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ZÁPIS 
z Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa 26.1.2020 

so začiatkom o 10:15 hod. a s ukončením o 16:22 hod. v hoteli Holiday Inn v Žiline  

 

Návrh programu Konferencie SZC: 

 

1. Otvorenie 

2. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie 

SZC a podmienok uznášaniaschopnosti 

3. Schválenie predbežnej sčítacej komisie 

4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu 

a schválenie programu 

5. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa, overovateľov zápisu  a sčítacej 

komisie Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej a    návrhovej  

6. Schválenie Rokovacieho poriadku 

7. Odovzdávanie plakiet jubilantom  

8. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa 

o činnosti prezidenta SZC za rok 2019 

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

10. Schválenie doplnení a úprav Stanov SZC 

11. Schválenie smernice SZC o hlasovaní per rollam 

12. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2019 

13. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2019 

14. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) podľa §9/5 Zákona o športe 

a riadnej účtovnej závierky za rok 2018 

15. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za rok 

2018 

16. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2020 

17. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2019 

18. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 

2019 

19. Prestávka 

20. Diskusia 

21. Návrh a schválenie uznesení  

22. Záver 

 

Delegátom Konferencie s hlasom rozhodujúcim bude preplatené cestovné podľa platných 

smerníc prevodom na bankový účet (pri prezentácii je potrebné odovzdať číslo bankového 

účtu v tvare IBAN a fotokópiu občianskeho preukazu). V opačnom prípade nebude 

cestovné preplatené. Všetkým účastníkom Konferencie SZC bude poskytnutý obed. 

 

 

Peter Privara, v. r.  

                                                                                    prezident SZC 

 (Príloha č. 1 – Pozvánka na Konferenciu SZC 2020)  
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Prítomní:   

Zoznam prítomných oprávnených delegátov a hostí sa nachádza v prílohách.  

(Príloha č. 2- Oprávnený delegáti a č. 2a - Hostia) 

K bodu 1: Otvorenie 

Predsedajúci pán Ján Žilovec (viceprezident SZC) privítal hostí a delegátov, 

a otvoril Konferenciu SZC. 

K bodu 2: Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie 

Konferencie SZC a podmienok uznášania schopnosti. 

Predbežná mandátová komisia spočítala delegátov oprávnených hlasovať. 

Konferencia SZC 2020 je uznášaniaschopná. 

Počet prítomných oprávnených delegátov je 69 z oprávnených  

zúčastniť sa 87 

 

69 delegátov = 80 hlasov 

60 delegátov – 1 hlas = 60 hlasov 

7   delegátov – 2 hlasy = 14 hlasov 

2   delegáti – 3 hlasy = 6 hlasov  

 

K bodu 3: Schválenie predbežnej sčítacej komisie 

Predsedajúci Konferencie vyzval plénum k hlasovaniu za predbežnú sčítaciu 

komisiu v zložení: Ľuboš Chren, Lívia Hanesová, Štefan Nagy 

Hlasovanie č.1: 

Za: 77   Proti:  0  Zdržal sa: 1   Nehlasoval: 2 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Uznesenie č.1:  Konferencia schvaľuje predbežnú sčítaciu komisiu v zložení: Ľuboš Chren,  

              Lívia Hanesová, Štefan Nagy 

 

 

 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

  

Hlasovanie č. 2 za uznesenie z Konferencie SZC o predbežnej sčítacej komisie v zložení-

Predseda predbežnej sčítacej komisie Lívia Hanesová, Ľuboš Chren, Štefan Nagy:  

Za: 79   Proti:  0  Zdržal sa: 1   Nehlasoval: 0 

       Výsledok hlasovania: Schválené  

 

Príchod ďalších troch delegátov - z toho jeden trojhlasový a dvaja jednohlasoví delegáti, ktorí 

vopred ohlásili meškanie a boli riadne zaevidovaní do prezenčnej listiny u členky mandátovej 

komisie Veroniky Hajastekovej. Príchod pána Grosa bol o 10:27 hod., pána Zánického 

o 10:40 hod. a pána Holbu o 10:47 hod.  

Počet prítomných delegátov sa mení zo 69 na 72 s celkovým počtom hlasov 85. 

 

K bodu 4: Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného 

programu a schválenie programu. 

   

 Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu:   

 

Vendelín Kvetan - znenie návrhu: 

Za bod 7 v navrhovanom programe Konferencie SZC doplniť  

bod 8. v znení:  

Stanovisko k medializovaným informáciám prostredníctvom skupiny       

Transparentná cyklistika. 

Odôvodnenie: Vyjadrenie účastníkov Konferencie SZC k udalostiam  

predchádzajúceho týždňa, kedy médiá oslovila skupina Transparentná       

cyklistika so svojou kritikou súčasného vedenia SZC.  

          

 Ján Žilovec - znenie návrhu:  

   Bod 21 v navrhovanom programe Konferencie zmeniť znenie bodu na:       

   Schválené uznesenia Konferencie SZC. 

   Odôvodnenie: Formálna úprava  

 

Hlasovanie č. 3 za doplnenie navrhovaného programu: 

Za: 83   Proti:  0  Zdržal sa:  0  Nehlasoval: 2 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

 

 

Uznesenie č.2:   Konferencia SZC schvaľuje program Konferencie SZC 2020 
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Hlasovanie č.4 za uznesenie č.2 v znení v akom bolo navrhnuté Konferenciou SZC:  

Za: 80   Proti:  0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 5 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

K bodu 5:  
  

Schvaľovanie pracovného predsedníctva a pracovných komisií SZC v zložení: 

  

Pracovné predsedníctvo: Ján Žilovec, Peter Privara, Katarína Jakubová 

a zapisovateľ- Alena Diabelková 

 

Hlasovanie č.5 za schválenie pracovného predsedníctva: 

Za:  81  Proti:  0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 4 

       Výsledok hlasovania:  Schválené 

Overovatelia zápisu: Matúš Radosa, Branislav Delej 

 

Slovo si vypýtal pán Milan Dvorščík a navrhol doplniť ako overovateľa zápisu 

pána Štefana Horvátha. 

 

Predsedajúci Konferencie SZC vyzval plénum k hlasovaniu o doplnenie pána 

Štefana Horvátha ako overovateľa zápisu. 

 

Hlasovanie č.6 za doplnenie pána Štefana Horvátha ako overovateľa zápisu Konferencie 

SZC: 

Za: 4   Proti:  65  Zdržal sa: 11   Nehlasoval: 2 

       Výsledok hlasovania: Neschválené 

 

Hlasovanie č.7 za schválenie overovateľov zápisu Konferencie SZC pána Deleja a pána 

Radosu: 

Za: 78   Proti:  2  Zdržal sa:  3   Nehlasoval: 0 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Mandátová komisia: Karolína Belás, Alena Diabelková,  

                                    Veronika Hajasteková 
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Hlasovanie č.8 za schválenie mandátovej komisie Konferencie SZC: 

Za: 81   Proti:  0  Zdržal sa:  3  Nehlasoval: 1 

       Výsledok hlasovania:  Schválené 

Sčítacia komisia: Ľuboš Chren, Štefan Nagy, Lívia Hanesová 

 

Hlasovanie č.9 za schválenie sčítacej komisie Konferencie SZC: 

Za: 83   Proti:  0  Zdržal sa:  1   Nehlasoval: 1 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Návrhová komisia: Miroslav Dobrovolný, Milan Schurger, Stanislav Holec 

 

Hlasovanie č. 10 za schválenie návrhovej komisie Konferencie SZC: 

Za: 82   Proti:  0  Zdržal sa:  2   Nehlasoval: 1 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Uznesenie č. 3: Konferencia SZC schvaľuje zloženie pracovného predsedníctva a pracovných 

 komisií Konferencie SZC. 

 

Hlasovanie č.11 za schválenie znenia uznesenia o pracovnom predsedníctve 

a pracovných komisiách Konferencie SZC: 

Za: 82   Proti:  0  Zdržal sa: 2   Nehlasoval: 1 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

K bodu 6:  Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie SZC 

 

 (Príloha č.3 a, č. 3b)  

  

 Pán Š. Horváth sa prihlásil o slovo. Súhlasí s tým, že Stanovy SZC sú nad 

Rokovacím poriadkom Konferencie SZC a podľa neho by malo byť 

zakomponované do jeho obsahu aj to, akým spôsobom je možné prípadne nie je 

možné zaznamenávať Konferenciu SZC. Ďalej by sa chcel vyjadriť k čl.4 

rokovacieho poriadku. Navrhuje, aby sa stanovy zosúladili s rokovacím 

poriadkom. V rokovacom poriadku by malo byť uvedené členstvo tak ako je 
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v stanovách. Za bod č. 1 v rokovacom poriadku chce doplniť, že delegát nemusí 

byť držiteľom licencie SZC.  

 

Hlasovanie č.12 za schválenie rokovacieho poriadku SZC s návrhom pána Horvátha: 

Za:  4   Proti:   54  Zdržal sa: 26    Nehlasoval: 0 

       Výsledok hlasovania: Neschválené 

 Na návrh člena kontrolnej komisie pána Jána Ševčíka budú delegáti Konferencie 

postupovať v zmysle Stanov  SZC čl. 10.15.12. 

 

Hlasovanie č.13 za schválenie rokovacieho poriadku SZC spolu s príslušnou zmenou 

v článku : 

Za: 73   Proti:  1  Zdržal sa: 5   Nehlasoval: 5 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Predsedajúci Konferencie SZC vyzýva plénum k hlasovaniu za schválenie     

rokovacieho poriadku spolu s príslušnou zmenou v čl.6.  

Hlasovanie č.14 za schválenie rokovacieho poriadku SZC spolu s príslušnou zmenou 

v článku 6: 

Za: 73   Proti:   1 Zdržal sa:  5  Nehlasoval: 5 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Uznesenie č.4:  Konferencia SZC schvaľuje rokovací poriadok Konferencie SZC spolu 

s príslušnou zmenou v článku č.6 Rokovacieho poriadku. 

 

Hlasovanie č.15 za schválenie uznesenia Konferencie SZC: 

Za: 74   Proti:  2  Zdržal sa:  3  Nehlasoval: 6 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

K bodu 7:  Odovzdávanie plakiet jubilantom 

 

 Prezident SZC poprosil plénum o pozornosť, aby slávnostne odovzdal 

plakety jubilantom a oslávil tak nie len ich vek ale aj dlhoročný prínos 

pre Slovenskú cyklistiku. 

            O tomto bode sa nehlasovalo. 

  

Uznesenie č.5:         Konferencia SZC berie na vedomie odovzdávanie plakiet jubilantom.  
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K bodu 8: Stanovisko k medializovaným informáciám prostredníctvom skupiny 

Transparentná cyklistika. 

 

Predsedajúci Konferencie SZC odovzdal slovo pánovi Vendelínovi Kvetanovi, 

ktorý pred plénom prečítal Vyhlásenie. 

(Príloha č. 4)  

   

 Pán Štefan Horváth si vypýtal slovo a snažil sa plénu objasniť ako funguje 

zoskupenie Transparentná cyklistika. 

 

 Predsedajúci Konferencie SZC pán Ján Žilovec vyzval plénum k hlasovaniu za 

prijatie tohto vyhlásenia.  

 

Hlasovanie č.16 za prijatie stanoviska k medializovaným informáciám prostredníctvom 

skupiny Transparentná cyklistika: 

Za: 62   Proti:  3  Zdržal sa:  6   Nehlasoval: 14 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Uznesenie č.6:  Konferencia SZC schvaľuje stanovisko k medializovaným informáciám   

             prostredníctvom skupiny Transparentná cyklistika formou Vyhlásenia. 

 

 

Hlasovanie č.17 za schválenie uznesenia Konferencie SZC:  

 

 

Za: 67   Proti:  1  Zdržal sa:  6   Nehlasoval: 11 

       Výsledok hlasovania:  Schválené 

K bodu 9: Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC 

a správa o činnosti prezidenta SZC za rok 2019 

 

 (Príloha č. 5) 

 

Prezident SZC ešte pred odprezentovaním správ vyzval plénum, aby spoločne 

zagratulovalo krátkym videom Petrovi Saganovi k jeho tridsiatym 

narodeninám, ktoré dovŕšil v deň konania Konferencie SZC. Prezident 

Slovenského zväzu cyklistiky pán Peter Privara prezentuje svoju správu za rok 

2019 a informuje o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky za rok 2019.  

O tomto bode sa nehlasovalo. 
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Uznesenie č.7: Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti SZC za obdobie 

od predchádzajúcej Konferencie SZC a správu o činnosti prezidenta 

SZC. 

 

 

K bodu 10: Informácie o národnom cyklistickom centre 

 

Prezident SZC informuje účastníkov Konferencie o Národnom cyklistickom 

centre a tiež o jeho prezentácii v UCI.  

O tomto bode sa nehlasovalo. 

( Príloha č. 6 ) 

 

Uznesenie č.8:  Konferencia SZC berie na vedomie informácie o Národnom 

cyklistickom centre. 

 

K bodu 11:  Schválenie doplnení a úprav Stanov SZC. 

 

  (Príloha č. 7) 

   

Pán Dvorščík pripomienkoval navrhované zmeny Stanov SZC a to konkrétne  

body 10.4.15 a 8.2. Pán Dvorščík má za to, že nie je správne, aby Konferencia 

rozhodovala o vylúčení člena SZC. Má tiež za to, aby o vylúčení rozhodovala 

disciplinárna komisia a až finálny verdikt mala Konferencia SZC. 

 

Pán J. Žilovec usmerňuje pána Dvorščíka, že takýto návrh musí byť zaslaný 

v písomnej forme pred začatím rokovania o danom bode, čo sa uvádza aj 

v rokovacom poriadku v bode č. 12., ktorý bol schválený VV SZC.  

 

Prezident SZC si vypýta slovo a  vysvetľuje dôvody prečo je potrebné 

upraviť Stanovy SZC, a že všetky zmeny v stanovách, ktoré sú navrhované sú  

v súlade so Zákonom  o športe, ktorý je nad Stanovami SZC.  

 

Pán Horváth upozorňuje na  možnosť nesúladu s Deklaráciou ľudských práv. 

 

O slovo sa prihlásil pán Došek - čl. 10.12. je podľa neho v nesúlade so 

Zákonom o športe.  

   

Generálny sekretár informuje, že podľa výkladu je možné si Stanovy upraviť 

pokiaľ to Zákon o športe dovoľuje.   

 

Hlasovanie č. 18 za schválenie doplnenia a úpravy stanov SZC: 

Za: 61   Proti:  7  Zdržal sa: 8   Nehlasoval: 8 

       Výsledok hlasovania: Schválené 
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Uznesenie č.9:  Konferencia SZC schvaľuje doplnenie a úpravu Stanov SZC. 

 

Hlasovanie č.19 za schválenie uznesenia Konferencie SZC o doplnení a úprave stanov 

SZC: 

Za: 70   Proti:  6  Zdržal sa: 5   Nehlasoval: 3 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

K bodu 12: Schválenie smernice SZC o hlasovaní per rollam  

 

  (Príloha č.8 a, č.8 b) 

 

Na základe schválenia Stanov SZC v predchádzajúcom bode programu by 

Konferencia SZC mala upraviť spôsob a postupovanie SZC v prípade, kedy 

spôsob rokovania prebieha elektronickou formou. 

 

Pán Došek navrhuje do  článku 2 Smernice o hlasovaní per rollam doplniť   

v bode č: 5.c. odborné a odvetvové komisie.  

 

 Hlasovanie č. 20 za návrh pána Došeka: 

Za: 81   Proti:  0  Zdržal sa: 2   Nehlasoval: 2 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Hlasovanie č.21 za schválenie Smernice o hlasovaní per rollam aj so zapracovaným 

návrhom pána Došeka: 

Za: 80  Proti:  0  Zdržal sa: 3   Nehlasoval: 2 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Uznesenie č.10:  Konferencia SZC schvaľuje Smernicu o hlasovaní per rollam 

s doplnením 

Hlasovanie č. 22 za schválenie uznesenia Konferencie SZC: 

Za: 82   Proti:  0  Zdržal sa:  1    Nehlasoval: 2 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

 

 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

10 

 

 
 

  

Konferencia SZC bude pokračovať po prestávke. 

