli veľmi tesné, Jozefov výkon však stačil na 

perfektné druhé miesto. 

Hneď na druhý deň v dopoludňajších hodinách bola na programe kvalifikácia 

v stíhacích pretekoch jednotlivcov na 4 km, čo je Jozefova najsilnejšia disciplína – je v nej 

trojnásobným majstrom sveta a držiteľom svetového rekordu. Kvalifikácia mu vyšla podľa 

predpokladov – do večerného finále postúpil z prvého miesta v novom paralympijskom 

rekorde. Jozefovým súperom v boji o zlato bol austrálsky pretekár Kyle Bridgwood, ktorého J. 

Metelka po famóznom výkone po 3. kilometri predstihol, čo automaticky znamenalo jeho 

víťazstvo. 

Časovka jednotlivcov všetkých skupín sa išla 14. septembra a ako prvá z našich sa na 

štart spojených skupín WH2 – WH3 postavila Anna Oroszová. Tá sa v poslednej zákrute pred 

cieľom dopustila malého zaváhania, čo však nemalo žiadny vplyv na výsledok, a obsadila 8. 

miesto. Tandemy mužov štartovali ako prvé v poobednom bloku. Vladislav Janovjak s pilotom 

Jánom Gallikom podali kvalitný výkon, keď na víťaznú dvojicu stratili na 30 km trati 2:21 min, 

stačilo to však len na 14. miesto. Časovka skupiny MC4 skončila pre nás mimoriadne úspešne 

– Jozef Metelka zvíťazil a Patrik Kuril obsadil tretie miesto. 

15. septembra štartovala v cestných pretekoch spojených skupín WH1 – WH4 Anna 

Oroszová. Pretekárky skupiny WH4 majú v porovnaní s ostatnými skupinami podstatne ľahšie 

postihnutie, čím mali už na štarte nezanedbateľnú výhodu. A. Oroszová však odštartovala 

výborne, zachytila nástup silnejších pretekárok a jazdila vo vedúcej skupine. Pár kilometrov po 



Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis   
z rokovania Konferencie SZC konanej 11. februára 2017 

v Banskej Bystrici, Národná 11, Hotel Národný dom 

 

60/77 

 (vrátane 21. príloh) 

 

štarte sa však dostala do kolízie troch handbikov – talianska pretekárka odzadu narazila do 

Anky a tá potom do Brazílčanky. Pri tejto kolízii roztrhlo A. Oroszovej galusku na zadnom 

kolese a musela čakať na neutrálne servisné vozidlo Shimano, technici ktorého potom Anke 

vymenili celé koleso. Celý tento proces trval niečo vyše minúty, čím A. Oroszová stratila šancu 

na popredné umiestnenie. Cieľom napokon prešla na 11. mieste.  

Nedeľa 17. septembra bola v cestnej cyklistike záverečným súťažným dňom, kedy sa 

na štarte predstavili všetci slovenskí stojaci cyklisti. O 9:45 začali preteky spojených skupín 

MC4 – MC5, kde štartovali úradujúci majster sveta Patrik Kuril a celkový víťaz svetového 

pohára Jozef Metelka. Prvých 30 km absolvovali pretekári po rovine popri oceáne, na zvyšných 

54 km sa presunuli do kopcov vo vnútrozemí. Pre J. Metelku, ktorý sa pripravoval primárne na 

stíhacie preteky na 4 km, boli stúpania príliš strmé. Keďže sa nedokázal udržať vo vedúcej 

skupine a bojovať tak o popredné umiestnenia, z pretekov odstúpil. Profil trate naopak 

vyhovoval Patrikovi. V závere pretekov cca 100 metrov pred cieľom sa mu podarilo ustáť 

veľmi nebezpečný stret v plnej rýchlosti s brazílskym pretekárom. Po tomto strete stratil 

rýchlosť a v samotnom závere ho prešpurtoval Talian Tarlao. P. Kuril prešiel cieľom na 

vynikajúcom 4. mieste, pričom prvé tri priečky obsadili pretekári skupiny MC5. Počas pretekov 

