
 

 

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6 832 80 Bratislava 

 

 

Z á p i s 
z rokovania valného zhromaždenia odvetvia dráhovej cyklistiky zo dňa 11.11.2016 

v Bratislave 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

    Rokovanie zahájil p. J. Zeman. Privítal prítomných a oboznámil ich s cieľom  rokovania, 

zhodnotiť prácu za uplynulí rok, vytýčiť si úlohy na rok 2017 schváliť si nový orgán Komisiu 

dráhovej cyklistiky a do jej vedenia predsedu na nadchádzajúce päť ročné obdobie .    Uviedol, 

že na základe rozhodnutia komisie dráhovej bude schôdzu viesť jej člen p. Kujovič. 

Predsedajúci vykonal prezentácie prítomných členov, zástupcov  cyklistických klubov s hlasom 

rozhodujúcim. Právo hlasovať mali členovia: Bačík (CK DUKLA Bratislava),  Hikel (ŠKC 

Dubnica n/ Váhom), Hnáth (Slávia ŠG Trenčín), Jakubová (BIKE PRO), Kujovič (CK Olympik 

Trnava) , Novosad (CyS Akadémia P. Sagana), Zoller (CK Firefly), 

      Predložil návrh programu, ako ho prítomní obdržali v pozvánke.  Bol  prijatý návrh, aby 

bolo umožnené všetkým  navrhovaným kandidátom na predsedu komisie predniesť svoje 

zámery – koncepciu práce na nadchádzajúce obdobie. Bol upresnený Volebný poriadok formou 

tajného hlasovania . Program bol schválený. 

Program: 

1. Prezentácia   

2. Otvorenie VZ DC, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií 

3. Správa predsedu komisie DC SZC a čerpanie rozpočtu DC 

4. Správa trénera RD SR 

5. Diskusia 

6. Návrhy členov komisie DC  

7. Prezentácia kandidátov na predsedu komisie dráhovej cyklistiky 

8. Voľby komisie a predsedu odvetvia dráhovej cyklistiky 

9.  Schválenie uznesenia    

10. Záver   

K bodu 2: 

Pracovná komisia v zložení : Jakubová, Hikel, Zoller 

Zapisovateľ: J. Zeman 

Overovateľ zápisu: Jakubová 

 

 



 

K bodu 3: 

     Správu o činnosti odvetvia dráhovej cyklistiky, ako i komentár k čerpaniu rozpočtu, ktorý  prítomní 

obdržali písomnou formu predložil predseda komisie p. J. Zeman. Správa o činnosti dráhovej cyklistiky 

je súčasťou tohto zápisu. 

      Čerpanie rozpočtu ku dňu 11.11.2016 predstavuje sumu 34 303,81 €. Uviedol, že za uvedenú 

poskytnutú sumu finančných prostriedkov  sa podarilo zrealizovať takmer všetky pomerne „rozsiahle“ 

plánované akcie dráhovej cyklistiky. Určený vzájomný pomer 1:1:1 mládež/dospelí/materiál bol 

dodržaný. 

K bodu 4: 

       Správu predniesol tréner reprezentačného družstva /RD/ p. Rohoň. Poukázal na systém práce 

výberu, prípravy a dosiahnutých výsledkoch RD, ako i problémoch s ktorými  dráhová cyklistika stále 

zápasí. 

K bodu  5: 

Dvorščík – uviedol, že v zmysle Zákona o športe bol schválený do funkcie kontrolóra SZC.  Zdôraznil, 

že jeho úlohou je vykonávať na zväze  cyklistiky kontrolnú, konzultačne – poradenskú službu. 

Zdôraznil, že jeho zámerom pri riešení, pripomienok, sťažností je uplatňovať zásadu oddeliť ľudský 

faktor od vecného. Podal stručný výklad ku kľúču MS SR výpočtu výšky finančného príspevku na 

činnosť SZC. Vyslovil názor, že na funkciu predsedu komisie DC bol vhodný kandidát p. Žabka. 

Odporučil, aby bol do novo spracovávaného Štatútu dráhovej komisie uvedený  volebný, hlasovací a 

schvaľovací systém. 

Bačík- vzniesol otázku, prečo nebol umožnený štart na SP v Apeldoorne napriek tomu, že v pláne 

činnosti bola  účasť  na SP prisľúbená. 

