
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis  č .  10/2017 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 13. decembra 2017 

 

Prítomní: Ľuboš CHREN, Martin FRAŇO, Andrea HAJDÚ, Katarína JAKUBOVÁ, Pavol 

MIAZDRA, Štefan PČOLA, Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Tomáš VRBOVSKÝ, 

Matej VYŠŇA, kooptovaný člen VV Rastislav ZOLLER, Ján ŽILOVEC,  

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

Neprítomný:    

Ospravedlnený: Peter GRZNÁR, Ladislav LONGAUER 

Zapisovateľ: Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Ochrana osobných údajov + bezpečnostný projekt 

4. Kontrola čerpania jednotlivých odvetví za rok 2017 

5. Zmena termínu Konferencie, program, personálne obsadenie jednotlivých 

komisií 

6. Predpokladaný rozpočet pre rok 2018 (ak túto informáciu budeme mať 

z ministerstva) 

7. Projekty 2018 

8. Prejednávanie podnetu možného porušenia stanov, komisia CC 

9. Štatút Dráhovej cyklistiky 

10. Vyjadrenie Výkonného výboru, k odstúpeniu Kontrolóra a zneužitie našej 

skratky SZC na jeho webe 

11. Projekt pre mladých rozhodcov, časový horizont 3 – 4 roky  

12. Zlatý pedál oceňovanie osobnosti a návrh na ďakovné listy (hlasovanie) 

13. Funkcia Kontrolóra 

14. Personálne doplnenie Arbitrážnej rady, Kontrolnej komisie a Disciplinárnej 

komisie 

15. Diskusia  

16. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

Výkonný výbor: 

 

1-10-2017 

Výkonný výbor SZC schvaľuje, že pripraví podklady pre Konferenciu SZC ohľadne 

zmeny poplatkov za licencie na jednotných 10 eur za licenciu, okrem kategórie D,E,F 

Masters, Elite a členov Kontinentálnych tímov. 

                  Z: Sekretariát 

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa :1 

 

2-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie informáciu, že sekretariát SZC písomne argumentoval 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu na podnet bývalého kontrolóra SZC M. 

Dvorščíka, ktorý žiadal, aby odobrali Slovenskému zväzu cyklistiky štatút prijímateľa 

príspevku uznanému športu. 
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3-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že dňa 16.11.2017 sa Karolína Belás zúčastnila 

školenia o ochrane osobných údajov. Skúšku absolvovala koncom novembra. Je 

potrebné, aby zamestnanci organizácie boli poučení, zahrnúť do zmlúv trénerov, že 

môžu narábať s osobnými údajmi pretekárov. Potrebný je aj bezpečnostný projekt, 

musí SZC získavať rodné čísla od našich členov. Poučení budú aj členovia KK a AR.  

            Z: Karolína Belás 

 

4-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie ohľadne Majstrovstiev Európy v 24 H od 

pána Dupkalu. V roku 2022 sa plánujú aj majstrovstvá sveta v tejto disciplíne. 

Predpokladaný  počet účastníkov na týchto pretekoch je 400. Od SZC by chceli 

požiadať o podporu pri vybavení dresov, medailí a pohárov v hodnote 3.500,-€.  

Vec bude predložená Výkonnému výboru po schválení rozpočtu a bude sa o danej 

podpore hlasovať po prijatí oficiálnej žiadosti na SZC. 

 

 

5-10-2017 

Výkonný výbor predložil Kontrolnej komisii informáciu o vyúčtovaní prostriedkov 

odvetví. Kontrolná komisia navrhla, že pokiaľ si jednotlivé odvetvia, konkrétne BMX 

nevyčerpá financie zo svojho rozpočtu predložením vyúčtovaní do pondelka 18.12.2017, 

financie prepadajú v prospech odvetví, ktoré sú schopné tieto financie zúčtovať. 

 

 

6-10-2017 

Výkonný výbor sa uznáša na základe predloženia návrhu Kontrolnej komisie v zložení 

Dobrovolný a Jurčo, že ak odvetvia, ktoré budú vyzvané na zúčtovanie financií do 

18.12.2017 do 16:00 a nevyčerpajú si tieto financie, prostriedky prepadajú v prospech 

iných odvetví. 

Hlasovanie:  

Za:10 Proti:0 Zdržal sa:0 

 

 

7-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné Konferenciu SZC presunúť na skorší 

dátum, nakoľko kontrolór SZC sa vzdal svojej funkcie. Riadna Konferencia SZC sa 

navrhuje na deň 21. januára 2018, nakoľko podpis zmlúv s ministerstvom bude 

prebiehať do konca januára.  

 

 

8-10-2017 

Výkonný výbor schvaľuje zmenu termínu Konferencie SZC 2018 na 21. januára 2018. 

