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Prítomní: Peter GRZNÁR, Andrea HAJDÚ, Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Ladislav 

LONGAUER, Pavol MIAZDRA Štefan PČOLA, Peter PRIVARA, Tomáš VRBOVSKÝ, 

kooptovaný člen VV Rastislav ZOLLER, Ján ŽILOVEC, 

Hostia: Ladislav DOBROVOLNÝ člen KK SZC, Milan JURČO, člen KK SZC, Marek 

KONKOLY, Stanislav KLIMEŠ člen AR SZC, Dušan KRKOŠKA člen AR SZC, Milan 

SCHURGER člen AR SZC 

Neprítomný:    

Ospravedlnený: Martin FRAŇO, Branislav REŽŇÁK, Matej VYŠŇA  

Zapisovateľ: Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. BMX Freestyle 

4. Školenie vodičov, ktorí jazdia na autách SZC – k bodu sa vyjadrí pán Chren 

5. Vyúčtovanie Arbitrážnej rady 

6. Informácie o podaní Návrhu na začatie disciplinárneho konania voči 

Arbitrážnej rade 

7. Informácie o stretnutí vedenia SZC a Kontrolnej komisie SZC na Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu s Hlavnou kontrolórkou športu 

8. Informácie o vyplácaní 15% z príspevku pre mládež do 23 rokov 

9. Informácia Okolo Slovenska 

10. Diskusia  

11. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

Výkonný výbor: 

 

1-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že člen Kontrolnej komisie SZC, pán Milan 

Jurčo,  na výzvu predsedajúceho odmietol opustiť stretnutie vedúcich odvetví, ktoré sa 

koná zvyčajne pred zasadnutím Výkonného výboru SZC a vyjadril sa, že na základe 

stanov sa môže zúčastňovať každej činnosti Slovenského zväzu cyklistiky. Približne 

v polovici stretnutia vedúcich odvetví vstúpil aj pán Dobrovolný v domnení, že sa jedná 

už o zasadnutie Výkonného výboru. 

 

2-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie prezentáciu pána Konkolyho ohľadne novej 

disciplíny BMX Freestyle, ktorá bude na najbližších OH v Tokiu prvý krát olympijskou 

disciplínou. Pán Marek Konkoly bol pozvaný na zasadnutie VV SZC, aby členom VV 

SZC predložil informácie o danej disciplíne. Pán Konkoly je dočasným neoficiálnym 

zástupcom disciplíny BMX Freestyle, nakoľko ešte nie je známe zaradenie tejto 

disciplíny do štruktúr SZC. Tohto roku sa daná disciplína zúčastní majstrovstiev sveta 

v Číne, kde pretekára Výkonný výbor podporil finančnou čiastkou 1000,- €. Daný šport 

bude na OH v Tokiu bojovať  rovno o medailu. Do konca októbra by malo byť 

aktívnych 25 členov za túto disciplínu. BMX Freestyle má svoje fungujúce Slovenské 

poháre, ktoré doposiaľ neboli pod hlavičkou SZC a v minulosti mali aj Majstrovstvá 
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Slovenska v danej disciplíne. Freestyle BMX park je disciplínou, ktorá sa bude jazdiť na 

OH v Tokiu. Za juniora je  považovaný pretekár v disciplíne do 15 rokov a dospelý nad 

15 rokov. Podmienky na OH je do 10 jazdcov zo všetkých federácií.  

 

3-8-2017 

Výkonný výbor schvaľuje podporu na Majstrovstvá Slovenska disciplíny BMX 

Freestyle 600,-€ z licenčného účtu a to do konca októbra 2017. 

Za: 8 proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

4-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že licenčný poriadok a ostatné v pravidlách SZC 

bude potrebné upraviť vzhľadom na novú disciplínu BMX Freestyle. 

 

5-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že prezident Privara apeloval počas zasadnutia 

VV SZC na všetkých vedúcich  odvetvia, aby oboznámili kluby, členov komisií a 

posunuli informáciu aj na ostatných členov, ktorí budú účtovať štátne prostriedky, aby 

tak začali prostriedky vyúčtovávať čo najskôr. 

 

6-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že na web SZC sekretariát zverejní rankingy 

a výsledky za jednotlivé odvetvia a ako sa percentuálne podieľali z hľadiska výsledkov 

(jeden z ekvivalentov vzorca pre výpočet dotácie) na tvorbe rozpočtu za rok 2017. Táto 

informácia bude dostupná pre všetkých členov, nakoľko sa ohľadne percentuálneho 

zastúpenia odvetví z hľadiska výsledkov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu šírili nepravdy. 