Kujovič- vyjadril kritické stanovisko k predloženej správe o činnosti. Poukázal na skutočnosť, že 

pomerným prerozdelením finančného príspevku na DC došlo ku „vykryštalizovaniu“ v minulosti 

existujúceho problému Pavlendová „ a tí ostatní“.  

Privara – poukázal na nový hodnotiaci systém pre výpočet výšky finančného príspevku, v ktorom bude 

musieť byť uvedený register členov s rodným číslom, ako reakcia niektorých športových zväzov 

k pôvodnému vzorcu.  Podal informáciu  ku plánovanej rekonštrukcii prešovskej cyklistickej dráhy. 

Zmienil sa o riešení  súdneho sporu ohľadom bratislavskej cyklistickej dráhe. Vyjadril názor, že p. 

Žabka, je vodný kandidát na predsedu komisie, má za sebou úspešnú športovú kariéru dráhového 

cyklistu. Zaujal stanovisko ku štartu  Metelku na WC v Glasgowe. 

Hnáth- vyslovil poďakovanie za  pomoc pri riešení nedostatkového velo materiálu, za bezplatne 

poskytnuté dráhové bicykle. Doporučil v novom súťažnom poriadku uplatniť systém rebríčkového 

bodovania SP všetkých pretekárov aj zahraničných. Ocenil, že sa prerozdelením finančného príspevku 

1:1:1 prejavilo vo výraznom skvalitnení práce s mládežou. 

Novosad-   vyjadril spokojnosť, že bol v tomto roku zrealizovaný systém  práce s mládežou, po ktorom 

v ostatných rokoch usiloval.  Uviedol, že je potrebné sa zamerať aj na  kategóriu kadetov a  niektorých 

vytipovaných pretekárov motivovať  umožnením štartu s medzinárodnou konfrontáciu napr. v CR 



K bodu 6 - 7:  

     VH DC doplnila obdržaný Volebný poriadok. Schválila, že za členov komisie dráhovej cyklistiky, 

sa stanú kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.  Predsedu komisie si zvolí zo svojich radov 

novozvolená komisia dráhovej cyklistiky. 

    Navrhovaní kandidáti na predsedu komisie : Žabka,  Zoller, Kujovič, Novosad a Hikel  predložili 

svoje zámery na nové funkčné obdobie. 

     Kontrolór SZC p. Dvorščík  upozornil na uznesenie VV SZC, že p. Novosad nemôže vykonávať  do 

vyriešenia sporu so SZC žiadnu funkciu v jeho orgánoch. 

    Po diskusii k uvedenému problému  sa p. Novosad svojej kandidatúry za člena Komisie dráhovej 

cyklistiky dobrovoľne  vzdal. 

   K bodu 8: 

  V tajnom hlasovaní formou hlasovacích lístkov získali: Hikel 7 b., Žabka 5b., Kujovič 5b., Zoller 4b.,  

Voľby potvrdili, Komisiu na nadchádzajúce päť ročné obdobie v zložení: Hikel, Žabka, Kujovič. 

Komisia dráhovej cyklistiky zvolila, za predsedu komisie  Jozefa Žabku, ktorého aj navrhuje za člena 

do VV SZC. 

K bodu 9: 

1. S c h v a ľ u j e: 

- Správu o činnosti a čerpaní rozpočtu dráhovej cyklistiky prednesenú p. Zemanom a Správu 

o činnosti reprezentačného trénera p. Rohoňa 

- Komisiu dráhovej cyklistiky v zložení Hikel, Kujovič, Žabka 

- Za predsedu komisie dráhovej cyklistiky Jozefa Žabku 

2. U k l a d á novozvolenej komisií DC: 

- Prerokovať odznené diskusné príspevky a závery rokovania Valnej hromady dráhovej 

cyklistiky 

- Spracovať Plán práce a Rozpočet dráhovej cyklistiky  na rok 2017 

- Spracovať Plán reprezentačného družstva dráhovej cyklistiky 

- Spracovať Kalendár súťaží  a Súťažný poriadok Slovenského pohára na rok 2016 

K bodu 10 : 

    Predsedajúci p. Kujovič ukončil rokovanie poďakoval prítomným za tvorivý prístup k rokovaniu 

a zaželal novozvolenému orgánu a jeho predsedovi veľa úspechov. 

 

Zapísal: .............................................. 

Overovateľ:  ..........................................  

 

 

 