Za:10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

9-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že prvý Výkonný výbor v roku 2018 by sa mal konať 

dňa 10. januára. 2018.  
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10-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sekretariát SZC zašle klubom informáciu ohľadne 

zmeny termínu Konferencie SZC a informáciu ohľadom skoršej registrácie klubov 

a pod.  

 

 

11-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že na zasadnutí VV SZC dňa 10. januára 2018, 

navrhne členov do komisií, potrebných na Konferenciu ako mandátová, sčítacia atď. 

Odhlasuje predsedajúceho a pripraví potrebné podklady pre Konferenciu 2018. 

 

 

12-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sekretariát SZC opravuje a doplňuje ministerské 

tabuľky, nakoľko sú nové usmernenia a v tabuľkách treba uvádzať ďalšie info. 

 

 

13-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie predloženie návrhu pána Žilovca na úpravu projektu 

U23 a predloží nový projekt Olympionici 2020. Bližšie informácie a podmienky budú 

prerokované na nasledujúcom VV SZC, nakoľko ešte stále nie je známy rozpočet 

z Ministerstva. 

 

 

14-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie ohľadne podnetu podaného na Valné 

zhromaždenie CC. Predseda CC p. Chren posunul podnet na VV SZC. Jednalo sa o 

priamu účasť člena VV SZC p. Zollera počas výpravy českej reprezentácie na MS v 

Bergene. Zabezpečoval výpravu českej reprezentácie. P. Chren sa vyjadril, že možno by 

bolo vhodné, keby si účasť nechal schváliť VV SZC.  
 

 

15-10-2017 

Výkonný výbor sa uznáša, že za možné porušenie stanov p. Zollera na základe podania, 

ktoré bolo prijaté na SZC, posunuté na Valné zhromaždenie CC a ňou podané na 

Výkonný výbor SZC, bude zaslané predloženie Disciplinárnej komisii. Predloženie sa 

bude týkať možného porušenia stanov, člena VV SZC, pánom Zollerom pri 

zabezpečovaní českej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2018 CC v nórskom 

Bergene, kde svojim konaním priamo podporoval konkurenciu slovenskej reprezentácie. 

Za: 9 proti: Zdržal sa :1 

 

 

16-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že štatút dráhovej komisie bude pripomienkovaný na 

VZ dráhovej cyklistiky a neskôr bude schválený VV SZC. 
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17-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie jednotlivé vyjadrenia členov VV SZC k odstúpeniu p. 

Kontrolóra. 

 

J. Žilovec: ,,Odstúpenie p. Dvorščíka z pozície Kontrolóra, je podľa mňa dôsledkom stretnutia 

s pani Fisterovou, kde sa stretol s opačným názorom, že svoju prácu by mohla KK SZC robiť 

inak. Milana poznám 36 rokov. Chcel som ho priviesť opäť k cyklistike a dnes už mi nedvíha 

telefón. Ja to cítim ako svoje zlyhanie, že sa takto otočil a to čo predviedol za posledný rok 

som nečakal a veľmi ma to sklamalo. Za peniaze nás všetkých, je rozhodcom UCI, my všetci 

sme zaplatili za preklad pravidiel a pán Miazdra doprekladal pravidlá MTB zadarmo. Milan 

za to dostal 6300 eur.“ 

 

M. Fraňo: ,,Ja som mu viac krát položil otázku, ako pomohol združeniu, lebo Kontrolná 

činnosť je jedna vec, ale je tam definovaná aj pomoc. SZC nepomohol nijako, prácu VV SZC 

zdržoval a tým teda aj mňa.“ 

 

T. Vrbovský: ,,Stotožňujem sa s M. Fraňom. Je to človek bez názoru. Ja už som sa raz 

vyjadril k jeho činnosti. To čo šíri a čo tára je nezmyselné.“ 

 

Ľ. Chren: ,,Nekomunikoval, pravidlá si spravil podľa seba.. Zarazilo ma, čo spravil 

s výsledkami zo spoločného šampionátu. Je to nečitateľný človek. Neviem kedy sa s ním 

môžem baviť ako s kontrolórom, ako s rozhodcom alebo ako s osobou p. Dvorščíkom. 

Popálili sme sa všetci na jeho funkcii kontrolóra. Mali sme pocit, že to bude človek, ktorý 

tomu rozumie z profesijného hľadiska ale zobral funkciu direktívne a nepomáhal nám. 

 

A. Hajdú: ,,Pre sálovú cyklistiku urobil problémy, ktoré sa nás budú týkať ešte aj budúci rok. 

Preklad sme si sami spravili, jeho správanie bude mať dôsledky aj v budúcnosti.“ 

 

R. Zoller: ,,Ja som s ním nemal problém, bol som tu s ním minimálne. Nemám sa čo k nemu 

vyjadrovať.“ 

 

M. Vyšňa: ,,Milana považujem za osobnosť slovenskej cyklistiky a keď som vedel, že bude 

kontrolórom, bol som nadšený, pretože by svojimi skúsenosťami mohol byť veľmi prospešný. 