 

7-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že pán Žilovec navrhuje prehodnotiť a zamyslieť 

sa nad financovaním podpory CTM, ZCPM a v súčasnosti máme nové financovanie 

mládeže do 23 rokov a zapracovať ho možno do týchto zdrojov, lebo prichádza 

k duplicitnému financovaniu. Žiada vedúcich odvetvia, aby sa nad týmto nastavením  

financovania zamysleli. Je potrebné sa zamerať na kadetov a juniorov.  

 

8-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že na OH Tokio, bude zrovnoprávnený počet 

štartujúcich mužov a žien.  

 

9-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že prezident a viceprezident SZC sa stretol 

s vedením VŠC Dukla Banská Bystrica p. Benčíkom, nakoľko majú záujem zahrnúť 

odvetvie MTB do štruktúr VŠC Dukla Banská Bystrica. 

 

10-8-2017 

Výkonný výbor  SZC berie na vedomie, že ak máme športovcov v okolí Banskej 

Bystrice, VŠC Dukla BB im vie poskytnúť regenerácie, masérov a pod. Je potrebné 

spísať do žiadosti koľko záujemcov menovite by malo záujem a podľa tejto žiadosti nám 

to môžu schváliť. Je to zaujímavé najmä pre vedúcich odvetví olympijských disciplín.  
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11-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie informácie o vyúčtovaní zo zasadnutia 

Arbitrážnej rady v Prešove. Blok z ubytovania je z iného dátumu ako bolo konanie 

poroty AR, cestovné nebolo na základe našej smernice atď. Pán Krkoška argumentoval, 

že bolo po pretekoch a že prespali v Prešove. Ubytovanie im vybavil podľa jeho slov pán 

Kollár. Nebol v tom úmysel podvádzať. Tým že pri odchode nebol prítomný majiteľ 

a nemali k dispozícii registračnú pokladnicu, tak zaplatili a doklad bol zaslaný 

dodatočne poštou. Z toho dôvodu bol doklad z iného dátumu. Pani Fiamová sa po 

upozornení SZC e-mailom vyjadrila, že nič nechce z danej cesty vyplatiť. Nikdy 

predtým za takéto veci nežiadal schválenie, či to bude preplatené prostriedkami SZC a 

bola podľa jeho slov jeho chyba, že si služobnú cestu nedal odobriť. Je na štatutároch 

SZC, že či vyplatia, to čo mi náleží. Pán Krkoška sa ospravedlnil, že si sám dobre 

nenaštudoval predpisy a že si nedal vopred nič odobriť. Žiada vyplatiť teda toľko, čo 

mu prináleží podľa platnej smernice. 

 

12-8-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie o podaní prípadu Jakub Vančo verzus 

Arbitrážna rada na Disciplinárnu komisiu SZC. Vyjadrenie členov AR: Krkoška, 

Schuerger a Klimeš bolo, že sa jednalo o nedorozumenie. Arbitrážna rada je jeden 

orgán, a arbitrážna porota je ďalší, ktorej členov schvaľuje Výkonný výbor. 

V pravidlách je napísané, že AR ma riešiť prípad tak, aby došlo k zmierneniu. AR je 

orgán, ktorý je súčasťou štruktúr SZC. AR dostala sťažnosť jedného člena na druhého 

člena SZC. Nezasadli ako porota, ale AR riešila sťažnosť, kde je napísané, že AR 

navrhuje pozastaviť činnosť. Zhodli sa však na tom, že došlo k nedorozumeniu. 

Prítomní členovia AR uznali, že je v ich osobnom záujme vypracovať a špecifikovať 

postupy, štatút, harmonogram a termíny, ktoré by VV SZC následne odsúhlasil.  

 

13-8-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sekretariát SZC pripraví zoznam ľudí, ktorých by 

sa mohlo týkať školenie vodičov aj s bydliskom a podľa toho by sa dohodlo školenie 

vodičov. Vyžiadať od odvetví zoznam. Informovať sa u firiem, či sú ochotní to vykonať 

mimo Bratislavy (Banská Bystrica). 