MC4 – MC5 došlo k viacerým nebezpečným pádom a celé sa to skončilo veľkou tragédiou, 

keď v strmom klesaní spadol iránsky pretekár Bahman Golbarnezhad a následkom zranení 

neskôr podľahol. O 13:00 sa na štart postavili naši poslední pretekári Vladislav Janovjak 

s pilotom Jánom Gallikom. Prvý zo 4 rovinatých okruhov bol po 10 km neutralizovaný, pretože 

v kolóne áut sprevádzajúcich pelotón chýbala sanitka. Cyklisti tak prvý okruh absolvovali za 

rozhodcovským vozidlom a štart sa opakoval (išlo sa však už len na 3 rovinaté a 2 kopcovité 

okruhy). Tento scenár nevyhovoval Vladovi s Janom – v úvodných kilometroch si spolu 

s ďalšími 4 tandemami nastúpili a postupne si vytvorili sľubný náskok na pelotón. Bolo to síce 

v úvode pretekov, nádej tu však bola, keďže sa jednalo o veľmi silné tandemy, ktoré navyše 

dobre spolupracovali. Po opakovanom štarte už žiadny z útokov na rovine nebol úspešný. 

V prvom náročnom stúpaní boli chalani vo vedúcej skupine, vznikla tam však „diera“ 

a slovenskému tandemu sa už aj napriek snahe nepodarilo doskočiť vedúcu štvoricu. Do cieľa 

prichádzali spolu s ďalšími dvomi tandemami, ktoré sa im podarilo prešpurtovať a skončili na  

ôsmej priečke. 

 

Sumár výsledkov na Paralympijských hrách Rio 2016 

  

Jozef 

Metelka 

Patrik 

Kuril Janovjak+Gallik 

Anna 

Oroszová 

Skupina MC4 MC4 MB WH3 

1 km          

Umiestnenie 2.       

Počet 

štartujúcich 20       

Počet krajín 14       

4 km         

Umiestnenie 1.       

Počet 

štartujúcich 10       

Počet krajín 9       

Časovka         



Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis   
z rokovania Konferencie SZC konanej 11. februára 2017 

v Banskej Bystrici, Národná 11, Hotel Národný dom 

 

61/77 

 (vrátane 21. príloh) 

 

Umiestnenie 1. 3. 14. 8. 

Počet 

štartujúcich 14 14 23 11 

Počet krajín 12 12 16 11 

Cestný pretek         

Umiestnenie DNF 4. 8. 11. 

Počet 

štartujúcich 30 30 22 15 

Počet krajín 20 20 15 13 

SVK v rebríčku krajín: 10. zo 45 

 

 Okrem samotnej Paralympiády sa reprezentanti v paracyklistike zúčastnili aj pretekov 

Svetového pohára v JAR (Jozef Metelka), Belgicku (Jozef Metelka, Patrik Kuril, Ján Gallik, 

Vladislav Janovjak, Ondrej Strečko, Maroš Orečný a Anna Oroszová) a Španielsku (Metelka, 

Kuril, Gallik, Janovjak, Oroszová). Jozef Metelka navyše štartoval aj na Majstrovstvách sveta 

v dráhovej paracyklistike (Montichiari, ITA), ktoré boli posledným kvalifikačným podujatím 

na PH Rio. 

MS na dráhe (Montichiari, Taliansko) 
Prvá disciplína na programe Jozefa Metelku bol 1 km s pevným štartom (17.3.). Jozef 

podal vynikajúci výkon a rovnako ako minulý a predminulý rok obsadil druhé miesto. 19. 

marca v dopoludňajších hodinách sa J. Metelka postavil na štart kvalifikácie stíhacích pretekov 

na 4 km. Túto kvalifikáciu vyhral v novom svetovom rekorde, ktorý má momentálne hodnotu 

4:26.924 min a svojich súperov doslova deklasoval. V poobednom finále nastúpil proti 

austrálskemu pretekárovi Kylovi Bridgwoodovi, ktorému nedal šancu a tretí krát v rade získal 

v tejto disciplíne titul svetového šampióna. V scratchi obsadil 15. priečku.  

 Majstrovstiev sveta v Montichiari sa zúčastnilo 215 pretekárov z 32 krajín. Slovensko 

obsadilo v hodnotení krajín 9. miesto. 