 

 

K bodu 13: Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2019  

    

Predsedovia každého odvetvia predstúpili pred Konferenciu SZC a informovali 

členov o jednotlivých odvetviach. 

 

Uznesenie č. 11:  Konferencia SZC berie na vedomie správy predsedov odvetvových 

komisií  za rok 2019. ( VV SZC sa uzniesol na krátkom prezentovaní 

predsedov odvetvových komisii. Správy jednotlivých komisií boli 

zaslané v prílohe.) 

  

(Príloha č.9 – č.19) 

 

K bodu 14: Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej 

spoločnosti, ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2019.  

 

(Prezident referuje o účtoch SZC a hospodárení SZC za rok 2019, viď. príloha 

tabuľka). 

 

(Príloha č.20) 

 

Uznesenie č. 12:   Konferencia SZC berie na vedomie správu o hospodárení SZC 

 a obchodnej spoločnosti SZC, s.r.o. za rok 2019  

 

K bodu 15: Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) podľa §9/5 Zákona o 

športe a riadnej účtovnej závierky za rok 2018.  
 

(Príloha č.21) 

 

Hlasovanie č.23 za schválenie výročnej správy SZC (vrátane s.r.o.) podľa §9/5 Zákona o 

športe a riadnej účtovnej závierky za rok 2018. 

Za: 75   Proti:  0  Zdržal sa: 2   Nehlasoval: 8 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

Uznesenie č.13: Konferencia SZC schvaľuje výročnú správu SZC (vrátane s.r.o.) podľa 

§9/5 Zákona o športe a riadnej účtovnej závierky za rok 2018. 
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Hlasovanie č.24 za schválenie uznesenia Konferencie SZC: 

Za: 77   Proti:  0  Zdržal sa: 2   Nehlasoval: 6 

       Výsledok hlasovania: Schválené 

K bodu 16: Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe 

SZC za rok 2018  

 

(Príloha č.22) 

 

Uznesenie č.14: Konferencia SZC berie na vedomie správu audítora k účtovnej 

uzávierke   SZC k 31.12.2018 a správu audítora k výročnej správe SZC 

za rok 2018. 

 

 

K bodu 17:  Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2020  
 

Pán Rihay sa prihlásil o slovo s otázkou prečo sa rozpočet pre cyklistiku pre 

všetkých nachádza v časti ostatné. 

Prezident SZC mu to jednoznačne vysvetlil. 

 

(Príloha č. 23) 

 

 

Hlasovanie č. 25 za schválenie rozpočtu SZC pre rok 2020: 

 

Za: 81   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 4 

 

            Výsledok hlasovania :  Schválené 

 

Uznesenie č.15:  Konferencia SZC schvaľuje rozpočet na rok 2020. 

 

Hlasovanie č.26 za schválenie uznesenia Konferencie SZC: 

 

Za: 79   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 6 

 

            Výsledok hlasovania :  Schválené 

 

K bodu 18:  Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2019  
 

Predstúpil pán Matúš Radosa a prečítal správu o disciplinárnej činnosti. 

   

(Príloha č. 24) 
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Uznesenie č.16: Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti disciplinárnej 

komisie SZC za rok 2019.   

 

K bodu 19: Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie 

SZC za rok 2019 

 

 Kontrolór SZC prezentoval správu o činnosti Kontrolóra a Kontrolnej 

komisie SZC za rok 2019. 

Pán Došek sa prihlásil o slovo a konštatuje - prednesená správa Kontrolóra 

SZC mnou nebola podpísaná, kontrolór má pred zverejnením poslať Kontrolnej 

komisii SZC túto správu. Táto správa bola 17.1.2020 poslaná zo sekretariátu 

SZC a až 18.1.2020 pánom Kontrolórom. 

  

 (Príloha č. 25) 

 

Uznesenie č. 17: Konferencia SZC berie na vedomie správu Kontrolóra SZC a správu 

o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2019 s pripomienkou člena 

kontrolnej komisie pána Došeka. 

 

 

K bodu 20:     Prestávka 
    

    Vynechanie tohto bodu - pán Žilovec vyzval plénum k hlasovaniu.  

 

Hlasovanie č.27 za vynechanie bodu 20 programu Konferencie SZC: 

 

Za: 76   Proti: 1  Zdržal sa: 3   Nehlasoval: 4 

 

            Výsledok hlasovania :  Schválené 

 

K bodu 21:    Diskusia 

 

Pán Ján Žilovec - predsedajúci Konferencie SZC informuje plénum o počte 

diskusných príspevkov, ktorých je 5. Pôjdeme podľa poradia v akom boli 

doručené.  

 

1. Pán Milan Dvorščík –  Asociácia cyklistov Slovenska 

Názov príspevku:  Výzva na odstúpenie prezidenta SZC 

„V priebehu Konferencie vidím, že Konferenciu vnímate pozitívne a moje 

postoje negatívne. Samozrejme, že máte na to nárok, rovnako ako ja mám 

nárok na ten môj postoj a preto  si Vám dovolím ozrejmiť moje vnímanie, ktoré 

chcem prezentovať cez názov môjho príspevku: Výzva na odstúpenie prezidenta 

SZC z pozície. Ja si uvedomuje, že cyklistiku máte radi a väčšina z Vás je 

spokojných lebo robíte to, čo Vás baví a máte na to aj finančné príspevky - 

väčšinou z ministerstva školstva. Ale to, že Vy sa máte dobre neznamená, že sa 

môžu  porušovať pravidlá a zákony, respektíve likvidácia tých, ktorí ukazujú 
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na porušovanie zákona. Preto som si istý, že sa medzi Vami nájdu takí, ktorí sú 

presvedčení, že moje spory sú osobné s pánom Privarom. Áno uznávam, tieto 

spory prerástli do osobného charakteru. To je však len jedno hľadisko ale pri 

tomto osobnom spore existujú ďalšie dôležité aspekty , ktoré treba brať do 

úvahy. Ja poukazujem na konkrétne veci, konkrétne problémy, konkrétne 

porušenia, avšak odpovede z druhej strany prichádzajú s nič hovoriacimi 

vysvetleniami, osobných útokoch.  Ako ste mali možnosť, aj dnes som tu počul 

šíriť klamstvá, chybné vyjadrenia v médiách, kriminálna polícia. Na margo 

kriminálnej polície rád by som sa opýtal, aké je číslo spisu, kto bol 

vyšetrovateľ, kto to viedol. Niekomu je tu smiešno. Okey. Opýtam sa potom 

inak: Koľko z Vás je tu takých, ktorý majú medailu z Majstrovstiev sveta? 

Problém Slovenskej cyklistiky vidím v dvoch veciach. Riadenie môžem nazvať 

praktiky KSČ z 50-tych rokov a bod druhý - zúfalý stav výkonnosti Slovenských 

reprezentantov. Samozrejme nemám namysli Petra Sagana, Juraja Sagana 

a Erika Bašku. Čo sa týka riadenia SZC, zašlo to až tak ďaleko lebo nie len ten 

kto kritizuje, ale stačí mať aj len iný názor a je na čiernej listine a takáto osoba 

bude šikanovaná. Inak povedané -  za iný názor sa trestá a likviduje.  Čo sa 

týka úrovne slovenských športovcov. Nepoznám športovca, ktorý by nechcel 

vyhrávať  a presne viem ako sa športovci cítia, hovorím samozrejme 

o disciplínach: Cesta, MTB, Dráha, Cyklokros lebo sám som zažil pocit 

pretrénovania, kedy som poznal iba priateľov, ktorých by som spočítal na 

prstoch jednej ruky. Hovorím to preto lebo kritika nie je  nasmerovaná na 

samotných športovcov, ale na metódy trénovania, ktoré sa nezmenili. Ja viem, 

že úspech je subjektívny možno, že pre Vás je úspech byť na pretekoch UCI 

v Afrike, čiže ja to nejakým spôsobom rešpektujem. Ja by som svoj priestor rád 

ukončil. Ďakujem za pozornosť a ešte na záver. Neverte mi, ale preverujte si 

moje tvrdenia.“      

 

Pán Prezident SZC si vypýtal slovo: „Ja by som rád okomentoval tie 

katastrofálne výsledky slovenských cyklistov. Myslím si, že niektoré odvetvia 

by sa mohli uraziť. Nakoľko vozili medaile z MS a ME. Cestná cyklistika áno, 

ak porovnáme Petra Sagana so všetkými, budeme hovoriť o katastrofe. 

Pozrime sa ale na našu mládež, každá jedna mládežnícka olympiáda, EYOF je 

s medailou, tento rok dokonca cyklistika ako jediná,  žiaden iný slovenský 

šport. Čo majú povedať oni. Predtým to bol Matúš Štoček, pred ním Daniel 

Zverko. Nás je 5 miliónov a nemôžeme mať 20 dobrých cyklistov. Tešme sa 

z toho čo máme. Vždy príde nejaká generačná vlna ale nikdy to nebolo, že sme 

mali 20 špičkových cyklistov, ak nehovoríme o Československu. Logicky nikto 

nie je spokojný s výsledkom, ale za to môže prezident, že cestní cyklisti 

nedokončili ME, keď majú kvalitné oblečenie, ubytovanie platených trénerov? 

Ale keď dostanú defekt alebo spadnú, za to môže prezident SZC? Pán Dvorščík 

povedal, že metódy KSČ 50-tych rokov. Tu mám e-mailovú komunikáciu 

a doporučený list, kde ho vyzývame, aby sa zúčastnil VV SZC. Odmietol. 

Kľudne si to tu môžete prísť pozrieť. Rovnako ako si každý prvý pondelok 

v mesiaci môže ktokoľvek, kto sa nahlási 10 dní vopred a vyžiada si doklady, 

prísť pozrieť k nám na SZC a pozrieť doklady, ktoré si vyžiadal. Tak aké 
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praktiky. A nakoniec každý z nás môže poďakovať pánovi Dvorščíkovi 

a Transparentnej cyklistike, že po udalostiach za posledných 10 dní na nás 

budú pozerať: Jaj cyklisti, tam sa kradne. Už nikdy nikto na nás nebude pozerať 

ako predtým.  K tomu kto porušuje pravidlá, v stanovách máme, že problémy 

sa majú riešiť interne v štruktúrach SZC. Na to máme komisie, na to máme VV 

SZC a vedenie SZC. Takže každý, kto ide do médií by mal najskôr prísť  za nami 

a opýtať sa na vysvetlenie. Keby že ich odmietnem alebo niečo nevysvetlím, 

vtedy by mohli ísť do médií ale tým, že tam idú, porušujú naše stanovy. Na 

margo toho - veľmi ľahko sa stráca dobré meno a o to ťažšie sa buduje. Máme 

skvelé podujatia, vynikajúci rozpočet a že je len jeden Sagan, poviem Vám 

tešme sa aj z neho.“  

 

Pán Dvorščík:  „Nebudem komentovať ďalšie osobné útoky, pána prezidenta. 

Miesto toho vyzývam k férovej debate. Máme tiež viaceré otázky a tiež chceme 

viaceré odpovede. Bol porušený zákon, vydal nám doklady ku kontrole alebo 

nie? Nemusela byť tá pokuta a nemuseli byť za ňu vynaložené prostriedky. Čo 

sa týka môjho rozhodovania všetko som vysvetlil na UCI arbitrážnej rade 

a ešte môžem povedať v auguste som podal sťažnosť, ktorá je ešte stále 

v riešení a podal som  ho aj na športovom arbitrážnom súde v Lausanne.“  

 

Pán Vančo: „Rád by som sa  vyjadril pán Dvorščík k tým Vašim dvom bodom. 

Toto sme už  čítali, respektíve počuli viac krát. Ja som si vypočul celý záznam 

z Vašej tlačovej konferencie a teda ma zaujíma kto by podľa Vás mal viesť zväz 

namiesto pána Privaru. Druhá vec z pohľadu výkonnosti športovej 

reprezentácie by som sa chcel opýtať či fungujete v nejakom klube alebo sa 

venujete reprezentácii, ak sa teda viete vyjadriť k ich výkonnosti a k tomu,  čo 

by chceli dosiahnuť ako sa pripravujú, to by ma zaujímalo.“ 

 

Pán Dvorščík:  „Konkrétne a priamo - myslím si, že veľmi dobrými kandidátmi 

by mohli byť napríklad pán Jurčo alebo pán Regec. To je môj názor ale chceme 

ísť cestou v rámci pravidiel. To znamená, že by to bola voľba a takáto možnosť 

je len pri zvolaní mimoriadnej Konferencie, kde sa môžete prihlásiť aj Vy pán 

Vančo. Čo sa Vašej druhej otázky týka asi viete, že každý v cyklistike vykonáva  

určitú funkciu a viete, že ja som bol pretekár a už som skončil a Vaša otázka či 

fungujem alebo vychovávam nejaké deti je asi takého typu, že sa Vás ja opýtam 

koľko ste rozhodovali pretekov UCI.“ 

 

2. Pán Horváth:  
Názov príspevku: Národné cyklistické centrum 

„Pamätám si ako  vyzeral pred rokmi rokovací aj volebný poriadok kde bolo 

napísané, že ku každému prerokovanému bodu sa viedla rozprava. Ak sa do  

rozpravy nikto neprihlási, ide ďalší bod. Vy ste spravili taký rokovací poriadok, 

beriem to demokracia máte na to právo, že vlastne ja mám 4 témy a dostal som 

inštrukciu, že sa môžem venovať iba jednej téme. Tak buď si dám štyri diskusné 

príspevky,  prihlásim sa 4 x po 5 minút alebo to teraz poviem  a kľudne skončím 

aj hneď teraz, a ja ten môj príspevok, ktorý som tu chcel povedať dám na papier 
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pošlem ho zväzu a zväz Vám ho všetkým pošle, aby ste ma neoznačili, že som 

Vás zaťažil nejakým spamom. Pretože za tých 5 minút nie som toto všetko 

schopný povedať. Ja poviem iba tri- štyri vety. Indiánske príslovie hovorí, že 

minulosť je pred nami a budúcnosť za nami. To čo bolo vidíme a môžeme sa 

z toho poučiť, po čase  môžeme prijať aj nejaké iné stanoviská pretože len idiot 

nemení názory. To čo bude, to nikto z nás ani ja neviem, môžeme len 

predpokladať a to čo bolo pred nami to je to, čo by nás malo poučiť. Ja som 

bol vo VV SZC a vo funkciách SZC od 90-teho roku, predtým som bol predseda 

cyklistického klubu. Ja som bol pritom vtedy keď sa prvý krát predala budova, 

ktorá stála vedľa cyklistického štadióna a vtedajší predseda porušil stanovy, 

v ktorých bolo napísané, že pri nakladaní s majetkom všetky zmluvy a právne 

úkony musia podpisovať dvaja štatutári o. z.. Vy, my sme sa nepoučili z toho 

ako dopadol celý bývalý cyklistický štadión, keď to dostali do rúk dvaja ľudia, 

ktorým sme uverili, pretože keď si pamätáte Konferenciu v roku 2001 

v Dudinciach, ktorá jeden  celý deň od rána až do večera sa venovala zmenám 

stanov, ktoré sa prekopali kde sa zaviedol aj ten odvetvový princíp, poviem 

Vám aj prečo. Ale poviem Vám rokovať o stanovách ako jeden bod 

z dvadsiatich, áno môže byť, môže to vyzerať ako demokratické ale skutočná 

demokracia vyzerá inakšie. Poučenie z toho, že na druhý deň bola riadna 

konferencia a bol odvolaný Milan Jurčo, za prezidenta bol zvolený Tono Tkáč 

dokonca do stanov sa dostalo, že je čestným prezidentom SZC a doteraz stále 

je. Je poučenie pre nás, že sme verili človeku, ktorý vyhral olympiádu a bol MS 

ale spravil niečo, čo nás môže mrzieť. Ja viem, že bola kritika aj na tento 

Výkonný výbor, že podal také právne podanie, ktoré bolo odsúdené na 

neúspech ale oni iba žali prácu, ktorá bola v zmluve, ktorú podpísal pán Tkáč. 