 

14-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie informácie o podpore na základe kvantity 

mládeže do 23 rokov. Zmluvy boli podpísané klubmi a prijaté na SZC. S vyplácaním 

danej podpory sa pomaly začalo, nakoľko SZC ešte čakalo na prijatie finančných 

prostriedkov. 

 

15-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že sme zaplatili firme Ingsteel poslednú splátku 

značky Okolo Slovenska a značka Okolo Slovenska je teda opäť vo vlastníctve SZC.  
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16-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie zápis z pracovného stretnutia Kontrolnej komisie 

a štatutárov SZC s Hlavnou kontrolórkou športu A. Fisterovou.  

 

17-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že sekretariát SZC urobí prieskum na firmu, 

ktorá by spravila školenie o ochrane osobných údajov pre členov sekretariátu SZC, 

Kontrolnej komisie SZC, prípadne členov Výkonného výboru SZC a bola by ochotná 

prísť na SZC a školenie spraviť na pôde SZC. 

 

18-8-2017                      

Výkonný výbor SZC schvaľuje výstupy z pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 

26.09.2017 na adrese Stromová 9, 813 30 Bratislava, na ktorom sa zúčastnil pán Peter 

Privara, pani Katarína Jakubová, pán Milan Dvorščík, pán Milan Jurčo, pán Vladimír 

Došek, pán Ladislav Dobrovoľný, pani Alica Fisterová – hlavná kontrolórka športu, pán 

Jozef Kučera, pán Jan Bracho a pani Andrea Kačmarová a ktoré bolo zaznamenané 

v Zápise z pracovného stretnutia spracovaného hlavnou kontrolórkou športu. 

Predmetom stretnutia bolo poskytnutie súčinnosti kontrolórovi SZC a kontrolnej 

komisii na základe podnetu pána Milana Dvorščíka. Z pracovného stretnutia vzišli 

nasledovné navrhnuté opatrenia: 

-spracovanie plánu činnosti Kontrolnej komisie SZC Kontrolnou komisiou SZC;          

-spracovanie návrhu kompetenčnej smernice, resp. organizačnej smernice Kontrolnou 

komisiou SZC v súčinnosti s Výkonným výborom SZC;                          

 -spracovanie návrhu smernice o vyúčtovaní cestovných náhrad Kontrolnou komisiou SZC 

v súčinnosti s Výkonným výborom SZC;                

-spracovanie štatútu Kontrolnej komisie SZC Kontrolnou komisiou SZC;           

-spracovanie sumárnej správy zistení Kontrolnej komisie SZC Kontrolnou komisiou SZC;           

 -zverejnenie všetkých zápisníc zo zasadnutí Kontrolnej komisie SZC Kontrolnou komisiou 

SZC                    

 -Výkonný Výbor SZC sa oboznámil s úplným znením Zápisu z pracovného stretnutia, ktorý 

tvorí prílohu tejto zápisnice                 

 -Výkonný výbor SZC tiež konštatuje a berie na vedomie, že ku dňu 18.10.2017 nebolo 

žiadne z navrhnutých opatrení zo strany Kontrolnej komisie SZC vykonané. 

Výkonný výbor odporúča nasledovné opatrenia, aby kontrola, ktorá bude prebiehať,  

bola v súlade so zákonom a zároveň boli zachované základné aspekty kontroly ako 

vyžiadanie dokladov, preberanie dokladov, odovzdávane dokladov, zverejňovanie 

zápisov Kontrolnej komisie na webe SZC a tým sa odstránili nedorozumenia medzi 

sekretariátom SZC a Kontrolnou komisiou SZC, ktoré pri tejto činnosti vznikali.  

Za: 8 proti:0 Zdržal sa:0 

 

19-8-2017 

Výkonný výbor SZC sa uznáša, že na podnet, ktorý sme prijali ohľadne pani Keseg 

Števkovej jej odpovieme a v prípade,  že sa to bude opakovať, budeme musieť dané veci 

riešiť v súlade s disciplinárnym poriadkom. 

Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
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20-8-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že kooptovaný člen VV SZC Pán Zoller pošle na 

sekretariát informácie pre členov SZC,  že sa blíži Konferencia a ak majú nejaké 

pripomienky, čo sa týkajú stanov, tak ich treba najneskôr do 90 dní pred Konferenciou  

zaslať. Navrhuje informáciu uverejniť aj na webe SZC. 

 

 

 

 

Zapísala: Rohoňová ........................... 

 

 

Overovatelia:  ...........................   ........................ 

 