Keď som však zistil, aké ma úmysly a akou cestou k nim smeruje, zarazilo ma to. Je to 

človek, ktorý by vedel pomôcť, ale šiel presne opačne. Čakal som jeho pomoc a názory v 

iných záležitostiach SZC. Neviem si predstaviť, že by sme s ním za týchto okolností ďalej 

spolupracovali a som rád, že sa vzdal funkcie aj keď to prinieslo nemalé komplikácie.“ 

  

Š. Pčola: ,,Zopakujem, čo bolo pri sálovej cyklistike. Preklad tých technických pravidiel sa 

nekonal, to však neznamená, že sme tento problém vyriešili. V spolupráci s Čechmi to 

vyriešime. V priamom prenose som žasol, ako dokázal vystupovať. Vážim si ho ako 

športovca, pretože dokázal veľa, po skončení kariéry sa rozhodol etablovať ako rozhodca, ale 

doteraz som nepochopil jeho konanie počas funkcie kontrolóra.“ 

 

B. Režňák: ,,Pravidlá nepreložil tak ako väčšine. Osobne takisto som bol nemilo prekvapený 

jeho výstupmi. Vážil som si ho ako športovca, ale bol som prekvapený, keďže som si čas 

strávený na VV SZC a jeho vyrábaním káuz vedel predstaviť inak.“ 
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P. Miazdra: ,,Myslím, že väčšina ľudí vie, že s Milanom máme odlišné názory na činnosť 

fungovania rozhodcov ako takých. Bol to náš konflikt, ktorý pominul. Po skončení majstráku 

cyklokrosu v Bánovciach nás Milan oboznámil, že si nepraje aby sme ho ďalej delegovali na 

preteky, ktoré budú pod hlavičkou SZC, teda že ho nemôžeme a nechce aby sme ho 

delegovali. Boli sme ho povinní delegovať do Žiaru nad Hronom, podľa pravidiel sme boli 

povinní aj do Bánoviec. Podľa pravidiel, ak máme UCI rozhodcu, musíme v prvom rade 

delegovať jeho. Na výkonnom výbore sa necítim manipulovane.“ 

 

P. Privara: ,,Chcel som, aby bol pán Dvorščík kontrolórom. Prečo nevyužiť jeho nadanie na 

jazyky a skúsenosti medzinárodného rozhodcu Po niekoľkých mesiacoch, napriek platnej 

pracovnej zmluve, prestal rešpektovať štatutárov. Veď genézu poznáte. Naozaj som necítil 

pomoc od neho. Nebudeme sa motať okolo jedného Klúčika 20 rokov a prípad nie je ani 

vyriešený a stále je na stole Hlavnej kontrolórky športu. Načo je dobrý jeho web, kde sme 

osočovaní a šíri o SZC negatívne informácie, ktoré nie sú pravdivé. Keď nás nepochváli, nech 

aspoň nešpiní našu prácu. Urobil nám veľký problém a že nás nepostihlo jeho odstúpenie, je 

veľké šťastie. Ďakujem všetkým členom VV SZC za vyjadrenie.“ 

 

Jurčo: ,,Mali by sme sa tomuto vyvarovať v budúcnosti.“ 

 

Dobrovolný: ,,Sklamal ma, dopredu nevieme, koho si vyberieme a ako sa zachová, či bude 

pracovať v prospech SZC, alebo si bude riešiť svoje osobné ambície.“ 

 

 

18-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie aktuálny stav v rozhodcovskej komisii. Pán Miazdra si 

pripraví do budúcnosti projekt pre mladých rozhodcov.  

           Z: Miazdra 

 

19-10-2017 

Výkonný výbor schvaľuje nasledovné nominácie na osobnosti slovenskej cyklistiky a 

ďakovné listy: 

Osobnosti slovenskej cyklistiky 

Kollár Juraj 

Hnáth Vladimír 

 

Za: 10 proti: 0 Zdržal sa: 

 

Ďakovný list 

Pavol Miazdra 

Peter Antal 

Veselý Milan 

Riška Martin 

Delej Branislav 

 

Za: 10 proti: 0 Zdržal sa:0 

 

 

20-10-2017 
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Výkonný výbor berie na vedomie, že do 14.12.2017 bude akceptovať, kto bude 

zastupujúcim predsedom KK SZC do Konferencie SZC, čo bude dočasným riešením. 

 

 

 

 

 

 

21-10-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že bod 14 programu VV SZC sa presúva do ďalšieho 

VV SZC. 

 

 

 

Zapísala: Rohoňová ........................... Privara, prezident  ....................... 

 

 

 

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


