
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis  č .  5 /2018 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 29. mája 2018 

 

 

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

CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Pavol MIAZDRA, Peter PRIVARA, 

Štefan PČOLA, Branislav REŽŇÁK, Tomáš VRBOVSKÝ, Matej 

VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

Hostia:   Ladislav DOBROVOLNÝ kontrolór SZC 

Neprítomný:    

Ospravedlnení:  Martin FRAŇO, Andrea HAJDÚ, Ladislav LONGAUER, 

Zapisovateľ:  Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Prerozdelenie príspevku pre OH Tím 

4. Pozícia koordinátora v odvetviach (rozsah činnosti) 

5. Schválenie štatútu dráhovej cyklistiky 

6. Schválenie zloženia komisie dráhovej cyklistiky 

7. Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike 2018 

8. Diskusia  

9. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla 

 

Výkonný výbor SZC 

 

1-5-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že navrhovanou kontaktnou osobou pre EYOF bude 

predbežne pán Labanc. Subkomisia mládeže má pána Labanca ešte odsúhlasiť.  

 

 

2-5-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že sekretariát poverí Kontrolóra SZC uverejniť 

správu o vyplatení diét bývalým reprezentačným trénerom, ktoré neoprávnene čerpal, 

nakoľko tento prípad je už uzavretý zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu. 

U:Sekretariát SZC poverí uverejniť správu o vyplatení diét 

T: Čo najskôr            Z: Kontrolór SZC 

 

 

3-5-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie predbežné počty pretekárov z olympijských odvetví, 

na ktorých sa bude prerozdeľovať podpora na OH tím. Za MTB sú to predbežne tri 

pretekárky a štyria pretekári. Za dráhovú cyklistiku sa nominujú predbežne dve ženy 

a štyria muži. Za BMX freestyle sa nominuje jeden muž a za BMX, v prípade, že pán 

Sulka začne jazdiť kategóriu elite, sa nominuje tiež jeden muž. Približne teda 15 ľudí.  
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4-5-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že olympijské odvetvia dodajú menovitý zoznam 

pretekárov, ktorí budú čerpať finančnú podporu na OH tím. 

U: Dodať menovitý zoznam pretekárov OH tímu. 

T: do nasledujúceho zasadnutia VV SZC           Z:Odvetvia SZC 

 

 

5-5-2018 

Výkonný výbor schvaľuje podporu OH tímu na kvalifikáciu na OH nasledovne: 

dráhová cyklistika 9 000,-€, MTB 9 000,-€, BMX 2 000,-€. 

Za: 9 Proti 0 Zdržal sa: 0 

 

 

6-5-2018 

Výkonný výbor schvaľuje navrhovaný rozsah činnosti koordinátorov odvetví, ktorý bol 

zaslaný pred zasadnutím VV SZC a vypracovaný generálnym sekretárom SZC. Bude 

zadefinovaný aj v zmluve. 

Za:9 Proti:0 Zdržal sa:0 

U: Uzatvoriť zmluvy s koordinátormi. 

T: 29.6.2018                 Z:Generálny sekretár 

 

 

7-5-2018 

Výkonný výbor schvaľuje štatút dráhovej cyklistiky, ktorý bol pripomienkovaný 

komisiou dráhovej cyklistiky, kontrolórom SZC a je v súlade so stanovami SZC. 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

U:Uverejniť štatút dráhovej cyklistiky na webe SZC. 

T: 22.6.2018              Z: Odvetvie dráhovej c. 

 

 

8-5-2018 

Výkonný výbor schvaľuje zloženie komisie dráhovej cyklistiky, ktorá bola zvolená dňa 

12.5. 2018 na mimoriadnom VZ dráhovej cyklistiky v znení: Zoller Rastiskav, Kollár 

Miloš, Kujovič Bohuslav, Delej Branislav, Lukáč Milan. Zároveň za predsedu komisie 

bol zvolený pán Delej Branislav, za kontrolóra odvetvia Zoller Rastislav a za 

koordinátora odvetvia Lukáč Milan. 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

U: Aktualizovať kontakty/mená a funkcie na webe SZC v sekcii odvetvia. 

T: 22.6.2018             Z: Odvetvie dráhovej c. 

 

 

9-5-2018 

Výkonný výbor berie na vedomie, že vplyvom medzinárodnej diplomacie vedenia SZC 

sa podarilo oddeliť prideľovanie UCI bodov za spoločné Majstrovstvá Slovenskej 

a Českej republiky. To znamená, že pripisovanie bodov bude pre každú krajinu zvlášť, 

nakoľko to zasahovalo vo veľkej miere do rankingu UCI pre SR. Od Majstrovstiev SR 

a ČR 2018 sa teda budú body pripisovať každej krajine zvlášť. 
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10-5-2018 

Výkonný výbor schvaľuje podporu projektu na Slovenského poháre a Majstrovstvá SR 

v dráhovej cyklistike v sume 7200,-€ z rezervy SZC a 800,-€ z licenčného účtu (z 

rozpočtu odvetví na materiálno-technické zabezpečenie odvetví majstrovstiev 

republiky). Táto podpora je potrebná na prevádzkové náklady velodrómu v Prešove.  

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:0 

 

 

11-5-2018 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že odvetvia SZC budú kontaktovať p. Žilovca so 

zoznamom bmx a pumptrackových dráh, ktoré sú aktuálne vybudované na Slovensku a 

ktoré fungujú. Zoznam je potrebný do koncepcie pripravovaného projektu novej 

pumptrackovej dráhy. 

U: Zaslať p. Žilovcovi J. zoznamy dráh. 

T: 29.6.2018                      Z: Odvetvia 

  

 

12-5-2018 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že odvetvia SZC by mali zhodnotiť štartovné na 

slovenských pohároch, nakoľko sa týmto môže predísť nedostatku financií na 

zorganizovanie podujatí. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia: Ľuboš Chren v.r.  Pavol Miazdra v.r. 

 

 