Poučenie pre mňa je, že ak tuto za nami je nejaká investícia 29 miliónov, ja sa 

pýtam Vás cyklistov - kto rozhodol, že bude v Orechovej Potôni kde naširoko 

naďaleko, možno už nemám taký prehľad sú tam bicyklebalisti, krasojazdkyne, 

v okolí nie sú žiadne životaschopné cyklistické kluby. Keby ste si prečítali 

článok Dušana Ťažkého tak menoval oblasti, kde je veľa obyvateľov, kde je 

veľa cyklistických klubov a kde sú aj samosprávy naklonené cyklistickému 

športu. Ja Vám to všetko napíšem.“  

 

Pán Marián Mališ:  „Ja by som len chcel na margo tejto dusnej atmosféry. 

Toľko výkrikov. Veď oni tu sedia slušne a vyjadrujú sa slušne. Nemusíte s jeho 

názorom súhlasiť ale prosím Vás, veď sme slušní ľudia.“   

 

Pán Prezident SZC: „Nedá mi opäť nevyjadriť sa. Boli tam povedané 

polopravdy, nešťastné podanie, mám tu rozsudok, a tam bolo napísané, že sa 

zamieta. Zmluva podpísaná pánom Tkáčom a pánom Malíčkom, kde je 

otvorená doba, dokedy môže byť štadión vlastne postavený, a je tu napísané, 

že celé to bolo bezpredmetné, nakoľko podľa §397 obchodného zákonníka je 

premlčacia doba štyri roky. Kde ste boli vtedy, na VV SZC v tej dobe sedeli pán 

Dvorščík na konferenciách aj pán Jurčo a teraz napádajú mňa,  že je štadión 

ukradnutý, že ja som niečo nesplnil. Ja som urobil všetko, viaceré právnické 

kancelárie nám to vrátili, že je to nezmysel.  Ale aj napriek tomu sme to podali 
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a dnes máme čisté svedomie. Teraz, keď máme možnosť postaviť štadión 

a Konferencia delegovala mňa založiť obchodnú spoločnosť a nechcem sa 

chváliť ale tú genézu som dal ja a máme schválené peniaze a možnosť postaviť 

tejto generácii štadión. Pán Gálik mi dal túto myšlienku, že všetci nad 50 rokov 

plus by sme sa mali hanbiť, že sme si nechali ukradnúť cyklistický štadión 

v centre Bratislavy. A mňa idete viniť v médiách, že som dal zlý petit. Áno, je 

pravda, že to predložila mladá právnička, ale nemôžeme za to, že naša 

právnička tri dni pred súdom porodila.“                   

 

Pán Horváth: „Moja otázka znela, akým výberom prešla táto lokalita.  Vy 

cyklisti, ktorí robíte denne cyklistiku budete radi keď to bude v Orechovej 

Potôni? Alebo by ste boli radšej keby takýto areál stál v Trenčíne, alebo Trnave 

kde je primátor naklonený cyklistike ako ani jeden primátor na Slovensku.  

Ktorý iný primátor sa dozvedel o tejto výzve a ponúkol svoje pozemky?“  

 

Pán Ľudovít Lučanič: 

Názov príspevku: Médiá a cyklistika 

„Budem stručnejší ako všetci ostatní. V prvom rade by som sa chcel poďakovať 

celému SZC za gratuláciu k môjmu jubileu a tak isto by som chcel zagratulovať 

ostatným. Pokiaľ budem vládať, budem cyklistike pomáhať, cyklistike, ku ktorej 

sa hlásia všetci slovenskí cyklisti, teda väčšina a myslím si, že v demokracii by 

to malo platiť ako aj vo všeobecnosti. Keď teda prehrám, som ticho 

alebo  prispôsobím sa. Ako nevítaný hosť som mal možnosť sa zúčastniť  

v piatok na tlačovej konferencii, ktorá mala rovnaký priebeh ako tu, že jeden 

novinár položí otázku a za predsedníckym stolom sedeli štyria ľudia, ale 

dvanásť ľudí odpovedalo lebo sa napríklad nevedeli vykoktať, tak sa každý 

hlásil k tomu, čo ten pred ním povedal. Som rád, že pán Dvorščík to povedal aj 

tu. Je to jeho osobný spor s pánom Privarom čo chcem podčiarknuť aj v jeho 

vyhlásení, ktoré Transparentná cyklistika teraz dáva. Všetky otázky 

a požiadavky, ktoré teraz dávajú, sú už dávno zapadnuté prachom. Áno sú lebo 

pán Dvorščík sa pred dvomi rokmi snažil zmeniť chod slovenskej cyklistiky po 

zničujúcej prehre 77 k 12-13, to nie je podstatné. Povedal, že odchádza zo 

slovenskej cyklistiky a nebude sa viac angažovať. Teraz neviem či pred tým 

alebo potom vznikla stránka, ktorá zneužíva značku SZC a tiež stránka 

Nezávislý svetový zväz, ktorý je ale totálne závislý lebo nič dobré a pozitívne 

o slovenskej cyklistike nepovedal. Pán Dvorščík ako cyklista a medzinárodný 

rozhodca, ktorý rozhodoval aj preteky Pro Tour by mohol vedieť, kto je Viviani, 

Demare a cyklisti, ktorí tu boli na Okolo Slovenska a nebola o tom čiarka. Čo 

ma na tej Tlačovej konferencii ale najviac prekvapilo, okrem útokov a tých vecí 

zapadnutých prachom je to, čo sa aj ďalší deň objavilo na stránke nezávislého 

zväzu, že ľudia, ktorí sem dnes prišli, majú všetci strach z Privaru. Na záver by 

som chcel preto všetkých poprosiť, aby vystúpili tí, ktorí máte strach z Privaru. 

Vystúpte a otvorene povedzte svoj názor. Nemusíte mu poklonkovať lebo on 

o to určite nestojí a úplne poslednú vec, ktorú chcem povedať, kto máte chuť  

a máte záujem, robte slovenskú cyklistiku lebo cieľom tejto skupiny je 
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preniknúť do médií a cez spriaznené média bez možnosti opozičného hlasu šíriť 

nepravdy a urážky. Prosím Vás nepodľahnite tomu.“  

 

Pán Horváth: „Len by som chcel povedať, že môj diskusný príspevok bol 

podaný za pánom Lučaničom. Je to manipulácia rovnako ako to, čo hovorí pán 

Lučanič. Má dojem, že bol na tlačovej konferencii nevítaný ale celá tlačová 

konferencia bola nahrávaná a niekde zverejnená, takže kto mal chuť, mohol si 

ju celú pozrieť, preto ma zarazilo, že máte rokovací poriadok, v ktorom sa píše 

že nemôžete nahrávať nič. Keď som sa pýtal či niekto nahráva Konferenciu ja 

som počul, že nie. Ospravedlňujem sa, zle som počul.“  

 

Pán Peter Szász: 

Názov príspevku: Výročná správa MTB  

„Dobrý deň, vo výročnej správe MTB je uvedené doplnenie člena komisie MTB 

pána Schurgera, o ktorom bolo hlasované per rollam. Myslím si ale aj, že pri 

hlasovaní per rollam by mala hlasovať nadpolovičná väčšina. Hlasovalo len 

tridsať ľudí, takže neviem, či je možné doplniť člena komisie. Vy ste doplnili 

komisiu napriek tomu, že hlasovalo 31 z 84. Takže treba opraviť tú informáciu 

a treba navrhnúť takého člena, ktorého zvolí nadpolovičná väčšina a prejdem 

k príspevku hneď za tým.“ 

 

Pán Peter Szász: 

„Ide o to, že všetci poznáte anketu Zlatý pedál. Dostali sme informáciu, že náš 

bývalý pretekár Jakub Jenčuš, ktorý získal na MS juniorov 16. miesto, bude 

vyhlásený ako najlepší horský cyklista roka plus bol nominovaný za talent roka.  

Túto informáciu sme dostali 3.12.2019, následne 13.12.2019 sme dostali 

informáciu, že došlo k omylu a tak sme sa o to začali trošku zaujímať. Komisia 

bola oslovená 3.12. 2019, aby dala meno najlepšieho horského cyklistu roka. 

Jednohlasne dali všetci ako talent roka a ako najlepší horský cyklista Jakub 

Jenčuš. Skutočnosť bola taká, že nakoniec bol vyhlásený Martin Haring 

a dozvedel som sa, že to bolo zmenené rozhodnutím prezidenta. Takže by som 

sa chcel opýtať pána prezidenta. Pretekár dostal oznámenie a nakoniec 

vymysleli novú kategóriu a tá mala byť - najlepší Juniorský cyklista roka za 

MTB.“ 

 

Pán prezident:   
„Áno, prišlo k takejto veci, aj sme sa ospravedlnili. Vysvetlím.  Na VV SZC mal 

každý nahlásiť najlepšieho cyklistu za svoje odvetvie. Padlo tam meno Martin 

Haring. Pán Žilovec povedal, že to ešte dá komisii. K nám sa nová informácia 

bohužiaľ nedostala. Hlasovanie komisie prišlo až vtedy, keď už sme dali 

vyrobiť cenu a všetko. Nevedeli sme čo s tým, a tak sme dali Jenčušovi 

kategóriu najlepší junior a on nám napísal, že on tú cenu nechce ale že bude 

budúci rok bojovať, aby tú cenu naozaj získal. Postavil sa k tomu ako chlap.  

Nikto nepovedal, že ju dostať nemá. Tak sme vytvorili kategóriu, aby sme ho  

neznechutili.  Anketa je anketa, hlasuje tam veľa ľudí a podstatné sú výsledky, 

medaile a rebríčky. Nebolo to tak, že prezident ho zrušil a dal cenu Haringovi.  
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My sme sa jemu osobne ospravedlnili. Áno došlo k pochybeniu. Ak môžete, 

tlmočte prosím naše ospravedlnenie.“    

 

 

K bodu 21:    Schválené uznesenia Konferencie SZC 

 

                        Návrhová komisia prečítala všetky schválené uznesenia Konferencie SZC. 

 

 

  (Príloha č. 26) 

 

 Všetky podklady ku Konferencii boli zaslané dňa 17.1.2020 všetkým členom 

SZC a tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. 
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(Príloha č.1) 

P O Z V Á N K A 

z Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa 26.1.2020 

so začiatkom o 10:15 hod. s ukončením o 16:22 hod. v hoteli Holiday Inn v Žiline  

  
Návrh programu Konferencie SZC: 

  

 

1. Otvorenie 

2. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie 

SZC a podmienok uznášaniaschopnosti 

3. Schválenie predbežnej sčítacej komisie 

4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu 

a schválenie programu 

5. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa, overovateľov zápisu  a sčítacej 

komisie Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej a    návrhovej  

6. Schválenie Rokovacieho poriadku 

7. Odovzdávanie plakiet jubilantom  

8. Stanovisko k medializovaným informáciám prostredníctvom skupiny transparentná 

cyklistika. 

9. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa 

o činnosti prezidenta SZC za rok 2019 

10. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

11. Schválenie doplnení a úprav Stanov SZC 

12. Schválenie smernice SZC o hlasovaní per rollam 

13. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2019 

14. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2019 

15. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) podľa §9/5 Zákona o športe 

a riadnej účtovnej závierky za rok 2018 

16. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za rok 

2018 

17. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2020 

18. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2019 

19. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 

2019 

20. Prestávka 

21. Diskusia 

22. Schválené uznesenia Konferencie SZC 

23. Záver 

 

 

 

 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

20 

 

 
 

  

 
(Príloha č.2) 

KONFERENCIA SZC, 26.1.2020     

 PREZENČNÁ LISTINA -  OPRÁVNENÍ DELEGÁTI     
 

  
  

     

P.č. KLUB - ODDIEL 
počet 
hlasov 

Meno Mesto Podpis 
    

1. 3AL biketrial club Poprad, o.z. 1 
Janka Kucová Poprad Prítomný 

    

2 Asociácia cyklistov Slovenska o.z. 1 
Ing. Milan Dvorščík Bratislava Prítomný 

    

3 AŠK Inter Bratislava 1 
Pavol Gálik Bratislava Prítomný 

    

4 BIKE point.sk/BIKE SLOVAKIA s.r.o. 1 
Luboš Dupkala Varín Prítomný 

        

5 BIKE RACING SLOVAKIA ,o.z. 1 
Branislav Repiský Žarnovica Prítomný 

    

6 Bike Team Spiš 1 
Jakub Novák        Spišská Nová Ves Prítomný 

    

7 bike3alzone 1 
Jakub Vančo Nová Dubnica Prítomný 

    

8 BIKEPRO SPORT 1 
 Alexander Richter Banská Bystrica Prítomný 

    

9 BIKEZA TEAM, o. z. 1 
Vladimír Tichý ŽIlina Prítomný 

    

10 BMX Klub Rača 2 
Rapčan Mikuláš Bratislava Prítomný 

    

11 Budúcnosť nádejí o.z. 1 
Zdenek Holba Bratislava Prítomný 

    

12 CK Biking Raková  1 
Peter Chnúrik Raková Prítomný 

    

13. CK EPIC DOHŇANY  2 

Ivana Štefániková 
Bašková 

Dohňany Neprítomný 
    

14. CK LEV Levoča 1 
Jozef Cvoliga Levoča Prítomný 

    

15. CK ROUTE 66 BREZNO 1 
Tomáš Vrbovský Košice Prítomný 

    

16. CK UNICOM Zvolen 1 
Ing. Richard Gross Lieskovec Prítomný 
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17. Cyklisti Trnava 1 
Vladimír Ekhardt Trnava Neprítomný 

    

18. Cyklistická detská tour 3 
Peter Zánický Žilina Prítomný 

    

19. Cyklistický klub AB Sereď 1 
Luboš Bodiš Šúrovce Prítomný 

    

20. Cyklistický klub Banská Bystrica 1 
Ladislav Longauer Banská Bystrica Prítomný 

    

21. Cyklistický klub BMX Zeleneč 1 
Róbert Bachratý Zeleneč Neprítomný 

    

22. 
Cyklistický klub CykloGlajza Banská 
Bystrica 1 

Livia Hanesová Zvolen Prítomný 
    

23. Cyklistický klub DUKLA Bratislava  1 
Burčík Miroslav Bratislava Prítomný 

    

24. Cyklistický klub Falange 1 

 Ing Stanislav 
Šišlák 

Bratislava Prítomný 
    

25. Cyklistický klub Karpaty Smolenice 1 
Roman Holomek Smolenice Prítomný 

    

26. Cyklistický klub Koloseo Bratislava 1 
Peter Privara Bratislava Prítomný 

    

27. Cyklistický klub KRÁĽOVČAN 1 
Ing. Ján Hollý Kráľová pri Senci Prítomný 

    

28. Cyklistický klub Krupina 1 
Jaroslav Paulíny Krupina Prítomný 

    

29. Cyklistický klub Lokomotíva Rača 1 
Peter Kováč Bratislava Prítomný 

    

30. Cyklistický klub Malinovo  1 
Roman Bruňacký Bratislava Prítomný 

    

31. Cyklistický klub Olympik Trnava o.z. 1 
Bohuslav Kujovič Trnava Prítomný 

    

32. Cyklistický klub Piešťany  1 
Ing. Peter Rihay Piešťany Prítomný 

    

33. Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE o.z. 1 
Tomáš Baláž Levice Prítomný 

    

34. Cyklistický klub Stupava 1 
Juraj Janešík Bratislava Prítomný 

    

35. Cyklistický klub Svätý Jur, o.z. 1 
Mariana Fiamová Svätý Jur Neprítomný 
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36. Cyklistický klub Trnava  1 
Štefan Horváth Trnava  Prítomný 

    

37. Cyklistický tím FIREFLY 1 
Rastislav Zoller Banská Štiavnica Neprítomný 

    

38. CYKLO SPIŠ, o.z. 2 
Rastislav Kubovčík Levoča Prítomný 

    

39. CYKLOKLUB BARDEJOV 1 
Ing. Miroslav Pelák Bardejov Neprítomný 

    

40. CYKLOKLUB RUDINA, o. z. 1 
Erika Hlavatá         Rudina Prítomný 

    

41. CykloTeam Levice, o.z. 1 

Miroslav 
Dobrovolný 

Levice Prítomný 
    

42. 
Cyklotrial Team Veľké Zálužie, 
SLOVAKIA 1 

Ing Andrej 
Práznovský 

Veľké Zálužie Prítomný 
    

43. Cyklotrialový klub Záriečie 1 
Kristína Sýkorová Záriečie Prítomný 

    

44. CyS - Akadémia Petra Sagana  3 
Milan Novosad Žilina Prítomný 

    

