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Zápis  č .  6 /2017 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 9. augusta 2017 

 
 

Prítomní: Martin FRAŇO, Peter GRZNÁR, Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Ladislav 

LONGAUER, Pavol MIAZDRA, Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Matej VYŠŇA, Ján 

ŽILOVEC, kooptovaný člen VV Rastislav ZOLLER, 

Hostia: Milan DVORŠČÍK predseda KK SZC, Ladislav DOBROVOLNÝ člen KK SZC 

Neprítomný:    

Ospravedlnený: Andrea HAJDÚ, Tomáš VRBOVSKÝ, Štefan PČOLA 

Zapisovateľ: Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Preverovanie podozrenia zo spáchania trestného činu – poškodzovanie cudzích 

práv podľa §375 ods. 1 trestného zákona 

4. Prevedenie skútrov na kluby, aby nefigurovali ako majetok SZC 

5. Výročná správa Kontrolnej komisie- informácia 

6. Účtovný program Pohoda na skladovú evidenciu 

7. Audit 

8. Schvaľovanie štatútov 

9. Informácie o stave vyplácania príspevku pre mládež 15% pre aktívnych 

športovcov 

10. Diskusia  

11. Záver  

 

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

Výkonný výbor: 

 

 

 

Nové uznesenia:  

 

1-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že SZC v spolupráci s reprezentačným trénerom 

pánom Valachom treba vysloviť oficiálnu požiadavku profi jazdcov do SANTINI, 

vzhľadom na to, že jazdci si vyžadujú iný typ materiálu na určité časti oblečenia.  

 

 

2-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že bolo podané trestné oznámenie pani Fiamovou na 

neznámeho páchateľa. Jednalo sa o trestné oznámenie vo veci poškodzovania cudzích 

práv podľa § 375 ods. 1 trestného zákona. Pani Fiamová, členka SZC, členka 

Arbitrážnej rady a rozhodkyňa SZC, sa domnievala, že niekto doplnil, resp. sfalšoval 

stanovy. Stanovy, ktoré mali byť odhlasované, boli zaslané pred Konferenciou. Avšak na 

základe upozornenia Hl. kontrolórky športu p. Fisterovej, že nám chýba bod  o riadnych 

voľbách, doplňujúcich voľbách sa upravili stanovy deň pred Konferenciou. Pred 

Konferenciou sa však táto úprava zaslať nestihla. Na Konferencii však bola viditeľná 

korekcia na premietacej tabuli a bola dokonca vysvetlená štátnym radcom pre šport p. 
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Machalom, ktorý upozornil na doplnenie bodu a jeho potrebu. Vysvetlil, že ak by bod 

nebol v stanovách, stanovy by neboli platné a mohli by sme prísť o status prijímateľa 

štátnej dotácie. Po odprezentovaní bodu boli stanovy doplnené a jednomyseľne 

schválené aj pani Fiamovou. Nakoľko štatutármi SZC je prezident Privara a generálny 

sekretár Jakubová, boli vypočúvaní práve oni na kriminálnom oddelení polície 

v Pezinku.  

 

 

3-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie vyjadrenia členov Kontrolnej komisie na položenú 

otázku prezidenta SZC, že či danú úpravu stanov zaregistrovali a že bola vysvetlená 

počas Konferencie. Pán Dobrovolný si pamätá priebeh Konferencie a je si istý, že daná 

korekcia stanov (viď predchádzajúce uznesenie) bola zverejnená na tabuli a bola 

vysvetlená aj ústne. Pán Dvorščík sa vyjadril prvotne otázkou, že aký bol počet slajdov 

prezentácie, ktoré boli vysvietené na tabuli, na otázku nakoniec zodpovedal, že túto 

korekciu tam nevidel. Taktiež aj členovia VV, ktorí sa zúčastnili Konferencie sa 

vyjadrili, že si pamätajú odprezentovanie daného bodu. Pán Žilovec, ktorý Konferenciu 

viedol detailne vysvetlil priebeh doplnenia a hlasovania o stanovách. 

 

 

4-6-2017 

Výkonný výbor sa uznáša, že 5 skútrov, ktoré nám darovala Európska cyklistická únia 

(UEC) a sú v užívaní určených CTMiek, budú prevedené do majetku týchto klubov. 

Sekretariát SZC požiada audítora o postup, ako takúto vec vykonať. 

Za: 9 Proti:0 Zdržal sa 0 

 

 

5-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie aktuálnu situáciu s Kontrolnou komisiou, jej 

vyslovenými požiadavkami, ku ktorej sa vyjadrili niektorí  členovia Výkonného výboru, 

že ide o šikanu a prekračujú sa právomoci a práva Kontrolóra. Viackrát si vyžadoval 

doklady z roku 2016, ktoré už boli skontrolované a nakoniec sa k nim ani nevyjadril, 

taktiež si vyžiadal všetky materiály ohľadne predaja cykl. štadióna a tieto si ani dokonca 

neprevzal a takto viackrát plytval pracovným časom pracovníkov sekretariátu.  

 

 

6-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že audit pre rok 2016 bol vykonaný, je verejný (na 

webe SZC) a drobné nedostatky označené audítorom za nepodstatné sa odstránili. 