 

UCI paracyklistické majstrovstvá sveta na dráhe - Montichiari, Taliansko 

Jozef Metelka (MC4) 

     

Disciplína Umiestnenie 

Počet 

štartujúcich 

Počet 

krajín Poznámka 

4 km 1. 18 16 

Čas 4:26.924 min (nový 

svetový rekord) 

1 km 2. 20 17 Čas 1:06.046 min 

scratch 15. 29 17   

 

SP Belgicko (Ostend) 
20. mája bola na programe pretekov časovka jednotlivcov pre všetky skupiny 

postihnutia. Jozef Metelka v skupine MC4 zvíťazil, v tej istej skupine obsadil Patrik Kuril 7. 

miesto. Nový pretekár Ondrej Strečko skončil po veľmi solídnom výkone na 14. mieste. Pre 

tandem Vladislav Janovjak - Ján Gallik boli preteky v Belgicku len tretím spoločným podujatím 

a obsadili 17. miesto. V kategórii handbikov skončila Anna Oroszova (WH3) na 7. a  Maroš 
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Orečný (MH3) na  30. priečke. 21. mája štartovali A. Oroszová a M. Orečný v cestných 

pretekoch s hromadným štartom. Anka mala v 2. kole ťažký pád, napriek tomu v pretekoch 

pokračovala a obsadila 9. miesto. Maroš Orečný skončil na 32. mieste. V nedeľu (22. mája) 

ráno sa postavila na štart cestných pretekov s hromadným štartom trojica Jozef Metelka, Patrik 

Kuril a Ondrej Strečko. Jozef Metelka zvíťazil, Patrik Kuril bol druhý a Ondrej Strečko, ktorý 

sa nevyhol pádu, skončil na 17. mieste. Tandem Vladislav Janovjak/Ján Gallik prišiel do cieľa 

na 21. priečke. 

SP Bilbao 
 Najlepší výsledok z našich v časovke dosiahol vedúci pretekár svetového pohára Jozef 

Metelka, ktorý v skupine MC4 zvíťazil. Ďalšie pódiové umiestnenie (3. miesto) dosiahla Anna 

Oroszová. Patrik Kuril obsadil 5. priečku a tandem Vladislav Janovjak – Ján Gallik bol 6. V 

cestných pretekoch v Ettorii skončila Anna Oroszová na 2. mieste. J. Metelka bol taktiež druhý 

a Patrik Kuril, rovnako ako Janovjak s Gallikom obsadili 5. miesto. 

  Sumár výsledkov za rok 2016: 

Výsledky paracyklistického družstva za rok 2016 

Podujatia Svetové poháre 

Majstrovstvá 

sveta PH Rio 

Umiestnenie 1.  2. 3. 4. - 8. 1.  2. 3. 

4. - 

8. 1.  2. 3. 

4. - 

8. 

2016 3 3 1 6 1 2     2 1 1 3 

Spolu 10 6 5 22 4 6 1 8 2 1 1 3 

 

 

V Martine, 9.2.2017        Branislav Režňák 

               člen VV SZC za paracyklistiku  

 

 

 

Príloha č. 16 

  SPRÁVA O ČINNOSTI MARKETINGOVEJ KOMISIE 

 

 

Dobrý deň, 

 

Dovoľte mi priblížiť činnosť novovzniknutej marketingovej komisie. Vznikla minulý rok 

a zatiaľ skôr kreuje spôsob svojho fungovania. Momentálne ju tvorí Lukáš Timko, správca 

webu a Katarína Ďurková, PR manažérka SZC. Z hľadiska úloh, ktoré, ako uvediem neskôr, 

táto komisia vykonáva, sú však jej právoplatnými členmi vlastne všetci z nás.  

Jej hlavnou úlohou je pomáhať zviditeľňovať SZC  v pozitívnom duchu. Týka sa to organizácie 

ako takej, jej športovcov ako aj podujatí organizovaných pod hlavičkou SZC. Rozmenené na  
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drobné je to najmä medializácia, správa webu, spravovanie sociálnych médií, a spracovávanie 

podkladov pre sponzorov.  

O spravovaní webu asi netreba viac hovoriť, Lukáš reaguje naozaj rýchlo a informácie pridáva 

do pár hodín od odoslania emailu. Výhodou najmä pre odvetvie cestná cyklistika je fakt, že 

zároveň stojí za portálom cycling-info.sk, ktorý má široký dosah práve na fanúšikov cestnej 

cyklistiky. Za oblasť medializácie som za uplynulý rok napísala vyše 70 článkov. Niektoré 

smerovali ako tlačové správy do agentúr a médií, niektoré boli určené na náš web, niektoré do 

firemných časopisov pre našich sponzorov. Snažíme sa pokryť práve také výjazdy a podujatia, 

ktoré by za iných okolností zostali „nepovšimnuté“ z pohľadu novinárov, resp. by im venovali 

iba výsledkový servis. 

