
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis  č .  6 /2018 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 24. júla 2018 

 

Prítomní: kooptovaný člen VV SZC Branislav DELEJ, Peter GRZNÁR, Katarína 

JAKUBOVÁ, Pavol MIAZDRA, Peter PRIVARA, Branislav 

REŽŇÁK, Tomáš VRBOVSKÝ, Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

Hostia:   Ladislav DOBROVOLNÝ kontrolór SZC 

Neprítomný:    

Ospravedlnení:  Andrea HAJDÚ, Ľuboš CHREN,  Ladislav LONGAUER, Štefan 

PČOLA, Martin FRAŇO 

Zapisovateľ:  Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Hlasovanie per rollam dizajn Santini, dodatok k zmluve Santini 

4. Odmeňovanie členov Kontrolnej komisie a členov Arbitrážnej rady 

5. Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov a ich kontrola 

6. Projekt školských cyklistických areálov 

7. Schválenie štatútu BMX 

8. Vyžiadanie T. Medveďovej v klube, komisia DC 

9. Vrátenie kópie dokladov bývalým kontrolórom SZC 

10. Informácia o bezpečnostnom projekte 

11. Riešenie neúčtovania CTM Žilina 

12. Diskusia  

13. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

Výkonný výbor SZC 

 

1-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že SZC zašle do UCI dva návrhy dresov. Starý dizajn 

a taktiež nový, ktorý je vo výrobe, nakoľko počas roka nebude možné preobliecť všetky 

odvetvia v reprezentácii. 

U: Požiadať UCI, resp. si overiť v pravidlách, či môžeme mať pre rok 2019 výnimku 

s dvomi reprezentačnými dresmi. 

Z: Sekretariát         T: mesiac 

 

2-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že upravený dodatok s firmou SANTINI v anglickom 

jazyku sa bude dodatočne schvaľovať per rollam. 

U: Upraviť pôvodný dodatok. 

Z: Generálny sekretár        T: dva týždne 

 

3-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že SZC upraví v žiadosti o vystavenie licencie vetu 

v znení telovýchovno- lekárskej prehliadky (pôvodne sa uvádza, že pretekár sa svojim 

podpisom zaväzuje, že bude mať lekársku prehliadku). Slovenský zväz cyklistiky má 
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uzavretú zmluvu s klinikou SPORTMED, ktorá tieto prehliadky môže vykonať so 

zľavou a prednostne pre cyklistov. 

 

 

4-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že štatút BMX bude predsedom odvetvia zaslaný 

kontrolórovi SZC, nakoľko upravená verzia odvetvím BMX nevychádza z pôvodného 

spoločného štatútu a nie je v súlade so stanovami SZC. 

U: Zaslať štatút BMX Kontrolórovi SZC a spoločne s ním ho upraviť, aby bol v súlade so 

stanovami SZC. 

Z: Peter Grznár        T: Mesiac 

 

5-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie projekt školských cyklistických areálov, doplnia sa 

informácie, aby bol projekt v ucelenej forme. Na starosti bude mať projekt pán Žilovec 

a pán Privara a v druhej polovici leta sa v projekte bude pokračovať. 

Z: Ján Žilovec        T: Mesiac 

 

6-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že kontrolór SZC vyzve bývalého kontrolóra SZC 

k odovzdaniu prevzatých kópií dokladov, inak to bude SZC riešiť právnou cestou. 

U: Vyzvať bývalého Kontrolóra SZC k vráteniu kópií dokladov, ktoré sú prebraté oproti 

podpisu. 

Z: Kontrolór SZC        T: Mesiac 

 

7-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie informáciu od kontrolóra SZC, že členovia KK SZC 

ako aj kontrolór SZC, budú odmeňovaní sumou 60,-€ za jeden kontrolný deň v roku 

2018.  

 

8-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že SZC poveruje dráhovú komisiu vyžiadať 

potvrdenie od klubu Be-Pink na plánované akcie pre Terezu Medveďovú, nakoľko do 

dnešného dňa to nevedel zabezpečiť reprezentačný tréner, pretekárka ani vedenie SZC 

z dôvodu nereagovania klubu. Pridelené financie OH Tímu sú viazané na akcie, ktoré 

zabezpečujú pretekárov na olympijskú kvalifikáciu a je potrebné mať toto vyžiadanie 

podpísané klubom. 

U: Zabezpečiť vyžiadanie T. Medveďovej na jednotlivé akcie podpísané jej klubom. 

Z: Komisia dráhovej cyklistiky      T: Mesiac 

 

9-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že p. Vyšňa osloví členov komisie CC, aby 

pripomienkovali doterajší štatút reprezentanta. 

U: Požiadať komisiu CC o pripomienky k štatútu reprezentanta 
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Z: Matej Vyšňa       T: do najbližšieho VV SZC 

 

10-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie informácie o ochrane osobných údajov 

a bezpečnostnom projekte.  

 

11-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie aktuálne čerpanie CTMiek a informácie o čerpaní 

CTM Žilina od p. Vyšňu.  

 

12-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie, že od ďalšieho Výkonného výboru začneme s krátkym 

zhodnotením odvetvia, pretekov a akcií, ktoré prebehli od posledného VV SZC. 

 

13-6-2018 

 

Výkonný výbor berie na vedomie návrh p. Vyšňu ohľadne manuálu, ktorý by bolo 

potrebné vytvoriť pre jednotlivé odvetvia, či je odvetvie pre ministerstvo posudzované 

z hľadiska výsledkov alebo národného rankingu. 

Z: SZC poverí určitú osobu vypracovať tento ranking  T: Čo najskôr 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia: Tomáš Vrbovský, v.r.  Branislav Režňák, v.r. 

 

 