45. Devilwork racing, o. z. 1 
Vladimír Hučko Banská Bystrica Prítomný 

    

46. Enjoy the Ride TEAM 1 
Adam Rojček Šamorín Prítomný 

    

47. Enjoy the Ride, o.z. 1 
Martin Boršč Košice Prítomný 

    

48. Finančné centrum Team 1 
Ján Šútorik            

Udiča, okres 
Považská Bystrica 

Prítomný 
    

49. FREERIDE MTB 1 
Mário Jarina Rajecké Teplice Prítomný 

    

50. HENKYHO JAZDCI 1 
Filip Čillík Senec Prítomný 

    

51. KAKTUS-BIKE TEAM Bratislava 2 
Martin Belás Bratislava Prítomný 

    

52. KELLYS FACTORY TEAM  1 
Rastislav Baránek Považská Bystrica Prítomný 

    

53. Klub priateľov športu Košice  1 
Milan Brutovský Košice Prítomný 
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54. Klub zjazdovej cyklistiky Bytča  1 
Miroslav Šustr Bytča Prítomný 

    

55. 
Mestský športový klub Žiar nad 
Hronom, OZ - Cyklistický klub 2 

Jozef Jelža Žiar nad Hronom Prítomný 
    

56. Novomestský Superbiker 1 
Mário Kurnický 

Nové mesto nad 
Váhom  

Prítomný 
    

57. O.Z. VRCHY SK 1 
Ján Žilovec Žarnovica Prítomný 

    

58. Občianske združenie Novo CK Lučenec 1 
Daniela Tršková Lučenec  Prítomný 

    

59. Občianské združenie Šurianski jazdci 2 
Marek Konkoly Šurany Prítomný 

        

60. OZ Villa Bahun 1 
Juraj Benko Žarnovica Prítomný 

    

61. PEDÁL 1 

JUDr. Ing. Eva 
Uhliariková 

Bratislava Neprítomný 
    

62. PRO - CYCLOPEDIA o.z. 1 

Ing. Ľuboš 
Miklovič 

Dunajská streda Neprítomný 
    

63. PROefekt Košice 2 
Peter Szász            Košice Prítomný 

    

64. ProSport Team Košice, o. z. 1 
Tomáš Hauser 

Moldava nad 
Bodvou 

Neprítomný 
    

65. Rozlet - fit v každom veku 1 

Veronika 
Hajasteková 

Rovinka Prítomný 
    

66. Spektrum SZ OZ 1 
Žilovec Štefan 

Udiča, okres 
Považská Bystrica 

Neprítomný 
    

67. ŠK Dukla Banská Bystrica  1 
Luboš Chren Trnava Prítomný 

      

68. ŠK VELODROM Prešov  1 
Miloš Kollár Záhradné Prítomný 

    

69. ŠK Železiarne Podbrezová, a.s.  1 
Peter Medveď Čierny balog Prítomný 

    

70. 
Športový klub - Absolútne závodný tím, 
o. z. 1 

Ľubomír Víglaský 
Žiar nad 

Hronom,Divín 
Prítomný 

    

71. 
Športový klub "Cyklistický klub mládeže 
Poprad" 1 

Jozef Nazarej Poprad Prítomný 
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72. 
Športový klub cyklistiky Dubnica nad 
Váhom o.z. 1 

Vendelin Kvetan 
Dubnica nad 

Váhom 
Prítomný 

    

73. Športový klub cyklistiky Kolárovo, o. z. 1 
Andrea Hajdú Kolárovo Prítomný 

    

74. Športový Klub Cyklistiky Liptovská Lúžna  1 
Marek Bystričan Liptovská Lužná Prítomný 

    

75. Športový klub CYKLO-TOUR SEREĎ 1 
Lukáš Riha Pezinok Prítomný 

    

76. Športový klub Devínska Kobyla  1 
Milan Schurger Bratislava Prítomný 

    

77. Športový klub Topoľčianky  2 
Milan Husenica 

Topoľčianky,     
Žitavany 

Prítomný 
    

78. 
Športový klub ZNIEV Kláštor pod 
Znievom 1 

Matúš Radosa Oslany Prítomný 
    

79. Telovýchovná jednota Ioan 1209 1 
Marián Mališ     Ivanka pri Dunaji Prítomný 

    

80. TJ RAPID BRATISLAVA  1 
Pavel Havrila          

Most pri 
Bratislave 

Prítomný 
    

81. 
TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín 
o.z. 3 

Roman Broniš Trenčín Prítomný 
    

82. VELOSVET cycling team Prievidza 1 
Michal Rohoň Bratislava Prítomný 

    

   
  

     

     
Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal mandátový lístok s počtom hlasov, ktoré mi 

prináležia podľa stanov SZC.     
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( Príloha č 2.a) 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA- Osoby oprávnené zúčastniť 
sa a pozvaní hostia 

 Konferencia SZC dňa 26.01.2020 V ŽILINE 

 MENO Podpis 

1. Belás Karolína 
Prítomný 

2 Buchel Štefan 
Prítomný 

3 Buchelová Janka 
Prítomný 

4 Delej Branislav 
Prítomný 

5 Diabelková Alena 
Prítomný 

6 Dobrovolný Ladislav 
Prítomný 

7 Došek Vladimír 
Prítomný 

8 Fisterová Alica 
Prítomný 

9 Nagy Štefan 
Prítomný 

10 Halaj Ján 
Neprítomný 

11 Holec Stanislav 
Prítomný 

12 Jakubová Katarína 
Prítomný 

13. Jurčo Milan 
Prítomný 

14. Krkoška Dušan 
Prítomný 

15. Lučanič ľudovít 
Prítomný 

16. Matyšek Michal 
Prítomný 
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17. Režňák Branislav 
Neprítomný 

18. Riška Martin 
Prítomný 

19. Szeder Július 
Prítomný 

20. Ševčík Ján 
Prítomný 

21. Švajdleník Vladimír 
Prítomný 

22. Vyšňa Matej 
Prítomný 

23. Zeman Juraj 
Neprítomný 

24.  Patek Karol  
Neprítomný 

25. Vrbík Juraj 
Prítomný 

26. Ftorek Peter 
Prítomný 

27. Bačík Peter 
Prítomný 
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(Príloha č. 3 a) 

ROKOVACÍ PORIADOK 

KONFERENCIE SZC 
 

ČL. 1 

Predmet úpravy 

 
1. Rokovací poriadok Konferencie SZC upravuje v súlade s článkom X Stanov 

Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré boli schválené dňa 11. februára 2017 a vzaté na 

vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8.3.2017 sp. značka VVS/1-

900/90-46-10 (ďalej len „Stanovy SZC“) pravidlá, priebeh a organizáciu rokovania 

Konferencie SZC, vedenie rokovania Konferencie SZC a spôsoby zaznamenania 

priebehu rokovania Konferencie a ním prijatých rozhodnutí. 

 

ČL. 2 

Zvolávanie Konferencie SZC 

 
1. Zvolávanie Konferencie SZC upravujú Stanovy SZC. 

 

ČL. 3 

Program Konferencie SZC 

 
1. Návrh programu Konferencie SZC je obsiahnutý v písomnej pozvánke na Konferenciu 

SZC.  

2. Konferencia SZC na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopná, prerokuje 

návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Konferencia môže doplniť 

alebo zmeniť návrh programu na návrh člena Konferencie. Na prijatie programu, 

prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov s hlasovacím právom. 

3. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia SZC prijať 

len odporúčania a stanoviská. 

 

ČL. 4 

Účasť na Konferencii SZC 

 
1. Konferencie SZC sa zúčastňujú delegáti členov SZC, volený člen – zástupca 

športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 

športovcov a volený člen – zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová 
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organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov (ďalej 

len „delegáti Konferencie SZC“).  

2. Konferencie SZC sa ďalej zúčastňujú prezident SZC, viceprezident SZC, členovia 

výkonného výboru SZC, kontrolór SZC, generálny sekretár SZC, členovia kontrolnej 

komisie SZC, čestní členovia. 

3. Konferencie  SZC sa zúčastňujú oficiálne pozvaní hostia, tréneri reprezentačných 

družstiev SZC, centier talentovanej mládeže SZC (CTM, ZCPM), centier olympijskej 

prípravy (v cyklistike) a pozvaní pracovníci masovo komunikačných prostriedkov.  

 

ČL. 5 

Rokovanie 

 
1. Rokovanie Konferencie SZC je neverejné. Počas Konferencie je zakázané nahrávať 

s výnimkou nahrávania pre účely vypracovania zápisnice. Slovný prejav určitej osoby 

spadá pod prejavy chránené v rámci osobnostných práv v zmysle § 11 Občianskeho 

zákonníka. Podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové záznamy týkajúce 

sa prejavov určitej fyzickej osoby smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením. 

2. Konferencia SZC je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých oprávnených delegátov a volených členov v zmysle čl. X bod 10.13 

Stanov SZC. 

3. Rokovanie Konferencie SZC riadi predsedajúci, ktorým je Prezident SZC alebo 

Viceprezident SZC (ďalej len „predsedajúci“). O inom predsedajúcom môže 

rozhodnúť iba Konferencia SZC nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

delegátov s hlasovacím právom. 

4. Podľa programu si Konferencia SZC volí a schvaľuje pracovné komisie ako je: 

a) Pracovné predsedníctvo (ďalej len „PP“), ktoré je zložené z predsedajúceho, 

prezidenta SZC, generálneho sekretára SZC a zapisovateľa. Pracovné 

predsedníctvo navrhuje výkonný výbor SZC a schvaľuje Konferencia SZC 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom 

b) Mandátovú komisiu (ďalej len „MK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch 

členov. Mandátovú komisiu volí Konferencia z  predložených návrhov. 

c) Návrhovú komisiu (ďalej len „NK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch 

členov. Návrhovú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov. 

d) Volebnú komisiu (ďalej len „VK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. 

Volebnú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov. 

e) Sčítaciu komisiu (ďalej len „SK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. 

Sčítaciu komisiu schvaľuje Konferencia SZC z predložených návrhov. 

5. Mandátová komisia pred začatím Konferencie SZC preverí oprávnenosť delegátov 

hlasovať a spočíta počet hlasov prítomných delegátov Konferencie SZC. Výsledok 

verejne oznámi predseda MK  predsedajúcemu, členom SK a v prípade volieb členom 
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VK. Na zabránenie vzniku pochybností o počte prítomných delegátov, vyzve 

predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, ktoré vykonajú delegáti Konferencie 

SZC zdvihnutím mandátových lístkov. 

6. Sčítacia komisia spočítava hlasy a sleduje hlasovanie o všetkých návrhoch 

s výnimkou volieb.  

7. Návrhová komisia pripravuje text návrhu uznesenia Konferencie z návrhov 

prednesených delegátmi Konferencie a vyplývajúcich zo správ prednesených podľa 

schváleného programu Konferencie. Schválený text uznesenia podpíšu všetci členovia 

NK. 

8. Predsedajúci nemá oprávnenie komentovať prednesené návrhy. Hlavnou úlohou 

predsedajúceho je dbať na dodržiavanie Stanov SZC a rokovacieho poriadku, 

dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie schváleného programu 

rokovania Konferencie SZC.  

9. Konferencia má právo v priebehu rokovania Konferencie SZC vymeniť 

predsedajúceho, ak ten nezvláda priebeh rokovania alebo nepostupuje podľa 

schváleného programu alebo rokovacieho poriadku.  

10. Predsedajúci má právo odobrať udelené slovo diskutujúcemu, ak ten 

a) Nediskutuje k téme rokovania, napriek predchádzajúcemu upozorneniu 

predsedajúceho 

b) Svojím prejavom uráža iné osoby 

c) Prekročil časový limit na diskusný príspevok, vysvetlenie návrhu alebo 

technickú pripomienku 

11. Delegáti sa môžu vyjadrovať k bodom programu, o ktorých sa hlasuje. K ostatným 

bodom sa môžu vyjadrovať v bode diskusia. 

 

12. Pripomienky k jednotlivým bodom programu Konferencie, o ktorých sa hlasuje, 

navrhnutých Výkonným výborom SZC musia byť predložené písomne, najneskôr do 

začatia registrácie. 

  

13. Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo 

technickej pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len 

schválením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím 

právom. 

14. Delegát Konferencie SZC môže v bode rokovania „Diskusia“ vystúpiť s diskusným 

príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje písomnou prihláškou do 

rúk predsedajúceho do začatia bodu programu „Diskusia“. Poradie podania prihlášky 

do diskusie určuje poradie v akom bude účastníkovi Konferencie udelené slovo. 

15. Ak je k jednotlivým bodom schváleného bodu programu Konferencie SZC vedená 

rozprava alebo diskusia, tak sa do nej prihlasuje zdvihnutím ruky s mandátovým 

lístkom. Poradie zdvihnutia ruky určuje poradie v akom bude účastníkovi Konferencie 

udelené slovo. 
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16. Prezident SZC má právo vstúpiť do rokovania Konferencie mimo poradia, ak chce 

reagovať na prednesený príspevok a to v limite 5 minút. 

 

ČL. 6 

Hlasovanie 

 
1. Konferencia rozhoduje hlasovaním tajnou alebo verejnou voľbou. O spôsobe 

hlasovania verejnou alebo tajnou voľbou rozhoduje Konferencia. 

2. Rozhodnutie Konferencie SZC má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný 

nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov Konferencie s výnimkou čl. X bod. 

10.5 Stanov SZC. 

3. V prípade hlasovania o rozhodnutí podľa č. X bod. 10.5 Stanov SZC sa na prijatie 

vyžaduje kvalifikovaná väčšina, ktorou je najmenej 2/3 väčšina hlasov všetkých 

delegátov Konferencie. 

4. Návrhová komisia predkladá znenie uznesenia na prijatie a schválenie Konferenciou.  

5. Návrhy môžu predložiť iba delegáti Konferencie. 

6. Delegát Konferencie SZC má právo podať neobmedzený počet návrhov na uznesenie. 

Návrhy na uznesenia sa podávajú najneskôr do odsúhlasenia uznesenia Konferencie 

ako celku. 

7. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov Konferencie, že sa prikročí 

k hlasovaniu. 

8. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať 

a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom Konferencie vopred 

písomne predložený alebo ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci 

potom prikročí k riadnemu hlasovaniu. 

9. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím mandátového lístka, ktorý obdrží každý 

delegát Konferencie pred začiatkom rokovania pri prezentácii okrem volieb 

prezidenta, kontrolóra a odborných komisií. 

10. Predseda SK oznamuje výsledok hlasovania verejne predsedajúcemu a to tak, že 

uvedie počet prítomných delegátov s hlasovacím právom, počet hlasov ZA, počet 

hlasov PROTI, počet hlasov ZDRŽAL SA a skutočnosť, či bol návrh prijatý alebo 

zamietnutý. Námietku voči oznámenému výsledku hlasovania je nutné podať okamžite 

a musí byť o nej ihneď rozhodnuté, ak je to nutné, tak aj s opakovaním hlasovania. 

O opakovanom hlasovaní dá predsedajúci hlasovať. 

11. Pri hlasovaní je zastúpenie inou osobou vylúčené. 

12. Ak je k návrhu predložený pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa najskôr 

o pozmeňovacom a doplňovacom návrhu. Ak je návrhom podaných viac 

pozmeňovacích alebo doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí ako boli 

podané. 
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13. Informácie o výsledku verejného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia 

Konferencie SZC. 

14. Na hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré členovia volebnej komisie vydajú 

delegátom Konferencie po registrácii a v prípade potreby pred každým aktom 

hlasovania. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú členovia kontrolnej komisie. 

Volebná komisia spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného 

hlasovania. 

15. Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných 

lístkov, počet neplatných lístkov a vyhlási výsledky tajného hlasovania. 

16. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo zasadnutia 

Konferencie SZC. 

 

ČL. 7 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZC 

 
1. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh rokovania. V zázname stručne a výstižne zachytáva 

obsah vystúpení diskutujúcich alebo predkladateľov materiálov a správ, prípadne 

ďalšie významné skutočnosti.  

2. Zapisovateľ vyhotoví a podpíše zápisnicu o priebehu Konferencie.  

3. Zápisnicu musí podpísať prezident SZC a obaja overovatelia zápisnice a to najneskôr 

15 dní po skončení Konferencie, až potom je možno považovať zápisnicu za oficiálnu. 

