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Prítomní: kooptovaný člen VV SZC Branislav DELEJ, Martin FRAŇO, Andrea 

HAJDÚ, Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Ladislav 

LONGAUER, Pavol MIAZDRA, Peter PRIVARA, Štefan PČOLA, 

Branislav REŽŇÁK, Tomáš VRBOVSKÝ, Matej VYŠŇA, Ján 

ŽILOVEC 

Hostia:   Ladislav DOBROVOLNÝ kontrolór SZC 

Neprítomný:    

Ospravedlnený:  Peter GRZNÁR 

Zapisovateľ:  Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Informácie o pracovnej ceste Miláno – Santini 

4. Informácie o nákupe áut – doplnenie vozového parku 

5. Žiadosť o finančnú podporu CK Olympik Trnava 

6. Zníženie hranice minimálneho veku- podpora mládeže, žiadosť (Pčola) 

7. OH Team 

8. Spôsob vyplácania koordinátorov odvetví 

9. Prihlasovanie na ME, MS, SP, UCI kalendár 

10. Stretnutie koordinátora BMX s klubmi na pôde SZC 

11. Kontaktná osoba EYOF 2021 

12. Účasť na EH 2019 Minsk (Rohoň) 

13. BAYOG 2018 – juniorské olympijské hry Buenos Aires (Rohoň) 

14. Nominačné kritériá dráhová cyklistika (Rohoň) 

15. Uzavretie kauzy Klúčik 

16. Okolo Slovenska – značka  

17. Oprava vo výročnej správe  

18. Informácie Kontrolóra SZC 

19. Diskusia  

20. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

-Bod 11-3-2018 Michal Rohoň  

 

 

Výkonný výbor SZC 

 

 

1-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že členovia VV SZC hlasovali za pána Deleja 

prostredníctvom per rollam dňa 3.4. 2018 ( ZA: 10, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2) a  

rozhodol o tom, že pán Delej bude poverený zastupovať dráhovú cyklistiku do 

nasledujúcej Konferencie.  

 

 

2-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie o pracovnej ceste do Milána, na ktorej sa 

dohadovala ďalšia spolupráca Slovenského zväzu cyklistiky o.z. s firmou SMS Santini, 
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ktorá sa predpokladá zatiaľ do roku 2022. Santini zabezpečovala reprezentačné 

oblečenie pre SZC. SZC malo ponuku aj od inej firmy, ale ponuka firmy SMS Santini je 

výhodnejšia. O ďalšej spolupráci s firmou, ktorá bude pre SZC zabezpečovať 

reprezentačné oblečenie sa rozhodne po prijatí a prekonzultovaní zmlúv Santini 

a ponuky pre SZC od druhej konkurenčnej firmy. 

 

 

3-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o tom, že SZC pripravuje výberové 

konanie na 2 nové vozidlá do vozového parku, na ktoré boli poukázané finančné 

prostriedky z ministerstva. 

 

 

4-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sa do budúcnosti polepia všetky vozidlá vozového 

parku jednotne. 

 

 

5-4-2018 

Výkonný výbor sa uznáša, že zvyšné financie, ktoré pán Gálik pre podujatie V4 

nedočerpá a boli schválené z rozpočtu na podujatia, sa presunú na podujatie, ktoré 

organizuje p. Kujovič v dňoch 8.6.2018- 10.6.2018 na základe jeho žiadosti. Zmluvu, 

podmienky čerpania tejto podpory pre toto podujatie vymedzí odvetvie cestnej 

cyklistiky, aby dané podujatie bolo organizačne aj personálne zvládnuté a na bezpečnej 

úrovni. 

Za :9 Proti 0 Zdržal sa: 0 

 

 

6-4-2018 

Výkonný výbor sa uznáša, že žiadosťou p. Pčolu o podporu mládeže trial sa budeme 

zaoberať v roku 2019. Žiadal zaradiť do podpory pre mládež do 23 rokov podmienku, 

že sa podpora bude môcť uplatňovať od 5 rokov.     

