
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápis  č .  4 /2017 
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 24. mája 2017 

 
 

Prítomní: Martin FRAŇO, Peter GRZNÁR, Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Ladislav 

LONGAUER, Pavol MIAZDRA, Štefan PČOLA, Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, 

Tomáš VRBOVSKÝ, Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

Hostia: Ladislav DOBROVOLNÝ člen KK SZC, Vladimír DOŠEK člen KK SZC Milan 

DVORŠČÍK predseda KK SZC, Milan JURČO člen KK SZC, Michal ROHOŇ reprezentačný 

tréner pre DC  

Neprítomný: Jozef ŽABKA,  

Ospravedlnený: Andrea HAJDÚ 

Zapisovateľ: Katarína ROHOŇOVÁ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Súdne pojednávanie štadión – info 

4. Schvaľovanie štatútov jednotlivých odvetví  

5. Spôsob akým možno štartovať v inom odvetví za iný klub 

6. Schválenie dokladov odoslaných zo SZC za INTERNÉ - hlasovanie 

7. Podpora Európskeho pohára v paracyklistike Vrátna- prednesie p. Režňák 

8. Rozdelenie 15% dotácie Ministerstva školstva aktívnym športovcom – 

podmienky pre kluby 

9. Materiál dráhovej cyklistiky 

10. SANTINI –majstrovské dresy info 

11. Podpora ženskej cyklistiky v SZC  

12. Diskusia  

13. Záver  

 

K bodu 2 

Kontrola úloh prebehla. 

 

Nové uznesenia: 

1-4-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie informáciu z pojednávania vo veci cyklistického 

štadióna. Na súdnom pojednávaní bol účastný aj člen KK pán Milan Jurčo. SZC čaká 

na rozsudok, na ktorý sa má právo do 15 dní odvolať. 

 

 

2-4-2017 

Výkonný výbor SZC sa uznáša, že na pripomienkovanie štatútov odvetví majú ostatní 

predsedovia komisií čas do 9.6.2017.  

Hlasovanie: 

Za: 10 proti:0 zdržal sa: 0 

 

 

3-4-2017 

Výkonný výbor SZC sa uznáša, že spôsob, akým budú mať jazdci možnosť štartovať 

v inom odvetví za iný klub bude dohoda, ktorá bude potvrdená oboma stranami. Vzor 

dohody bude na webe SZC.  

Hlasovanie:  

Za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 
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4-4-2017 

Výkonný výbor schvaľuje, že akékoľvek dokumenty SZC budú považované za interné 

ak ich takto označí a zakazuje ich zverejňovanie členom Výkonného výboru, napríklad 

na sociálnych sieťach a budú pre hnutie zverejnené v spravodaji, alebo v zápise. 

Za: 9 proti 0 zdržal sa:0 

 

  

5-4-2017 

Výkonný výbor SZC schvaľuje, že z rozpočtu SZC na podujatia podporí Európsky 

pohár paracyklistiky vo Vrátnej sumou 3000,-€, nakoľko tak požiadal p. Režňák 

z odvetvia paracyklistiky. 

Hlasovanie:  

Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

6-4-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že sekretariát SZC vypracuje manuál (nakoľko 

Kontrolór SZC odmietol tento manuál vypracovať, maximálne bude ním 

pripomienkovaný) akým spôsobom sa bude vyplácať 15% z dotácie na základe kritéria 

kvantity pre aktívnych športovcov.  

 

 

7-4-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že sekretariát SZC bude kontaktovať Kontrolnú 

komisiu, ako ďalej postupovať pri riešení vrátenia dráhového materiálu. 

 

 

8-4-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že sekretariát SZC napíše odpoveď pani 

Števkovej vo veci podpory ženskej cyklistiky v SZC s pomocou pána Žilovca. 

 

 

9-4-2017 

Výkonný výbor SZC berie na vedomie, že predseda odvetvia dráhovej cyklistiky sa 

s okamžitou platnosťou dňa 22.5.2017 vzdal svojej funkcie. Odvetvie na mimoriadnom 

Valnom zhromaždení bude musieť kooptovať nového člena do Výkonného výboru za 

odvetvie dráhovej cyklistiky bez práva hlasovania, nakoľko nie je zvolený Konferenciou. 

 

 

10-4-2017 

Výkonný výbor schvaľuje, že prezident SZC má právo zvolať mimoriadne Valné 

zhromaždenie na Majstrovstvách Slovenska na dráhe v Prešove. 

Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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11-4-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že Spravodaj SZC sa bude zasielať iba 

v mimoriadnych prípadoch, keď budú dôležité oznamy, vzhľadom na to, že uznesenia sú 

uverejňované na webe SZC. 

 

 

12-4-2017 

Výkonný výbor schvaľuje pôvodné znenie zápisu z Výkonného výboru 3/2017, konaného 

dňa 26.4.2017. Schvaľuje tak na základe požiadavky Kontrolóra SZC Milana Dvorščíka, 

ktorý žiadal zápis pozmeniť. 

Za :8 Zdržal sa :1 Proti: 0 

 

 

13-4-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že vo veci projektu podpory klubov U23 bude kluby 

informovať Martin Riška, koordinátor odvetvia cestnej cyklistiky. 

 

 

14-4-2017 

Výkonný výbor berie na vedomie, že bude potrebné prekonzultovať kalendár pre rok 

2018 a zosúladiť ho spolu s aktivitami jednotlivých odvetví. Odvetvia, ktorých sa 

prekrývanie termínov týka v medzisezónnom období by mali vytvoriť komisiu, ktorá by 

nový kalendár na ďalšiu sezónu spracovala, aby nevznikala kolízia termínov. 

 

 

 

Zapísala: Rohoňová ........................... 

 

 

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

 