Generálny sekretár SZC zodpovedá za to, že oficiálna zápisnica bude zaslaná do 25 

dní od skončenia Konferencie všetkým členom SZC, súčasne bude zápisnica 

z Konferencie zverejnená na webovom sídle SZC. Ďalším osobám len na základe 

uznesenia Konferencie. 

4. Priebežnú kontrolu obsahu zápisnice zo zasadnutia Konferencie vykonáva Kontrolór 

SZC, ktorý obsah zápisnice overí a podpíše do 20 dní od skončenia Konferencie. 

5. Na sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty 

Konferencie: 

a. prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí, 

b. pozvánka, rokovací  poriadok a oficiálna zápisnica, 

c. správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej 

forme, 

d. zápisnica  návrhovej komisie a schválený text uznesenia ako celku. 

 

ČL. 8 

Záverečné ustanovenia 

 
Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku Konferencie je oprávnená vykonať iba Konferencia 

a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia do doby, pokiaľ Konferencia SZC nerozhodne 

inak. 
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(Príloha č. 3 b) 

ROKOVACÍ PORIADOK 

KONFERENCIE SZC 
 

ČL. 1 

Predmet úpravy 

 
2. Rokovací poriadok Konferencie SZC upravuje v súlade s článkom X Stanov 

Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré boli schválené dňa 11. februára 2017 a vzaté na 

vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8.3.2017 sp. značka VVS/1-

900/90-46-10 (ďalej len „Stanovy SZC“) pravidlá, priebeh a organizáciu rokovania 

Konferencie SZC, vedenie rokovania Konferencie SZC a spôsoby zaznamenania 

priebehu rokovania Konferencie a ním prijatých rozhodnutí. 

 

ČL. 2 

Zvolávanie Konferencie SZC 

 
2. Zvolávanie Konferencie SZC upravujú Stanovy SZC. 

 

ČL. 3 

Program Konferencie SZC 

 
4. Návrh programu Konferencie SZC je obsiahnutý v písomnej pozvánke na Konferenciu 

SZC.  

5. Konferencia SZC na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopná, prerokuje 

návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Konferencia môže doplniť 

alebo zmeniť návrh programu na návrh člena Konferencie. Na prijatie programu, 

prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov s hlasovacím právom. 

6. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia SZC prijať 

len odporúčania a stanoviská. 

 

ČL. 4 

Účasť na Konferencii SZC 

 
4. Konferencie SZC sa zúčastňujú delegáti členov SZC, volený člen – zástupca 

športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 

športovcov a volený člen – zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová 
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organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov (ďalej 

len „delegáti Konferencie SZC“).  

5. Konferencie SZC sa ďalej zúčastňujú prezident SZC, viceprezident SZC, členovia 

výkonného výboru SZC, kontrolór SZC, generálny sekretár SZC, členovia kontrolnej 

komisie SZC, čestní členovia. 

6. Konferencie  SZC sa zúčastňujú oficiálne pozvaní hostia, tréneri reprezentačných 

družstiev SZC, centier talentovanej mládeže SZC (CTM, ZCPM), centier olympijskej 

prípravy (v cyklistike) a pozvaní pracovníci masovo komunikačných prostriedkov.  

 

ČL. 5 

Rokovanie 

 
1. Rokovanie Konferencie SZC je neverejné. Počas Konferencie je zakázané nahrávať 

s výnimkou nahrávania pre účely vypracovania zápisnice. Slovný prejav určitej osoby 

spadá pod prejavy chránené v rámci osobnostných práv v zmysle § 11 Občianskeho 

zákonníka. Podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové záznamy týkajúce 

sa prejavov určitej fyzickej osoby smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením. 

2. Konferencia SZC je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých oprávnených delegátov a volených členov v zmysle čl. X bod 10.13 

Stanov SZC. 

3. Rokovanie Konferencie SZC riadi predsedajúci, ktorým je Prezident SZC alebo 

Viceprezident SZC (ďalej len „predsedajúci“). O inom predsedajúcom môže 

rozhodnúť iba Konferencia SZC nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

delegátov s hlasovacím právom. 

4. Podľa programu si Konferencia SZC volí a schvaľuje pracovné komisie ako je: 

a. Pracovné predsedníctvo (ďalej len „PP“), ktoré je zložené z predsedajúceho, 

prezidenta SZC, generálneho sekretára SZC a zapisovateľa. Pracovné 

predsedníctvo navrhuje výkonný výbor SZC a schvaľuje Konferencia SZC 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom 

b. Mandátovú komisiu (ďalej len „MK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch 

členov. Mandátovú komisiu volí Konferencia z  predložených návrhov. 

c. Návrhovú komisiu (ďalej len „NK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch 

členov. Návrhovú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov. 

d. Volebnú komisiu (ďalej len „VK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. 

Volebnú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov. 

e. Sčítaciu komisiu (ďalej len „SK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. 

Sčítaciu komisiu schvaľuje Konferencia SZC z predložených návrhov. 

5. Mandátová komisia pred začatím Konferencie SZC preverí oprávnenosť delegátov 

hlasovať a spočíta počet hlasov prítomných delegátov Konferencie SZC. Výsledok 

verejne oznámi predseda MK  predsedajúcemu, členom SK a v prípade volieb členom 
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VK. Na zabránenie vzniku pochybností o počte prítomných delegátov, vyzve 

predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, ktoré vykonajú delegáti Konferencie 

SZC zdvihnutím mandátových lístkov. 

6. Sčítacia komisia spočítava hlasy a sleduje hlasovanie o všetkých návrhoch 

s výnimkou volieb.  

7. Návrhová komisia pripravuje text návrhu uznesenia Konferencie z návrhov 

prednesených delegátmi Konferencie a vyplývajúcich zo správ prednesených podľa 

schváleného programu Konferencie. Schválený text uznesenia podpíšu všetci členovia 

NK. 

8. Predsedajúci nemá oprávnenie komentovať prednesené návrhy. Hlavnou úlohou 

predsedajúceho je dbať na dodržiavanie Stanov SZC a rokovacieho poriadku, 

dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie schváleného programu 

rokovania Konferencie SZC.  

9. Konferencia má právo v priebehu rokovania Konferencie SZC vymeniť 

predsedajúceho, ak ten nezvláda priebeh rokovania alebo nepostupuje podľa 

schváleného programu alebo rokovacieho poriadku.  

10. Predsedajúci má právo odobrať udelené slovo diskutujúcemu, ak ten 

a. Nediskutuje k téme rokovania, napriek predchádzajúcemu upozorneniu 

predsedajúceho 

b. Svojím prejavom uráža iné osoby 

c. Prekročil časový limit na diskusný príspevok, vysvetlenie návrhu alebo 

technickú pripomienku 

11. Delegáti sa môžu vyjadrovať k bodom programu, o ktorých sa hlasuje. K ostatným 

bodom sa môžu vyjadrovať v bode diskusia. 

 

12. Pripomienky k jednotlivým bodom programu Konferencie, o ktorých sa hlasuje, 

navrhnutých Výkonným výborom SZC musia byť predložené písomne, najneskôr do 

začatia registrácie. 

  

13. Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo 

technickej pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len 

schválením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím 

právom. 

14. Delegát Konferencie SZC môže v bode rokovania „Diskusia“ vystúpiť s diskusným 

príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje písomnou prihláškou do 

rúk predsedajúceho do začatia bodu programu „Diskusia“. Poradie podania prihlášky 

do diskusie určuje poradie v akom bude účastníkovi Konferencie udelené slovo. 

15. Ak je k jednotlivým bodom schváleného bodu programu Konferencie SZC vedená 

rozprava alebo diskusia, tak sa do nej prihlasuje zdvihnutím ruky s mandátovým 

lístkom. Poradie zdvihnutia ruky určuje poradie v akom bude účastníkovi Konferencie 

udelené slovo. 
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16. Prezident SZC má právo vstúpiť do rokovania Konferencie mimo poradia, ak chce 

reagovať na prednesený príspevok a to v limite 5 minút. 

 

ČL. 6 

Hlasovanie 

 
1. Konferencia rozhoduje hlasovaním tajnou alebo verejnou voľbou. O spôsobe 

hlasovania verejnou alebo tajnou voľbou rozhoduje Konferencia. 

2. Rozhodnutie Konferencie SZC má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný 

nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov Konferencie s výnimkou čl. X bod. 

10.5 Stanov SZC. 

3. V prípade hlasovania o rozhodnutí podľa č. X bod. 10.5 Stanov SZC sa na prijatie 

vyžaduje kvalifikovaná väčšina, ktorou je najmenej 2/3 väčšina hlasov všetkých 

delegátov Konferencie. 

4. Návrhová komisia predkladá znenie uznesenia na prijatie a schválenie Konferenciou.  

5. Návrhy môžu predložiť iba delegáti Konferencie. 

6. Delegáti Konferencie SZC majú právo postupovať v zmysle stanov SZC podľa 

čl.10.15.12.  

7. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov Konferencie, že sa prikročí 

k hlasovaniu. 

8. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať 

a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom Konferencie vopred 

písomne predložený alebo ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci 

potom prikročí k riadnemu hlasovaniu. 

9. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím mandátového lístka, ktorý obdrží každý 

delegát Konferencie pred začiatkom rokovania pri prezentácii okrem volieb 

prezidenta, kontrolóra a odborných komisií. 

10. Predseda SK oznamuje výsledok hlasovania verejne predsedajúcemu a to tak, že 

uvedie počet prítomných delegátov s hlasovacím právom, počet hlasov ZA, počet 

hlasov PROTI, počet hlasov ZDRŽAL SA a skutočnosť, či bol návrh prijatý alebo 

zamietnutý. Námietku voči oznámenému výsledku hlasovania je nutné podať okamžite 

a musí byť o nej ihneď rozhodnuté, ak je to nutné, tak aj s opakovaním hlasovania. 

O opakovanom hlasovaní dá predsedajúci hlasovať. 

11. Pri hlasovaní je zastúpenie inou osobou vylúčené. 

12. Ak je k návrhu predložený pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa najskôr 

o pozmeňovacom a doplňovacom návrhu. Ak je návrhom podaných viac 

pozmeňovacích alebo doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí ako boli 

podané. 

13. Informácie o výsledku verejného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia 

Konferencie SZC. 
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14. Na hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré členovia volebnej komisie vydajú 

delegátom Konferencie po registrácii a v prípade potreby pred každým aktom 

hlasovania. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú členovia kontrolnej komisie. 

Volebná komisia spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného 

hlasovania. 

15. Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných 

lístkov, počet neplatných lístkov a vyhlási výsledky tajného hlasovania. 

16. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo zasadnutia 

Konferencie SZC. 

 

ČL. 7 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZC 

 
1. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh rokovania. V zázname stručne a výstižne zachytáva 

obsah vystúpení diskutujúcich alebo predkladateľov materiálov a správ, prípadne 

ďalšie významné skutočnosti.  

2. Zapisovateľ vyhotoví a podpíše zápisnicu o priebehu Konferencie.  

3. Zápisnicu musí podpísať prezident SZC a obaja overovatelia zápisnice a to najneskôr 

15 dní po skončení Konferencie, až potom je možno považovať zápisnicu za oficiálnu. 

Generálny sekretár SZC zodpovedá za to, že oficiálna zápisnica bude zaslaná do 25 

dní od skončenia Konferencie všetkým členom SZC, súčasne bude zápisnica 

z Konferencie zverejnená na webovom sídle SZC. Ďalším osobám len na základe 

uznesenia Konferencie. 

4. Priebežnú kontrolu obsahu zápisnice zo zasadnutia Konferencie vykonáva Kontrolór 

SZC, ktorý obsah zápisnice overí a podpíše do 20 dní od skončenia Konferencie. 

5. Na sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty 

Konferencie: 

a. prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí, 

b. pozvánka, rokovací  poriadok a oficiálna zápisnica, 

c. správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej 

forme, 

d. zápisnica  návrhovej komisie a schválený text uznesenia ako celku. 

 

ČL. 8 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku Konferencie je oprávnená vykonať iba 

Konferencia a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia do doby, pokiaľ 

Konferencia SZC nerozhodne inak. 
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(Príloha č. 4) 

 

STANOVISKO K MEDIALIZOVANÝM INFORMÁCIÁM PROSTREDN9CTVOM 

SKUPINY TRANSPARENTNÁ CYKLISTIKA 

 

 

My, účastníci Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, konanej dňa 26. januára 

2020 v Žiline, sme na svojom zasadnutí rozhodli prijať tieto vyhlásenia: 

1/ Dištancujeme sa od členov a činnosti skupiny vystupujúcej pod názvom tzv. transparentná 

cyklistika 

2/ Osobitne vyzývame Milana Dvorščíka, aby rešpektoval výsledky demokratických volieb 

z roku 2018, nešíril okolo seba zlo a neškodil cyklistike ako takej 

3/ Vyzývame sekretariát SZC, aby informoval UCI o počínaní medzinárodného rozhodcu 

UCI Milana Dvorščíka a jeho porušeniami článkov 1.1.066 a 1.1.067 pravidiel UCI 

a kódexu medzinárodného rozhodcu UCI 

4/ Žiadame Marianu Fiamovú, aby prestala škodiť cyklistike podávaním sťažností na rôzne 

inštitúcie v SR a týmto sústavne paralyzovala prácu sekretariátu SZC 

5/ Dovoľujeme si požiadať všetky relevantné média, aby zvážili publikovanie ďalších 

článkov tejto skupiny  ľudí tzv. transparentnej cyklistiky a okolo Milana Dvorščíka, 

Slovenský zväz cyklistiky a ani jeho vedenie , nebude viac reagovať prostredníctvom médií 

na nekompetentné útoky. Bude sa naďalej venovať rozvoju tohto športu na Slovensku, 

organizácii pretekov i plneniu uznesení Konferencie SZC ako najvyššieho orgánu slovenskej 

cyklistiky 

 

Konferencia SZC dňa 26. 1 . 2020 v Žiline 
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(Príloha č.5) 

 

Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej 

konferencie a správa prezidenta SZC za rok 2019 
 

1.Úvod, privítanie hostí 

Vážené dámy Vážení páni milí hostia, 

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na konferencii Slovenského zväzu cyklistiky, na ktorej sa 

stretávame každý rok, aby sme spoločne zhodnotili rok 2019. Výkonný výbor SZC na svojom 

zasadnutí dňa 10.12.2019 schválil dátum a miesto konferencie. Dúfam, že Vaša cesta sem bola 

príjemná a verím, že s dobrým pocitom budete cestovať aj domov z dnešnej konferencie, ktorá 

dúfam prebehne v pokojnej atmosfére, a po skončení budeme mať rovnako dobrý pocit z dobre 

odvedenej práce v prospech slovenskej cyklistiky.  

Chcel by som zagratulovať k dnešným tridsiatym narodeninám nášmu historicky 

najúspešnejšiemu cyklistovi Petrovi Saganovi a chcel by som Vás všetkých poprosiť o spoločné 

prianie pre Petra. PEŤO GRATULUJEME! 

 

2. Zhodnotenie sezóny 2019 

Sezónu 2019 môžeme považovať za ďalší úspešný rok v  slovenskej cyklistike. Veľmi ťažko sa 

porovnávajú jednotlivé roky. Niekedy máme výrazný úspech ako napríklad tituly majstra sveta 

a inokedy veľmi dobré výsledky v odvetviach, ktoré možno nie sú až také populárne, no pre 

slovenský zväz cyklistiky,  a jeho financovanie sú všetky veľmi dôležité.  Výsledky jednotlivých 

odvetví ako aj prácu každého odvetvia ste si mohli prečítať v materiáloch, ktoré ste dostali spolu 

s pozvánkou na konferenciu. 

Už dnes môžeme desaťročnicu 2011-2020 hodnotiť ako najúspešnejšie obdobie v histórií 

slovenskej cyklistiky. Áno bude sa hovoriť najmä o ére Peťa Sagana, ale máme aj veľké 

množstvo ďalších majstrov sveta a športovcov, ktorí dosahovali kvalitné výsledky a príkladne 

reprezentovali Slovenskú republiku.  