Okrem toho spravujeme FB, spustili sme youtube kanál. V tomto sme jeden z mála zväzov, 

ktoré aktívne využívajú aj tieto komunikačné kanály, či už sa bavíme o prostredí našej krajiny 

alebo cyklistických federácií v Európe. Počas sezóny na dennej báze informujeme 

o podujatiach, športovcoch, repre výjazdoch a pod.  V tomto sme však vo veľkej miere 

odkázaní práve na vaše podklady – aj preto by som Vás chcela poprosiť o zasielanie informácií 

z vašich disciplín, podujatí, ktoré organizujete pod hlavičkou SZC. Sledujem stránky a profily 

športovcov, mnohí si už sami zvykli posielať mi informácie, že niekam cestujú, príp. pošlú 

fotografiu z podujatia, čo mi veľmi šetrí čas. Nie je totiž jednoduché pokryť všetky udalosti 

všetkých disciplín. Na druhej strane je to potrebné – keďže sami novinári sledujú aj náš web aj 

náš FB a veľakrát čerpali inšpiráciu práve tu.   

Počas roka sme tiež natočili videoprofil s Tatianou Janíčkovou, vyrábali  Pfky v podobe 

videoprianí, zachytili fotografiami mnohé majstrovstá SR.  

V nasledujúcom období máme nachystané užšiu spoluprácu v predsedami jednotlivých 

odvetví, tvorbu aplikácie – kalendár podujatí. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí opäť 

o kúsok ďalej posunúť informovanosť o našom športe. 
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Príloha č. 17
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Príloha č. 18 

Výška poplatkov za licencie SZC v roku 2017 
 

Veková kategória 

 

Poplatok 

za licenciu 

Poplatok 

za prestup 

v roku 2017 

Mini   

10 rokov a menej 

narodení 2007 a skôr   

 

2,50 Eur 

 

6,50 Eur 

Mladší žiaci 

11 – 12 rokov 

narodení 2005 – 2006 

 

2,50 Eur 

 

6,50 Eur 

Starší žiaci  

13 – 14 rokov 

narodení 2003 – 2004 

 

2,50 Eur 

 

6,50 Eur 

Kadeti  

15 – 16 rokov  

narodení 2001 – 2002 

 

5,00 Eur 

 

6,50 Eur 

Juniori  

17 – 18 rokov 

 narodení 1999 – 2000 

 

5,00 Eur 

 

6,50 Eur 

Do 23 rokov – U 23 

19 – 22 rokov 

 narodení 1995 – 1998 

 

Kont. tím: 25,00 Eur 

13,00 Eur 

 

13,00 Eur 

Muži / Ženy 

23 rokov a viac  

A (členovia z klubov registrovaných aj na UCI) 

B (ostatní) 

 

Kont. tím: 25,00 Eur 

13,00 Eur 

 

13,00 Eur 

 

Hobby licencia Down Hill 
 

10 Eur 

 

13,00 Eur 

Veteráni 

A  30 - 39 rokov 

B  40 - 49 rokov 

C  50 - 59 rokov 

 

10,00 Eur 

 

bez poplatku 

Veteráni 

D   60 - 64 rokov 

E   65 - 69 rokov 

F   70 a viac rokov 

 

2,50 Eur 

 

bez poplatku 

Funkcionári tímu 

rozhodca, tréner, lekár, masér, atď. 

 

3,00 Eur 

 

bez poplatku 

Paracyklisti 

rôzne kategórie podľa postihnutia 

 

2,50 Eur 

 

bez poplatku 

 

Poplatok za registráciu klubu:  

- obyčajný: 35 Eur 

- kontinentálny: 70 Eur 
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Príloha č. 21 

                             Uznesenie  z konferencie Slovenského zväzu cyklistiky 

                             konanej  11. februára 2017 v Banskej Bystrici 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky 

 

I.   Schvaľuje: 

 

1. Program konferencie Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej aj SZC) s doplnenými bodmi 

programu. 