 

 

7-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie aktuálnu sumu vypočítanú ako dotáciu na osobu pre 

akt. športovca do 23 rokov. Je to suma 505,40. Smernica, na základe ktorej sa bude 

vyplácať táto dotácia, bola schválená Výkonným výborom hlasovaním per rollam. 
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8-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že nakoľko prípad vo veci cyklistického štadiónu bol 

premlčaný, odvolanie voči rozsudku Výkonný výbor odhlasoval tak,  že sa odvolávať 

SZC nebude, vzhľadom na to, že prípad je premlčaný. Daný prípad by stálo SZC 

nemalé financie na súdne trovy. V prípade, že sa nájde nejaký právny argument (osobná 

zodpovednosť voči vtedajším štatutárom), tak určite bude SZC takým spôsobom 

pokračovať. 

 

 

9-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie rozhodnutie disciplinárneho senátu zo dňa 23.6.2017, 

že pán Dvorščík nemá povinnosť pravidlá SZC doprekladať na základe tohto 

rozhodnutia. 

 

 

10-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že prezident Privara opäť žiadal dodanie zatiaľ 

preložených pravidiel vo worde a informoval sa, či zvyšok pravidiel doprekladá pán 

Dvorščík, ako bolo dohodnuté vopred. Pán Dvorščík sa viackrát vyjadril, že si splnil 

záväzok. Pán Dvorščík podľa jeho vyjadrenia s touto činnosťou skončil.  Čiže odmieta 

doprekladať a dodať pravidlá SZC vo worde. Toto vyjadrenie a okolnosti budú 

uverejnené formou jednoduchej správy na webe SZC, aby bola situácia všetkým členom 

SZC jasná.  

Hlasovanie o zverejnení jednoduchej správy: 

Za:9 Proti: 0 Zdržal: 0 

 

 

11-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že pán Bačík porušil pracovný predpis o používaní 

motorových vozidiel SZC a bude následne 1.krát  napomenutý, ako sa v predpise 

uvádza. 

 

 

12-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že pracovný predpis o používaní vozidla, treba 

sprísniť.  

 

 

13-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že DPH s firmou Lifecycling s.r.o. bola vysporiadaná. 

 

 

14-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie vyjadrenie p. Jurča, člena Kontrolnej komisie SZC 

a odôvodnenie prečo sa nedostaví. Sekretariát mu odpovie. Odpoveď vzišla z diskusie 

členov VV SZC. 
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15-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie jednotlivé vyjadrenia p. Jurča a p. Došeka, členov KK 

SZC k Výročnej správy Kontrolnej komisie vydanej ku Konferencii 2017 

a nepodpísanej jej členmi. Nakoľko sa pod správu doteraz nepodpísali a predchádzajúci 

Výkonný výbor bolo vydané uznesenie, že do nasledujúceho Výkonného výboru, to bolo 

9. augusta dodajú zosúladenú Výročnú správu, ktorou by sa mohol Výkonný výbor 

zaoberať. Tak sa neudialo. 

 

 

 

16-6-2017 

Výkonný výbor sa uznáša, nakoľko nebolo dodržané uznesenie VV SZC zo dňa 27. júna 

2017, 10-5-2017 o zosúladení Výročnej správy KK SZC, že VV SZC sa bude zaoberať 

a riešiť potrebné odporúčania z pôvodnej Výročnej správy KK SZC, ale nebude sa ich 

striktne držať, nakoľko rok 2017 je už skoro v tretej tretine a potrebná Výročná správa 

KK SZC nebola schválená do dnešného dňa. Členovia KK SZC majú podpísať danú 

Výročnú správu a v prípade, že niektorí z nich majú výhrady k danej správe nám ich 

zašlú písomne (formou dodatku).  

Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0 

 

 

17-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie ponuku od firmy Pohoda na skladovú evidenciu. 

Vyjadrenie VV SZC bolo však také, že sa prikláňajú k niečomu dostupnejšiemu 

a lacnejšiemu.  

 

 

18-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie výhrady Kontrolóra k štatútom odvetvia. Tieto 

výhrady budú komunikované s odvetviami, ktoré môžu v prospech odvetvia tieto 

odporúčania prijať a zapracovať do štatútu. Tento štatút bude schválený do 

nadchádzajúceho zasadania VV SZC. Schválenie štatútu v rámci odvetvia môže 

prebehnúť aj elektronickým hlasovaním – per rollam. 

 

 

19-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že ak jednotlivé kluby, ktorým bola poskytnutá 

dotácia na základe 15% z hľadiska kvantity pre aktívnych športovcov do 23 rokov 

nebudú schopné dotáciu vyčerpať a správne vyúčtovať, tieto financie sa budú musieť 

vrátiť na Ministerstvo Financií. 

 

 

20-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie aktuálne čerpanie financií SZC poskytnuté 

ekonómkou SZC. 
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21-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že SZC bude kontaktovať VŠC Dukla , nakoľko sme 

zistili, že pani Pavlendová má uzavretú amatérsku zmluvu s VŠC Dukla a SZC o tom 

nebolo upovedomené.  

 

 

 

22-6-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sekretariát SZC sa bude spolu s ČSC snažiť 

vykomunikovať s UCI, aby boli UCI body za Spoločné majstrovstvá SR a ČR zapísané 

každej federácii zvlášť, nakoľko slovenskí pretekári prišli cca o 230 UCI bodov. 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 