Za: 10 proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

7-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že do ďalšieho zasadnutia si VV SZC odvetvia 

uverejnia zoznam pretekárov, ktorý budú zaradení do podpory olympijského top tímu a 

na ktorých sa bude vzťahovať finančná podpora.     

           Z: Odvetvia 

  

 

8-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že vyplácanie pozície koordinátorov bude na základe 

faktúry a ich predmetu živnosti. 
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9-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie upozornenie o prihlasovaní na preteky od gen. 

sekretára K. Jakubovej. Je potrebné dodržiavať termíny prihlasovania na preteky, 

nakoľko UCI začalo zasielať sankcie.  

 

 

10-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sa prezident SZC zúčastní ešte jedného/ dvoch 

stretnutí ohľadne podujatia EYOF 2021, ale kontaktnou osobou, ktorá bude mať toto 

podujatie na starosti bude predbežne p. Hikel. Na subkomisii mládeže sa prednesie tento 

návrh.  

 

 

11-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie ohľadne EH 2019. Týkajú sa cestnej 

a dráhovej cyklistiky. P. Rohoň považuje za dôležité sa zamerať na ženy v cestnej 

cyklistike a prispôsobiť im program v aktuálnej sezóne.  

 

 

12-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie o juniorských olympijských hrách 

v Buenos Aires, nakoľko sa nám v procese alokácie naskytla pridaná kvóta oprávňujúca 

štart v kombinovaných pretekoch cestnej a horskej cyklistiky. Pretekári absolvujú 

kritérium, časovku jednotlivcov, preteky jednotlivcov, MTB Eliminator a Short track. 

P. Rohoň absolvoval úvodné stretnutie ohľadne BAYOG. 9. mája budú ďalšie 

informácie. Od cestnej komisie a komisie MTB sa očakáva širšia nominácia. Priebežne 

budú informácie poskytované. Na štábe sa p. Rohoň bude informovať aj ohľadne 

oblečenia pre týchto pretekárov a dotácie na pretekárov.  

 

 

13-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že M. Rohoň, reprezentačný tréner zaslal komisii 

dráhovej cyklistiky nominačné kritériá na odobrenie. P Delej ohľadne tejto veci osloví 

komisiu, a nominačné kritériá sa dajú odsúhlasiť per rollam nakoľko tieto kritériá sú 

zaslané komisii od marca. 

 

 

14-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že pochybenie vo vyplácaní diét p. Klúčikovi, 

bývalému reprezentačnému trénerovi žien, je vyriešené a zo strany Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu uzavreté. Pochybenie bolo uhradené zo sponzorských 

financií cestnej cyklistiky. 

 

 

15-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že značka Okolo Slovenska je vo vlastníctve SZC.  
 

 

 

 



Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis  č .  4 /2018 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 24. apríla 2018 

 

16-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že bola vykonaná oprava vo výročnej správe so 

súhlasom audítora. 

 

17-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie vyjadrenie kontrolóra SZC p. Dobrovolného. KK SZC 

sa zaoberalo odporúčaniami a pripomienkami z Konferencie na základe plánu práce pre 

KK SZC, ktorý bol vytvorený. O zasadaní Kontrolnej komisie bude riadny zápis. 

 

 

18-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné aktualizovať fotografie na webe, 

doplniť zápisnice, uverejniť štatúty odvetví. 

           Z: Odvetvie 

 

19-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že vedenie SZC neustále lobuje a jedná ohľadne 

Národného cyklistického štadiónu.  

 

 

20-4-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie od p. Belicu, ktorý odprezentoval vzhľad 

bannerov a nálepiek, ktoré vie ich firma zabezpečiť. Cenová relácia je cca sieťkový 

banner 7,50 €/  m2, nálepka 9 €/ m2. Konkrétne ceny a ceny iných produktov sú 

vypočítane na základe požiadavky.  

 

 

 

 

Zapísala: Katarína Rohoňová v.r. Peter Privara, prezident v.r. 

 

 

 

 

Overovatelia: Branislav Režňák v.r.  Matej Vyšňa v.r. 