Ak mám spomenúť jeden výsledok, ktorý bude zapísaný v histórií Slovenskej a svetovej 

cyklistiky tak to určite bude siedmy zelený dres Petra Sagana na Tour de France. 

Medzi mládežnícky výsledok roku 2019 určite patrí bronzová medaila Martina Svrčka v cestných 

pretekoch na Európskych hrách mládeže v Azerbajdžanskom BAKU.  
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Za všetkými športovými úspechmi, ktoré dosiahli naši športovci okrem ich tvrdej práce stoja aj 

realizačné tímy, rodičia, organizátori, dobrovoľníci a samozrejme Slovenský zväz cyklistiky.     

 

3. Financovanie SZC - tabuľka o náraste rozpočtu SZC  

Financovanie SZC 
 

 

ROK 2012 330 000,00 € 

ROK 2013 550 000,00 € 

ROK 2014 619 000,00 € 

ROK 2015 774 000,00 € 

ROK 2016 856 800,00 € 

ROK 2017 1 374 550,00 € 

ROK 2018     1 860 406,00 € 
 

 

ROK 2019        2 157 640€ 
+ 

 Mimoriadny príspevok 

 Peter Sagan 

 Okolo Slovenska 

 Významné podujatia 

162 080,00 € 

68 266,00   € 

40 000,00   € 

40 000,00   € 

ROK 2020 2 106 000,00 € 

 
Okolo Slovenska- 

Peter Sagan- ? 
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Ako v tabuľke je vidieť náš rozpočet vzrástol za 

obdobie od roku 2012  o 1 776 000,00€. 

Už druhý rok budeme hospodáriť s rozpočtom vyšším ako 2 000 000, čo sa nám možno ešte pred 

pár rokmi zdalo ako nesplniteľný sen.  

   

 
 

4. Významné cyklistické podujatia na Slovensku 

 

Rok 2019 považujem za najúspešnejší a najpracovnejší rok v histórií Slovenskej cyklistiky čo 

sa týka organizovania športových podujatí na Slovensku.  

Najvýznamnejšie cyklistické preteky Okolo Slovenska boli opäť zaradené v kategórii UCI 2.1 

Tento rok to bol už 63. ročník a môžeme smelo povedať, že bol najúspešnejší v celej histórií. 

Bolo veľmi náročné prekonať 62. ročník. V roku 2019 druhý krát v histórii  na našich 

pretekoch štartovali World Tour tímy. Quick – Step Floors na čele s Ellia Vivianim, Bora 

Hansgrohe  s Emanuelom Buchmannom , ktorý bol 4. na Tour de France a Slovenskými 

hviezdami Jurajom Saganom a Erikom Baškom, UAE- Amirates na čele s 

Alexandrom Kristoffom, FDJ s vynikajúcim Arnaudom Demarom a CCC Team 

s vynikajúcim Laurensom Ten Damom. Podujatie sa konalo pod záštitou Antona Siekela 

prezidenta Slovenského olympijskéhoa športového výboru. Týmto by som chcel poďakovať 

organizačnému výboru pánovi Lučaničovi, Školníkovi, Holecovi, Klučarovi, Kováčovi, 

Lučaničovi mladšiemu a dámam Jakubovej, Hanesovej, Belásovej, Ďurkovej a všetkým 

pracovníkom Slovenského zväzu cyklistiky ako aj všetkým organizátorom dobrovoľníkom, 

rozhodcom, polícii, organizačným výborom jednotlivých etapových miest, a tiež všetkým 

divákom, ktorých bolo tento rok rekordne veľa.  

Tradičné podujatie  V4, ktoré štandardne skvelo organizuje pán Pavol Gálik so svojou 

organizačnou skupinou bolo aj tento rok zorganizované na veľmi vysokej úrovni  a veríme, 

že mu tento elán vydrží aj do ďalších rokov.  

Rok 2019 bol aj rokom kedy sa na Slovensku konali spoločné Majstrovstvá Slovenskej 

a českej republiky za účasti špičkových Slovenských a českých cyklistov( Saganovci, Baška, 

Štybar, Vakoč ). 
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Svoju profesionalitu opäť potvrdil generálny riaditeľ pretekov Stanislav Holec. Veľká vďaka 

SZC a fanúšikov patrí Kataríne Ďurkovej a ďalším členom organizačného výboru a všetkým 

dobrovoľníkom. Osobitne by som chcel poďakovať primátorovi mesta Trnava pánovi Petrovi 

Bročkovi a predsedovi TTSK pánovi Jozefovi Viskupičovi.  

Skvelú prácu odviedol pri organizácii a propagácii 24H viceprezident SZC  pán Ján Žilovec. 

Už tradične sa konala v priestoroch Slovakia Ringu, kde aj v roku 2019 bol Slovenský zväz 

cyklistiky spoluorganizátor. 

Chcel by som tiež poďakovať za kvalitne odvedenú prácu pánovi Petrovi Zánickému, že aj 

tento rok v spolupráci so SZC prebehla Detská tour Petra Sagana opäť na veľmi vysokej 

úrovni. Toto podujatie nám prináša do cyklistiky veľa nových talentov  a verím, že naša 

spolupráca bude pokračovať  aj v ďalších rokoch.  

Medzinárodné dni cyklistiky v Dubnici pre juniorov a kadetov oslavovali už svoj 56. ročník. 

Riaditeľ pretekov pán Stanislav Holec so svojim tímom odviedol opäť profesionálnu prácu.  

Novo zrekonštruovaný cyklistický štadión v Prešove hostil dve podujatia kategórie UCI jednu 

C1 a jednu C2 za veľmi kvalitnej zahraničnej účasti. Za kvalitné preteky a oživenie dráhovej 

cyklistiky v Prešove chceme poďakovať pánovi Branislavovi  Delejovi. 

V septembri zorganizoval podujatie UCI C1 v cyklokrose v Poprade Jozef Nazarej, ďalšiu 

C1v Topoľčiankach manažoval pán Ľuboš Chren a pán Ján Žilovec a tretie podujatie UCI C1 

v cyklokrose sa uskutočnilo v Podbrezovej v réžií pána Petra Medveďa.  

Aj tohto roku úspešné odvetvie MTB XC organizovalo podujatia UCI S2 Róbert Glajza, UCI 

C2 Košice pán Laban, UCI  C1 Drozdovo páni Húsenica a Žilovec, UCI C1 Turčianske 

Teplice.  pán Briča. 

Odvetvie MTB má za sebou aj organizovanie maratónu UCI C3 Košice, ktorého dušou je pán 

Hauser. 

Kategórie UCI C2 v cyklokrose sa uskutočnili v Rakovej, v Trnave a v Košiciach. Tieto 

podujatia organizovali pán Peter Chňúrik, pán Bohuslav Kujovič a pán Tomáš Hauser. 

Všetkým pánom a ich organizačným tímom patrí veľká vďaka.   

Cyklotrial organizoval Youth Games v 4 kolách, kde si mohli naše mladé nádeje porovnávať 

so zahraničím svoje výkony.  Ďakujeme pánovi Štefanovi Nagyovi. 
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BMX porovnalo výkonnosť svojich mladých jazdcov na nimi organizovanom podujatí 

Olympijské nádeje krajín V4 v Liptovskom Mikuláši. Podujatie organizoval pán Peter 

Palasthy s tímom.   

S podporou SZC bol organizovaný aj Európsky pohár telesne oslabených v Púchove, za ktorý 

chceme poďakovať pánovi Karolovi Mihokovi.  

Pochvalu celého SZC ale aj cyklistických nadšencov si zaslúži celý rozhodcovský zbor ako aj 

všetci organizátori majstrovstiev Slovenska, Slovenských pohárov ale aj verejných pretekov 

v jednotlivých odvetviach, bez ktorých by Slovenská cyklistika nemohla fungovať a naše 

talenty by nemali možnosť napredovať vo svojej športovej kariére. 
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5. Mládež 

Rozpočet 2019  
CTM rozpočet  

CyS-Akademia Petra Sagana, 
Žilina 41 194,00 

MSK Žiar/Hronom 28 822,00 

ŽP Šport Podbrezová  34 779,00 

ŠG Trenčín 22 473,00 

CKM Poprad                           20 497,00 

ŠKC Dubnica/Váhom 15 023,00 

ŠK Velodróm Prešov 14 959,00 

Proefekt Košice 22 276,00 

PROefekt team 15 454,00 

CK EPIC Dohňany 25 999,00 

CK Olympik Trnava 23 533,00 

Cyklo Spiš 22 848,00 

Kaktus Bike  team Bratislava 21 901,00 

BMX            19 550,00 

Finančnén centrum 5 610,00 

CK Spartak Tlmače 5 455,00 

Trial 10 465,00 

spolu CTM: 345 228,00 

ZCPM U23 118 716 

Projekt U23 30 000 

Projekt ženská cyklistika 10 000 

Príspevok pre kluby – mládež do 
23 rokov 348 840 
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6. Športová diplomacia 

Pre Európsku a svetovú cyklistiku majú obrovský význam ich výročné kongresy Európsky 

a svetový.  

32.kongres UEC sa uskutočnil v marci v Ríme kongresu sa zúčastnil prezident SZC 

a generálny sekretár SZC. Veľkým zážitkom pre všetkých delegátov bolo osobné stretnutie 

s pápežom Františkom vo Vatikáne. 

V septembri počas majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike vo Veľkej Británii sa konal kongres 

UCI kde sa za Slovenský zväz cyklistiky zúčastnili štatutári prezident Peter Privara 

a generálny sekretár Katarína Jakubová. Na svetovom kongrese sa ako delegát za európsky 

kontinent zúčastnil hlasovania prezident SZC Peter Privara. Kongres nebol volebný 

schvaľovali sa len úpravy pravidiel a rozpočet UCI.  

Na pozvanie prezidenta UCI Davida Lappartiena sa členovia SZC Peter Privara, Katarína 

Jakubová, Karolína Belás a Alena Diabelková zúčastnili pracovných rokovaní 

s predstaviteľmi UCI odprezentovali projekt Národného cyklistického centra a taktiež prácu 

celého SZC. UCI nás vníma ako aktívneho, spoľahlivého člena a poďakovali nám za dobre 

odvedenú prácu v predchádzajúcom období, a chcú aktívne spolupracovať pri budovaní 

a činnosti NCC. Ponúkli nám pomoc svojich kvalifikovaných odborníkov.  

V BAKU sa na hrách mládeže EYOF  zúčastnila ako pozorovateľského programu pani 

Katarína Jakubová generálny sekretár SZC. Ako viete v roku 2021 sa EYOF uskutoční 

v Banskej Bystrici. Prípravu tohto podujatia za SZC koordinuje pán Stanislav Holec.  

Počas Majstrovstiev Európy v cyklokrose sa konalo zasadanie cyklokrosovej komisie UEC, 

prezidentom komisie cyklokrosu UEC je Peter Privara. Komisia intenzívne pracovala na 

vytvorení nového modelu európskeho pohára, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta rokoch 2020-

2021. Chcel by som poďakovať pánovi Martinovi Fraňovi predsedovi komisie cyklokrosu za 

vypracovanie materiálov k tomuto projektu. Budúci týždeň na majstrovstvách sveta 

v cyklokrose 2020 vo Švajčiarsku budeme tento uvedený projekt finalizovať.  

V domácej športovej diplomacii sa taktiež sa SZC snaží aktívne lobovať v prospech 

cyklistiky. Prezident SZC sa stretol s premiérom SR pánom Petrom Pelegrínym. Taktiež sa 

viac krát stretol s Ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu pani Martinou Lubyovou, 

prezident je aj naďalej členom rady Ministerky  školstva, vedy výskumu a športu SR pre šport. 
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Niekoľko krát sa stretol prezident SZC na pracovnom stretnutí s prezidentom Slovenského 

olympijského a športového výboru pánom Antonom Siekelom. Taktiež s ministerkou vnútra 

pani Denisou Sakovou, podpredsedom vlády Richardom Rašim. Niekoľko krát sa stretol aj so 

Štátnym tajomníkom pánom Jozefom Goncim.  

 

7. Práca sekretariátu a Výkonného výboru 

Výkonný výbor SZC sa v roku 2019 stretol 9 krát. Na svojich rokovaniach pracoval v oblasti 

riešenia bežnej agendy zväzu a zapodieval sa tiež problémami, ktoré vznikli počas roku 

a zaoberal sa tiež uznesením konferencie a odporučeniami kontrolnej komisie SZC. Chcem 

poďakovať všetkým členom VV SZC za početnú účasť, nakoľko sme boli vždy uznášania 

schopní veľkou väčšinou. Táto skupina odborníkov zastupuje všetky odvetvia nášho občianskeho 

združenia a je najvyšším orgánom SZC medzi konferenciami. Je mi cťou pracovať s týmito 

ľuďmi, ktorí cyklistiku milujú a obetujú pre ňu veľké množstvo svojho voľného času.       

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov pracoval VV SZC v kompletnom zložení a nedošlo 

k žiadnej personálnej zmene. Jednotlivý zástupcovia odvetví vo výkonnom výbore sa Vám 

osobne predstavia pri správach o svojom odvetví.  

Sekretariát SZC pracuje v zložení: Prezident - Peter Privara, Generálna sekretárka - Katarína 

Jakubová,  Asistentka prezidenta - Alena Diabelková, Športový riaditeľ pre mládež a metodik 

SZC-Michal Rohoň, Licenčná pracovníčka - Karolína Belás, Ekonomický referent: Danka 

Hanáková spolu s Veronikou Hajastekovou, Kontrolór SZC- Ladislav Dobrovoľný, Práca 

s médiami - Katarína Ďurková. 

Už viac ako rok pôsobí SZC na novej adrese Kukuričná 13. Všetci, ktorí navštívili nové sídlo 

SZC môžu konečne povedať, že má slovenská cyklistika dôstojné sídlo.  

Aj naďalej pretrváva zmluva s firmou Santini, ktorá je platná do roku 2022. 

Školenia trénerov prebiehajú v spolupráci s trénermi fakulty telovýchovy a športu. Chceme aby 

táto spolupráca aj naďalej pokračovala a naši tréneri tak mohli získať trénerské vzdelanie alebo 

vyšší kvalifikačný stupeň. Počet týchto trénerských školení je závislý od počtu prihlásených 

trénerov.  

Môžeme konštatovať, že aj naši rozhodcovia skvalitnili svoju prácu.V roku 2019 taktiež 

prebiehali školenia v Banskej Bystrici rozhodcov za ktoré chceme špeciálne poďakovať pánovi 

Miazdrovi. Na záver chcem pogratulovať pánovi Matúšovi Radosovi, že úspešne zvládol skúšku 
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na medzinárodného komisára UCI v cyklokrose a pánom Ladislavovi Čúzymu a Odrejovi 

Birošovi, že sa stali elite národnými rozhodcami v Dráhovej cyklistike.  

Veľmi aktívne pracoval počas kontrolných dní aj Kontrolór SZC pán Ladislav Dobrovolný a vo 

svojej správe Vám prednesie svoje zistenia. Okrem kontrolných dní sa zúčastnil takmer všetkých 

VV SZC a taktiež 3 krát zvolal kontrolnú komisiu SZC. 

Kontrolná Komisia pracovala v zložení: Ladislav Dobrovolný, Peter Danovský, Ján Ševčík, 

Stanislav Holec, Vladimír Došek, Milan Jurčo  

Do vozového parku SZC pribudli dve nové vozidlá a to škoda SuperB a Mercedes Sprinter.  