   

2. Rokovací poriadok konferencie  SZC a volebný poriadok konferencie SZC.   

 

       3.   Zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií konferencie SZC, účasť  

             hostí. 

      Mandátová komisia: Katarína Ďurková, Ľubomír Chren, Peter Chňúrik 

      Sčítacia komisia:  Martin Fraňo, Michal Rohoň, Martin Laktiš  

      Návrhová komisia: Vladimír Došek,  Zdeněk Holba, Pavol Miazdra 

      Volebná komisia: Štefan Pčola, Ladislav Dobrovolný, Marek Varhaňovský 

      Zapisovatelia: Katarína Rohoňová 

      Overovatelia zápisu: Mikuláš Rapčan, Milan Jurčo, Stano Holec 

             Pracovné predsedníctvo: Peter Privara, Ján Žilovec, Katarína Jakubová,  

                                                      Katarína Rohoňová 

 

        4.  Ročnú účtovnú závierku SZC k 31.12.2015 

         

        5.  Výročnú správu SZC za rok 2015 

 

        6.   Zmenu stanov SZC  

         

        7.   Rozpočet SZC na rok 2017 

 

  8.   Stanovenie výšky členských a registračných poplatkov SZC na rok 2018    

        v prezentovanom rozsahu: 

              - registráciu klubu: 35 €,    kontinentálny tím: 70 € 

              - licencie : 

     a,  muži, ženy: 13 €,  členovia kontinentálnych tímov: 25 € 

           b, veteráni A, B, C: 10 € 

               veteráni D, E: 2,50 € 

           c,  juniori a kadeti: 5 € 

           d, starší žiaci, mladší žiaci, mini:  2,50 € 

           e,  telesne postihnutí, cykloturisti: 2,50 € 

           f,  funkcionári pretekov: 3 € 

           g, hoby licencia Downhill: 10 €  

                 U dievčat je poplatok v danej kategórii rovnaký ako u chlapcov. 

            - prestupy:    mládež : 6,50 €,  dospelí : 13 € 

            - poplatok za duplikát licencie: 10 € 
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    členovia kontinentálnych tímov: bez poplatku. 

 

        9.   Smernicu SZC o vyúčtovaní akcii s doplnením pripomienok.  

 

       10.  Smernicu SZC o poskytovaní odmeny a náhrad kontrolórovi SZC. 

 

       11.  Odmenu pre členov  Kontrolnej komisie SZC (ďalej aj KK SZC) v rozsahu Smernice  

              SZC o poskytovaní odmeny a náhrad kontrolórovi SZC. 

 

     II.  Berie na vedomie: 

 

         1.  Ocenenie pri príležitosti životného jubilea p. Mikuláša Rapčana. 

 

         2.  Správu o činnosti  Slovenského zväzu cyklistiky od predchádzajúcej  konferencie  

 SZC prednesenú  prezidentom SZC. 

 

         3.  Správu o hospodárení  Slovenského zväzu cyklistiky od predchádzajúcej konferencie 

 SZC  prednesenú  generálnou sekretárkou SZC. 

 

         4.  Správu Kontrolnej komisie SZC prednesenú predsedom komisie. 

 

  5.  Výročnú správu kontrolóra SZC prednesenú kontrolórom SZC. 

 

  6.  Vyjadrenie členov KK SZC k správe KK SZC a vyjadrenie prezidenta SZC  

        k správam kontrolóra. 

 

  7.  Správy o činnosti odvetvových a odborných komisií SZC prednesené zástupcami  

        jednotlivých komisií. 

 

  8.  Správu audítora k účtovne závierke SZC k 31.12.2015 a  k výročnej správe SZC za  

       rok 2015. 

 

     III.  Volí: 

          1.  členov VV SZC : 

              Ľubomír Chren a Matej Višňa (cestná cyklistika)  

              Ján Žilovec (horská cyklistika – cross country) 

              Jozef  Žabka (dráhová cyklistika),          

              Peter Grznár (bikros), 

              Martin Fraňo (cyklokros),                                                                                                            

             Tomáš Vrbovský  (horská cyklistika – DH/4X),  
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              Andrea Hajdú (sálová cyklistika), 

              Štefan Pčola  (cyklotrial), 

              Ladislav Longauer (cyklistika pre všetkých), 
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Zapísala : v.r. Rohoňová Katarína 

 

 

 

 
 

 

 


