
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis  č .  9 /2018 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 5. decembra 2018 

 

Prítomní: Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Štefan PČOLA, Peter 

PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Ján ŽILOVEC, Andrea HAJDÚ, 

kooptovaný člen Branislav DELEJ VV SZC, Ladislav LONGAUER, 

Pavol MIAZDRA, Matej VYŠŇA, Tomáš VRBOVSKÝ 

 

Hostia:   Ladislav DOBROVOLNÝ kontrolór SZC 

Neprítomný:               Peter GRZNÁR,  

Ospravedlnení:  Martin FRAŇO 

Zapisovateľ:  Alena DIABELKOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC 

4. Vydávanie licencii 

5. Lekárske prehliadky a ich špecifikácia 

6. Kluby- pretekári 

7. Konferencia SZC 2019 

8. Návrh ocenenia za celoživotný prínos pre cyklistiku 

9. Zmena systému preberania áut.   

10. Kontrolór SZC – informácie o prebiehajúcich kontrolách 

11. Diskusia  

12. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

 

Výkonný výbor SZC 

1-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že treba informovať Katarínu Ďurkovú o reklamnom 

plnení pre Santini. Po posledných pretekoch dráhovej cyklistiky v Portugalsku a v 

Londýne treba zaslať dokumentáciu.   

 

          Z: SZC 

T: najbližší VV 

 

2-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné z rozpočtu na nasledujúci kalendárny 

rok vyčleniť peniaze, na reprezentačné oblečenie, nakoľko sa menil dizajn dresov.  

           

          Z: SZC 

          T: najbližší VV 

3-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie stanovisko úradu vládneho auditu a jeho zistenia. 
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4-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné upraviť štatút odvetvia BMX. Pre 

neúčasť predsedu odvetvia a jeho nezáujem komunikovať, výkonný výbor schvaľuje 

zvolanie valného zhromaždenia BMX prezidentom SZC na základe svojich právomocí. 

Vypracované štatút odvetvia odvetvie BMX sa bude schvaľovať per rollam.    

 

Za: 10 Proti: 0  Zdržal sa: 0  

         Z: Prezident SZC 

         T: čo najskôr 

 

5-9-2018 
 

Výkonný výbor berie na vedomie potrebu inventarizácie materiálu každého odvetvia. 

Pripomienkou od kontrolóra je zaslanie príkazného listu na vykonanie inventarizácie, 

pre odvetvie spolu s jednotnou tabuľku na inventarizáciu majetku  ku dňu 31.12.2018. 

 

Z: SZC 

T: čo najskôr 

 

 

6-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie žiadosť kontrolóra o zaslanie listu do Maďarska 

ohľadom povolenia rozhodcovskej činnosti pána Dvorščíka na pretekoch V4, 

a požiadavku o zaslanie povolenia k rozhodovaniu od pána Vašíčka. 

  

Z: SZC 

T: čo najskôr 

 

 

7-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie potrebu kontaktovania právneho oddelenia či je 

možné vzhľadom na skutočnosti podať návrh a stanoviť podmienky vylúčenia 

disciplinárnou komisiou. Právnik spracuje, aby na valnom zhromaždení SZC boli 

schválené podmienky vylúčenia zo SZC, pre prípady kedy člen zväzu nekoná v záujme 

SZC, porušuje stanovy alebo iným spôsobom poškodzuje dobré meno Slovenského 

zväzu cyklistiky. Na vylúčenie musí byť právny a relevantný dôvod.  

  

Z: SZC 

T: najbližší VV 

 

 

 

 

8-9-2018 

        

Výkonný výbor berie na vedomie krátke zhodnotenie odvetví a ich doterajších aktivít od 

posledného zasadnutia VV SZC.  
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10-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné kontaktovať právne oddelenie vo veci 

vyhrážania sa nášmu pretekárovi Adamovi Rojčekovi., či je možné podať trestné 

oznámenie, nakoľko sa mu poľovník vyhrážal.  

 

Z: SZC 

T: najbližší VV 

 

11-9-2018 

  

Výkonný výbor berie na vedomie rozhodnutie Štefana Pčolu o ukončení činnosti vo 

Výkonnom výbore SZC ako predsedu odvetvia Cyklotiral. Dňa 9.12.2018 sa v BB na 

valnom zhromaždení sa zvolí kooptovaný predseda odvetvia.  Na konferencii bude 

potom prebiehať voľba nového predsedu odvetvia Cyklotrial. 

 

Z: odvetvie 

T:najbližšíVV, konferencia 

 

12-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, potrebu vyzvať Združenie cyklistika pre všetkých aby 

zmenili názov nakoľko je to názov nášho odvetvia. V tomto prípade je nutné 

kontaktovať právnikov. 

 

Z: SZC 

T: najbližší VV 

 

13-9-2018 

 

Na podnet kontrolóra SZC má odvetvie MTB vyzvať pána Hauzera aby vysvetlil 

informácie a dezinformácie ktoré podáva vo svojich emailoch, a ktoré poškodzujú meno 

SZC. 

 

Z: Odvetvie MTB 

T: najbližší VV 

 

 

14-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie zistenia kontrolóra SZC v prípade nárokovania si 

odmeny zo strany  reprezentačného trénera počas reprezentačného  sústredenia na 

prelome mája a júna. Zo zmluvy o trénerskej činnosti mu nárok na odmenu vyplýva len 

v prípade, že bol fyzicky prítomný počas celého sústredenia. Kontrolór SZC navrhuje 

vrátenie odmeny.  
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15-9-2018 

 

Výkonný výbor schvaľuje návrh na ocenenie za celoživotný prínos pre Slovenskú 

cyklistiku: pána Vendelína Kvetana a pána Františka  Sitoru.  

 

Za: 10  Proti: 0    Zdržal sa: 0  

 

 

16-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, potrebu vyriešiť preberanie a odovzdávanie áut na 

výjazdy pre odvetvia.  

 

 

17-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie potrebu lekárskych prehliadok a ich absolvovanie 

u telovýchovného lekára. SZC upraví žiadosť o vystavenie licencie. 

 

18-9-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie oboznámenie sa s novými nariadeniami Európskeho 

parlamentu ohľadom spracovania osobných údajov, a nové pravidlá pre vydávanie 

licencií, ktoré budú obsahovať aj emergency kontakt. Dotazovať UCI bude licenčný 

pracovník SZC s otázkou čo sa myslí pod emergency kontaktom.   

Z:SZC- Licenčný pracovník 

T: čo najskôr 
 

19-9-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie potrebu odovzdávanie jednotných výsledkov za všetky 

odvetvia aby boli odovzdávané výsledky z pretekov jednotné aj na stránke. SZC zašle 

vzor pre všetky odvetvia. 

Z: SZC 

T: najbližší VV 

 

 

 

Zapísala: Alena Diabelková  v.r.   Peter Privara , prezident v.r. 

 

 

 

 

Overovatelia:  Vrbovský Tomáš v.r.    Ľuboš Chren v.r. 

 

 