Výkonný výbor schválil rozdelenie vozidiel viď. tabuľka. 
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VOZOVÝ PARK SZC 

Odvetvie VOZIDLO ECV 
rok 
vyroby 

Cestná cyklistika 

VW Crafter CR50 
BL302D
T 2012 

MB Sprinter lang 
BL147P
B 2017 

MB Sprinter extralang 
BL198S
Z 2018 

Skoda Octavia combi 
BL914E
K 2012 

Skoda Superb combi 
BL786T
A 2018 

Hyundai I30 combi 
BL563O
P 2017 

Horská cyklistika a 
Cyklokros MB Sprinter NEW N/A 3.20 

Horská cyklistika - Zjazd Ford Transit NEW N/A 3.20 

Dráhová cyklistika Peugeot Boxer L2H2 
BL099K
L 2015 

BMX Race, BMX 
Freestyle, Trial a Sálová 
cyklistika 

MB Sprinter Tourer 2019 
BL829V
N 2019 

Citroen Jumper L2H2 
BL968F
S 2013 

Sekretariát 

Skoda Octavia combi 
Leaseplan BL602TI 2016 

Skoda Superb combi 
BL926V
L 2019 

    

Na vyradenie Citroen Jumper L2H2 
BA962S
A 2008 
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8. Záver    

Na záver by som Vám všetkým chcel zaželať všetko dobré do novej sezóny 2020 ale toto si 

musím nechať na trochu neskôr nakoľko opäť ako každý rok ožívajú osoby, ktoré sa permanentne 

snažia ničiť našu prácu a za posledné dva týždne útočia nie len na SZC ale aj na moju osobu čoho 

ste mohli byť svedkami v médiách.( Printové, sociálne siete) a tiež ste dostali nevyžiadane e-

maily do svojich mailových schránok.  

Naďalej pokračujú na anonymnej facebookovej stránke Nezávislý/ Svetový zväz kde 

permanentne lynčujú SZC , prezidenta a Duklu BB, CTM, repre trénerov, a dehonestujú prácu 

nás všetkých.  

Taktiež bývalý kontrolór pán Milan Dvorščík zneužíva na svojej stránke skratku SZC kde 

beztrestne šíri klamstvá a jeho Mienky.  

Treba aj spomenúť jeho chybné vyjadrovania sa v médiách pri neoprávnenom vylúčení nášho 

najlepšieho cyklistu Petra Sagana z Tour de France. UCI sa Peťovi ospravedlnilo, pán Dvorščík 

Peťovi, verejnosti a ani mne tak dodnes neurobil.  

Po totálnej porážke piatich protikandidátov  (77/13) začali zákopovú vojnu so SZC ktorého sú aj 

naďalej členmi. 

Zrekapitulujem kontroly a udania, ktoré pani Fiamová a pán Dvorščík podali na SZC: 

- Vládny audit ( 20.6.2018-10.10.2018) 

- dve daňové kontroly (25.7.2018-22.3.2019) 

- kriminálna polícia Pezinok (1x 31.7.2017,2018) 

- Generálna prokuratúra (podanie 2018) 

- inšpektorát práce 

- Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu ( niekoľkokrát) 

- Slovenský olympijsky a športový výbor  

- Hlavný kontrolór športu 

- atď. 

Stále  nám to komplikuje život, prácu sekretariátu a hlavne to škodí SZC. Táto skupinka sa snaží 

paralyzovať chod zväzu svojimi nezmyselnými proti zväzovými činnosťami  

Pýtam sa prečo sú takýto ľudia členmi občianskeho združenia SZC. Prečo aj po takom fiasku ako 

na volebnej konferencii sa nezačnú venovať niečomu inému.  
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Opozícia ÁNO! Demokracia ÁNO! Transparentnosť ÁNO!, ale NIE ľuďom, ktorí škodia 

slovenskej cyklistike. ( aktuálne je to Transparentná cyklistika) Asi najlepšie riešenie bude 

ignorovať ich, nakoľko sú to ľudia, ktorí za posledné roky pre cyklistiku takmer nič neurobili 

a niektorí ani nie sú členmi SZC.   

Chcem Vám všetkým poďakovať, že ste si našli dnes čas a prišli na dnešnú Konferenciu SZC 

2020.  Poďakovať za dobre odvedenú prácu v roku 2019 by som sa chcel všetkým trénerom, 

funkcionárom, športovým riaditeľom, rodičom, mechanikom, masérom ale aj fanúšikom, 

novinárom a všetkým ktorí nám držia palce.  

Na úplný záver chcem poďakovať za odvedenú prácu celému sekretariátu SZC, členom VV 

SZC, Kontrolórovi SZC pánovi Ladislavovi Dobrovolnému, viceprezidentovi pánovi Janovi 

Žilovcovi a ostatným členom odborných komisií. 

Ďakujem za pozornosť.  Prajem Vám pevné zdravie, do sezóny 2020 veľa šťastia, úspechov 

v športovom ako aj osobnom živote a veľa chuti do ďalšej práce v prospech Slovenskej 

cyklistiky.    

  

                                                                                   Peter Privara 

       Prezident  

Slovenského zväzu cyklistiky 
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(Príloha č.6) 

 

Národné cyklistické centrum 

Vážení delegáti, Vážení hostia 

Keďže veľa z Vás je tu takých, ktorí ešte neboli v našom hnutí v roku 2011, keď som bol po 

prvý krát zvolený do funkcie prezidenta SZC. Chcel by som v krátkosti zrekapitulovať 

históriu NCC od prvej myšlienky až po dnešný stav. 

1. V roku 2013 som po prvý krát začal rozvíjať myšlienku Národného cyklistického centra. 

Vzniklo niekoľko amatérskych nákresov jeden z nich môžete vidieť za mnou. Samozrejme 

k tomu bolo mnoho iného materiálu, ktorý vznikal postupne. 

2.  Začal som sa  stretávať s odborníkmi v oblasti stavebníctva, architektúry a v roku 2016 

vznikla prvá urbanistická štúdia v spolupráci s architektom Palom Ďurkom. Ktorú môžete 

opäť vidieť za mnou. S touto štúdiou sme začali obiehať inštitúcie, ktoré by nám pomohli 

prefinancovať NCC. Boli to: Ministerka školstva, predseda parlamentu, Ministerstvo financií, 

predseda vlády. Táto štúdia obsahovala už konkrétne ciele projektu, opis projektu, prínosy, 

využiteľnosť, rozpočet atď. 

Dňa 19.2.2019 som z poverenia Konferencie 2019 založil obchodnú spoločnosť Národné 

cyklistické centrum s. r. o. 

3. Dňa 27.3.2019 Vláda Slovenskej republiky uznesením schválila sumu 29 miliónov € na 

výstavbu NCC. 

4. Dostali sme niekoľko ponúk ohľadom pozemkov pod Národné cyklistické centrom avšak 

museli sme sa rozhodnúť pre pozemok, ktorý spĺňa určité kritériá ( napr. pozemok určený na 

výstavbu športovej infraštruktúry, dostupnosť pre domácich a zahraničných športovcov, 

klimatické podmienky – nakoľko bude väčšina športovísk nebude zastrešená, daňové 

zaťaženie športoviska...). NCC musí byť ukončené 30.12.2023. Výkonný výbor dňa 10.4.2019 

schválil Zmluvu o budúcej zmluve s urbárskou spoločnosťou Orechová potôň kde od začiatku 

stavby bude doba nájmu 40 rokov.  

5. Dňa 6.8.2019 bolo SZC vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie realizačného 

zámeru NCC.  
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Dňa 23.8.2019 bola podpísaná zmluva s víťaznou firmou SHP – Brno, ktorá má pobočku aj 

na Slovensku a spolupracuje aj so Slovenskou technickou univerzitou. Realizačný zámer sme 

protokolárne prevzali 20.11.2019. 

6.  Realizačný zámer s veľkým počtom výpočtov a tabuliek sme odovzdali na Ministerstve 

financií a oni následne na Protimonopolný úrad. Momentálne čakáme na schválenie 

Protimonopolným úradom, uvoľnené finančné prostriedky. 

Nakoľko ad hoc štátna pomoc nebola ešte zo strany Protimonopolného úradu SR dodnes 

schválená, tak všetky aktivity, ktoré SZC realizuje v súčasnosti sú financované na základe 

účelovo viazanej štátnej pomoci „De minimis“ v objeme 200.000 EUR. Z nej sa použilo 

45.200 EUR bez DPH na prípravu realizačného zámeru, ktorý bol predložený koncom 

decembra 2019 na MF SR. 

Následne bude spustené verejné obstarávanie na dodávku inžinierskych a projekčných prác. 

7. V prílohe sme Vám tiež zaslali skrátený materiál, ktorý sme od prezentovali v sídle UCI 

o švajčiarskom Aigli, kde sme sa dohodli na spolupráci. Odborníci z UCI sú nám ochotní 

pomáhať pri budovaní svojimi skúsenosťami. 

Taktiež sme sa bavili, že NCC bude satelitom Svetového cyklistického centra pre Východnú 

Európu, z čoho budú profitovať naši športovci a tréneri.  
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(Príloha č.7) 

Samostatne priložená 

(Príloha č.8 a) 

SMERNICA 

O HLASOVANÍ PER ROLLAM ORGÁNOV 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY 
SCHVÁLENÁ KONFERENCIOU SZC DŇA 26.1.2020 UZNESENÍM Č.  

 

ČLÁNOK I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Na zabezpečenie efektívnej činnosti orgánov SZC môže byť pre účel rozhodovania 

orgánu SZC použité hlasovanie využitím elektronickej e-mailovej komunikácie (ďalej 

aj „per rollam“). 

 

2. Smernica o hlasovaní per rollam orgánov SZC upravuje spôsob a postup rokovania 

orgánov SZC v prípade, kedy spôsob rokovania prebieha elektronickou formou mimo 

riadneho zasadnutia orgánu SZC.  

 

ČLÁNOK II 

VYMEDZENIE POJMOV A SKRATIEK 
 

Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom: 

a. Hlasovanie per rollam - písomné hlasovanie mimo riadneho zasadnutia orgánu SZC 

korešpondenčnou alebo elektronickou formou; 

b. Písomne - okrem bežnej korešpondenčnej formy aj elektronická forma komunikácie 

pri posielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo 

iných dokumentov s využitím informačného systému športu, dátovej schránky 

adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na 

tento účel SZC a uvedeného za tým účelom v informačnom systéme športu alebo 

zdrojovej evidencii SZC; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich 

zverejnenie na mieste určenom SZC na webovom sídle SZC (napr. úradná správa a 

pod.); 

c. Orgán SZC - príslušný orgán, ktorý je podľa predpisov Slovenského zväzu cyklistiky 

(ďalej len „SZC“) oprávnený rozhodovať vo veci; orgánmi zväzu, ktoré môžu 

postupovať podľa tejto smernice sú: 
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c.1. Konferencia SZC, 

c.2. Výkonný výbor SZC, 

c.3. Kontrolná komisia SZC, 

c.4. Disciplinárna komisia, 

 

d. Predkladateľ - predsedajúci orgánu zväzu alebo ním určená osoba oprávnená 

predkladať vec na hlasovanie per rollam členom orgánu zväzu a komunikačne 

a administratívne vykonať a spracovať hlasovanie per rollam; 

e. Predsedajúci - predseda orgánu zväzu alebo osoba, ktorá na základe poverenia 

predsedajúceho alebo predpisov zväz zastupuje predsedajúceho; 

f. Predpisy zväzu – stanovy a ostatné interné predpisy zväzu vykonané na základe 

Stanov SZC. 

ČLÁNOK III 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

1. Hlasovanie per rollam je možné využiť pri rozhodovaní orgánu SZC v prípade veci, 

ktorá neznesie odklad, ak: 

a. z povahy veci nevyplýva primeranosť prerokovania a rozhodnutia veci iným 

spôsobom alebo 

b. hlasovanie per rollam pri rozhodnutí konkrétnej veci predpismi SZC nie je 

vylúčené. 

2. Vhodnosť a primeranosť prerokovania veci a hlasovania per rollam posudzuje 

predsedajúci orgánu SZC z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu člena orgánu 

SZC.  

3. Po posúdení vhodnosti a primeranosti hlasovania per rollam, vykonanie hlasovania 

členmi orgánu v súlade s týmto predpisom zabezpečí predkladateľ. 

4. Hlasovanie per rollam je možné vykonať len v súlade s touto smernicou, inak je 

neplatné. 

5. Hlasovanie per rollam a jeho výsledok predkladateľ písomne zaznamená do 

osobitného „zápisu o hlasovaní per rollam“ a priamo do zápisnice na najbližšom 

zasadnutí orgánu SZC, v ktorom bude uvedený aj spôsob zadokumentovania 

hlasovania a jeho výsledku. 

6. Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom orgánu SZC elektronický 

dokument, tento bude zaslaný vo formáte PDF, RTF alebo DOC, a tento dokument sa 

pripojí aj k zápisu o hlasovaní per rollam. 

7. Všetky úkony vykonávané podľa tejto smernice (predloženie návrhu, potvrdenie 

prijatia návrhu, uplatnenie námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronickou 

formou (e-mailom), ak nie je pri konkrétnom úkone výslovne uvedená iná forma, napr. 

telefonicky.  
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8. O telefonicky vykonanom úkone spíše záznam ten, kto ho vykonal a záznam 

zadokumentuje tak, aby obsah a čas vykonania úkonu bolo možné overiť. 

9. Pri využití hlasovania per rollam sa postupuje v súlade s predpismi SZC.  

 

ČLÁNOK IV 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDKLADATEĽA NÁVRHU 
 

1. Predkladateľ zasiela návrh (materiál, uznesenie alebo iné rozhodnutie) členom orgánu 

SZC na schválenie per rollam 

a. s primeraným časovým predstihom, najmenej 5 dní pred určeným posledným 

dňom hlasovania, ak v odôvodnených prípadoch nie je určená iná lehota; v 

súlade so všetkými stanovenými náležitosťami, ktoré vyplývajú pre 

predkladateľa návrhu. 

b. so všetkými náležitosťami, informáciami a prílohami nevyhnutnými 

k objektívnemu rozhodnutiu vo veci.  

2. Predkladateľ môže na žiadosť člena orgánu SZC lehotu na hlasovanie primerane 

predĺžiť. 

3. Predkladateľ v predloženom návrhu presne definuje jednotlivé možnosti hlasovania o 

rozhodnutí vo veci formou ZA - PROTI - ZDRŽIAVAM SA. 

4. V prípade úprav znenia (doplnenia) predkladaného návrhu v priebehu hlasovania bude 

nové znenie návrhu predložené na nové prerokovanie a rozhodnutie per rollam 

všetkým členom orgánu SZC s určením novej lehoty na hlasovanie. 

5. Predkladateľ eviduje hlasovanie v písomnej podobe uložením e-mailov v osobitnom 

priečinku na serveri v dispozícii zväzu alebo založením vytlačených e-mailov do 

príslušnej evidencie rozhodnutí orgánu SZC. 

6. Štatutárny zástupca SZC alebo ním určená osoba vedie evidenciu hlasovania (tabuľku 

hlasovania per rollam), ktorá je dostupná na sekretariáte zväzu a je podkladom pre 

vyhotovenie zápisu o hlasovaní per rollam. 

7. Predkladateľ zasiela návrh v kópii kontrolórovi SZC, ktorý v súlade so svojimi 

oprávneniami môže k predloženému návrhu uviesť svoje výhrady a pripomienky, 

ktoré odošle predkladateľovi, štatutárnemu zástupcovi a všetkým členom orgánu SZC. 

8. V prípade, ak prijatie návrhu, o ktorom sa má hlasovať, zo strany niektorého člena 

orgánu SZC v posledný deň lehoty určenej na hlasovanie nie je potvrdené, 

predkladateľ alebo ním poverená osoba telefonicky (hovor alebo SMS správa) 

upovedomí člena orgánu SZC o zaslanom návrhu na číslo používanom týmto členom 

orgánu SZC na účely komunikácie v rámci činnosti SZC. V prípade závažných 

rozhodnutí, o upovedomení člena orgánu SZC sa vyhotoví písomný záznam 

obsahujúci spôsob, dátum a čas upovedomenia, meno a priezvisko upovedomujúceho 
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a upovedomeného a telefonický kontakt (číslo), na ktorý bolo volané alebo bola 

zaslaná SMS správa.  

9. Predkladateľ je povinný oznámiť výsledky hlasovania per rollam najneskôr do piatich 

kalendárnych dní po skončení hlasovania všetkým členom orgánu SZC. Hlasovanie je 

skončené o 24.00 hod dňa, ktorý bol určený ako posledný deň hlasovania, ak nebola 

lehota na hlasovanie predĺžená.  

10. Pri hlasovaní v lehote určenej podľa dní sa do lehoty nepočíta deň, v ktorý bol návrh 

zaslaný členom orgánu SZC na hlasovanie. 

 

ČLÁNOK V 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ORGÁNU ZVÄZU PRI HLASOVANÍ 

PER ROLLAM 
 

1. Všetci členovia orgánu SZC majú právo na rovnaké podmienky hlasovania a právo na 

vyslovenie a zaznamenanie odlišného názoru. 

2. Člen orgánu SZC hlasuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi SZC. 

3. Člen orgánu SZC hlasuje o zaslanom návrhu rozhodnutia zaslaním emailovej 

odpovede v určenej lehote zo svojho emailového účtu predkladateľovi, ak nie je 

stanovené inak. 

4. Člen orgánu zväzu identifikovateľne označí (menom a priezviskom) svoju emailovú 

odpoveď, ktorá obsahuje hlasovanie o návrhu rozhodnutia, ak táto informácia 

nevyplýva z hlavičky emailu. 

5. Člen orgánu SZC má právo pred vykonaním hlasovania reagovať alebo nereagovať na 

predložený návrh a môže požiadať o primerané predĺženie lehoty na hlasovanie per 

rollam.  

6. Proti oznámenému výsledku hlasovania môže člen orgánu SZC vzniesť 

u predkladateľa písomné námietky s odôvodnením, ktoré môžu byť dôvodom pre nové 

hlasovanie. O novom hlasovaní rozhoduje predsedajúci. Námietky s dôvodmi sa vždy 

zasielajú na vedomie aj štatutárnemu orgánu a kontrolórovi SZC. Námietky člena 

orgánu SZC sa pripoja k zápisu o hlasovaní per rollam, ktorý je prílohou zápisnice 

najbližšieho zasadnutia orgánu SZC. 

7. Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia 

neprípustné. Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu zväzu sa 

považuje za hlasovanie člena orgánu zväzu. 
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ČLÁNOK VI 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 
 

1.    Hlasovanie per rollam je platné: 

 a. ak bol návrh riadne zaslaný všetkým členom orgánu SZC na nimi určenú emailovú 

adresu  na účely komunikácie v rámci činnosti orgánu SZC a 

    b. ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina členov orgánu 

SZC  zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných možností 

bez    pripomienok, podmienok a výhrad. 

2. Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala 

nadpolovičná väčšina členov orgánu SZC pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. 

V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho, ak v stanovách SZC nie je 

určené inak. Ak je na základe stanov zväzu potrebná na prijatie konkrétneho 

rozhodnutia kvalifikovaná väčšina všetkých členov orgánov zväzu, je predkladaný 

návrh prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala kvalifikovaná väčšina 

členov orgánu SZC. 

3. Ak člen orgánu SZC nezašle odpoveď na predložený návrh alebo zašle odpoveď, ktorá 

nie je v súlade s odsekom 1, jeho odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného na 

platné rozhodnutie o návrhu. 

4. V sporných prípadoch o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán SZC 

nadpolovičnou väčšinou členov. 

5. Opakované hlasovanie per rollam o tej istej veci nie je vylúčené. 

 

ČLÁNOK VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie tejto smernice je v rozpore so zákonom č. 

440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o športe“) alebo inými všeobecne platnými predpismi 

Slovenskej republiky, také ustanovenie sa nepoužije a použije sa príslušné ustanovenie 

zákona o športe alebo všeobecne záväzného právneho predpisu. 

2. Túto smernicu je možné meniť alebo dopĺňať na základe rozhodnutia Konferencie 

SZC. 

3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Konferenciou SZC. 
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PRÍLOHA Č. 1: 

NÁVRH NA ROZHODNUTIE ORGÁNU SZC FORMOU PER ROLLAM 
 

Číslo uznesenia:    

Predkladateľ:      

Navrhovateľ:        

Odôvodnenie návrhu:      

 

UZNESENIE ORGÁNU (názov orgánu SZC) č. ............................. 

......................... text uznesenia formulovaný v 3 osobe jednotného čísla v mene orgánu 

....................................... 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:    

Termín zaslania hlasovania: (dátum a čas):    

Termín ukončenia hlasovania: (dátum a čas):   

 

Hlasujte prosím obratom ZA - PROTI - ZDRŽIAVAM SA odpovedaním na e-mail (e-mailová 

adresa, na ktorú má člen orgánu SZC zaslať odpoveď) najneskôr do (uvedie sa dátum a čas) 

vrátane. 

 

V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava do kvóra 

stanoveného pre platné rozhodnutie o návrhu.  

 

 

V ............................., dňa .............................. 

 

Meno a priezvisko predkladateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

59 

 

 
 

  

PRÍLOHA Č. 2: 

ZÁPIS O HLASOVANÍ PRI ROZHODOVANÍ ORGÁNU SZC FORMOU 

PÍSOMNÉHO HLASOVANIA K UZNESENIU Č. XXX 

 

PREDMETOM HLASOVANIA BOL NÁVRH UZNESENIA Č. XXX 

V ZNENÍ: XXX 
 

 

HLASOVANIE: 
 

Meno a priezvisko 

člena  

Orgánu SZC 

e-mailová adresa 

odosielateľa 

ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

xxx      

xxx      

SPOLU  Súčet hlasov 

ZA 

Súčet hlasov 

PROTI 

Súčet hlasov 

ZDRŽAL 

SA 

Súčet hlasov 

NEHLASOVAL 

 

ODLIŠNÉ STANOVISKO ČLENA ORGÁNU SZC, KTORÝ NESÚHLASIL 

S PRIJATÝM ROZHODNUTÍM ALE S JEHO ODÔVODNENÍM, AK O TO POŽIADAL: 

XXX 
 

UZNESENIE Č.   PRIJATÉ / NEPRIJATÉ 

 

V ........................., dňa ..................... 

 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyhotovenie Zápisu 
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(Príloha č.8 b) 

 
 

SMERNICA 

O HLASOVANÍ PER ROLLAM ORGÁNOV 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY 
SCHVÁLENÁ KONFERENCIOU SZC DŇA ....... UZNESENÍM Č. ........... 

 

ČLÁNOK I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

3. Na zabezpečenie efektívnej činnosti orgánov SZC môže byť pre účel rozhodovania 

orgánu SZC použité hlasovanie využitím elektronickej e-mailovej komunikácie (ďalej 

aj „per rollam“). 

 

4. Smernica o hlasovaní per rollam orgánov SZC upravuje spôsob a postup rokovania 

orgánov SZC v prípade, kedy spôsob rokovania prebieha elektronickou formou mimo 

riadneho zasadnutia orgánu SZC.  

 

ČLÁNOK II 

VYMEDZENIE POJMOV A SKRATIEK 
 

Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom: 

g. Hlasovanie per rollam - písomné hlasovanie mimo riadneho zasadnutia orgánu SZC 

korešpondenčnou alebo elektronickou formou; 

h. Písomne - okrem bežnej korešpondenčnej formy aj elektronická forma komunikácie 

pri posielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo 

iných dokumentov s využitím informačného systému športu, dátovej schránky 

adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na 

tento účel SZC a uvedeného za tým účelom v informačnom systéme športu alebo 

zdrojovej evidencii SZC; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich 

zverejnenie na mieste určenom SZC na webovom sídle SZC (napr. úradná správa a 

pod.); 

i. Orgán SZC - príslušný orgán, ktorý je podľa predpisov Slovenského zväzu cyklistiky 

(ďalej len „SZC“) oprávnený rozhodovať vo veci; orgánmi zväzu, ktoré môžu 

postupovať podľa tejto smernice sú: 

c.1. Konferencia SZC, 
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c.2. Výkonný výbor SZC, 

c.3. Kontrolná komisia SZC, 

c.4. Disciplinárna komisia; 

c.5. Odborné a odvetvové komisie;  

  

j. Predkladateľ - predsedajúci orgánu zväzu alebo ním určená osoba oprávnená 

predkladať vec na hlasovanie per rollam členom orgánu zväzu a komunikačne 

a administratívne vykonať a spracovať hlasovanie per rollam; 

k. Predsedajúci - predseda orgánu zväzu alebo osoba, ktorá na základe poverenia 

predsedajúceho alebo predpisov zväz zastupuje predsedajúceho; 

l. Predpisy zväzu – stanovy a ostatné interné predpisy zväzu vykonané na základe 

Stanov SZC. 

ČLÁNOK III 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

10. Hlasovanie per rollam je možné využiť pri rozhodovaní orgánu SZC v prípade veci, 

ktorá neznesie odklad, ak: 

c. z povahy veci nevyplýva primeranosť prerokovania a rozhodnutia veci iným 

spôsobom alebo 

d. hlasovanie per rollam pri rozhodnutí konkrétnej veci predpismi SZC nie je 

vylúčené. 

11. Vhodnosť a primeranosť prerokovania veci a hlasovania per rollam posudzuje 

predsedajúci orgánu SZC z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu člena orgánu 

SZC.  

12. Po posúdení vhodnosti a primeranosti hlasovania per rollam, vykonanie hlasovania 

členmi orgánu v súlade s týmto predpisom zabezpečí predkladateľ. 

13. Hlasovanie per rollam je možné vykonať len v súlade s touto smernicou, inak je 

neplatné. 

14. Hlasovanie per rollam a jeho výsledok predkladateľ písomne zaznamená do 

osobitného „zápisu o hlasovaní per rollam“ a priamo do zápisnice na najbližšom 

zasadnutí orgánu SZC, v ktorom bude uvedený aj spôsob zadokumentovania 

hlasovania a jeho výsledku. 

15. Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom orgánu SZC elektronický 

dokument, tento bude zaslaný vo formáte PDF, RTF alebo DOC, a tento dokument sa 

pripojí aj k zápisu o hlasovaní per rollam. 

16. Všetky úkony vykonávané podľa tejto smernice (predloženie návrhu, potvrdenie 

prijatia návrhu, uplatnenie námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronickou 

formou (e-mailom), ak nie je pri konkrétnom úkone výslovne uvedená iná forma, napr. 

telefonicky.  
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17. O telefonicky vykonanom úkone spíše záznam ten, kto ho vykonal a záznam 

zadokumentuje tak, aby obsah a čas vykonania úkonu bolo možné overiť. 

18. Pri využití hlasovania per rollam sa postupuje v súlade s predpismi SZC.  

 

ČLÁNOK IV 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDKLADATEĽA NÁVRHU 
 

11. Predkladateľ zasiela návrh (materiál, uznesenie alebo iné rozhodnutie) členom orgánu 

SZC na schválenie per rollam 

c. s primeraným časovým predstihom, najmenej 5 dní pred určeným posledným 

dňom hlasovania, ak v odôvodnených prípadoch nie je určená iná lehota; v 

súlade so všetkými stanovenými náležitosťami, ktoré vyplývajú pre 

predkladateľa návrhu. 

d. so všetkými náležitosťami, informáciami a prílohami nevyhnutnými 

k objektívnemu rozhodnutiu vo veci.  

12. Predkladateľ môže na žiadosť člena orgánu SZC lehotu na hlasovanie primerane 

predĺžiť. 

13. Predkladateľ v predloženom návrhu presne definuje jednotlivé možnosti hlasovania o 

rozhodnutí vo veci formou ZA - PROTI - ZDRŽIAVAM SA. 

14. V prípade úprav znenia (doplnenia) predkladaného návrhu v priebehu hlasovania bude 

nové znenie návrhu predložené na nové prerokovanie a rozhodnutie per rollam 

všetkým členom orgánu SZC s určením novej lehoty na hlasovanie. 

15. Predkladateľ eviduje hlasovanie v písomnej podobe uložením e-mailov v osobitnom 

priečinku na serveri v dispozícii zväzu alebo založením vytlačených e-mailov do 

príslušnej evidencie rozhodnutí orgánu SZC. 

16. Štatutárny zástupca SZC alebo ním určená osoba vedie evidenciu hlasovania (tabuľku 

hlasovania per rollam), ktorá je dostupná na sekretariáte zväzu a je podkladom pre 

vyhotovenie zápisu o hlasovaní per rollam. 

17. Predkladateľ zasiela návrh v kópii kontrolórovi SZC, ktorý v súlade so svojimi 

oprávneniami môže k predloženému návrhu uviesť svoje výhrady a pripomienky, 

ktoré odošle predkladateľovi, štatutárnemu zástupcovi a všetkým členom orgánu SZC. 

18. V prípade, ak prijatie návrhu, o ktorom sa má hlasovať, zo strany niektorého člena 

orgánu SZC v posledný deň lehoty určenej na hlasovanie nie je potvrdené, 

predkladateľ alebo ním poverená osoba telefonicky (hovor alebo SMS správa) 

upovedomí člena orgánu SZC o zaslanom návrhu na číslo používanom týmto členom 

orgánu SZC na účely komunikácie v rámci činnosti SZC. V prípade závažných 

rozhodnutí, o upovedomení člena orgánu SZC sa vyhotoví písomný záznam 

obsahujúci spôsob, dátum a čas upovedomenia, meno a priezvisko upovedomujúceho 
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a upovedomeného a telefonický kontakt (číslo), na ktorý bolo volané alebo bola 

zaslaná SMS správa.  

19. Predkladateľ je povinný oznámiť výsledky hlasovania per rollam najneskôr do piatich 

kalendárnych dní po skončení hlasovania všetkým členom orgánu SZC. Hlasovanie je 

skončené o 24.00 hod dňa, ktorý bol určený ako posledný deň hlasovania, ak nebola 

lehota na hlasovanie predĺžená.  

20. Pri hlasovaní v lehote určenej podľa dní sa do lehoty nepočíta deň, v ktorý bol návrh 

zaslaný členom orgánu SZC na hlasovanie. 

 

ČLÁNOK V 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ORGÁNU ZVÄZU PRI HLASOVANÍ 

PER ROLLAM 
 

8. Všetci členovia orgánu SZC majú právo na rovnaké podmienky hlasovania a právo na 

vyslovenie a zaznamenanie odlišného názoru. 

9. Člen orgánu SZC hlasuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi SZC. 

10. Člen orgánu SZC hlasuje o zaslanom návrhu rozhodnutia zaslaním emailovej 

odpovede v určenej lehote zo svojho emailového účtu predkladateľovi, ak nie je 

stanovené inak. 

11. Člen orgánu zväzu identifikovateľne označí (menom a priezviskom) svoju emailovú 

odpoveď, ktorá obsahuje hlasovanie o návrhu rozhodnutia, ak táto informácia 

nevyplýva z hlavičky emailu. 

12. Člen orgánu SZC má právo pred vykonaním hlasovania reagovať alebo nereagovať na 

predložený návrh a môže požiadať o primerané predĺženie lehoty na hlasovanie per 

rollam.  

13. Proti oznámenému výsledku hlasovania môže člen orgánu SZC vzniesť 

u predkladateľa písomné námietky s odôvodnením, ktoré môžu byť dôvodom pre nové 

hlasovanie. O novom hlasovaní rozhoduje predsedajúci. Námietky s dôvodmi sa vždy 

zasielajú na vedomie aj štatutárnemu orgánu a kontrolórovi SZC. Námietky člena 

orgánu SZC sa pripoja k zápisu o hlasovaní per rollam, ktorý je prílohou zápisnice 

najbližšieho zasadnutia orgánu SZC. 

14. Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia 

neprípustné. Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu zväzu sa 

považuje za hlasovanie člena orgánu zväzu. 

 

ČLÁNOK VI 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 
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1.    Hlasovanie per rollam je platné: 

 a. ak bol návrh riadne zaslaný všetkým členom orgánu SZC na nimi určenú emailovú 

adresu  na účely komunikácie v rámci činnosti orgánu SZC a 

    b. ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina členov orgánu 

SZC  zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných možností 

bez    pripomienok, podmienok a výhrad. 

2. Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala 

nadpolovičná väčšina členov orgánu SZC pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. 

V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho, ak v stanovách SZC nie je 

určené inak. Ak je na základe stanov zväzu potrebná na prijatie konkrétneho 

rozhodnutia kvalifikovaná väčšina všetkých členov orgánov zväzu, je predkladaný 

návrh prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala kvalifikovaná väčšina 

členov orgánu SZC. 

3. Ak člen orgánu SZC nezašle odpoveď na predložený návrh alebo zašle odpoveď, ktorá 

nie je v súlade s odsekom 1, jeho odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného na 

platné rozhodnutie o návrhu. 

4. V sporných prípadoch o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán SZC 

nadpolovičnou väčšinou členov. 

5. Opakované hlasovanie per rollam o tej istej veci nie je vylúčené. 

 

ČLÁNOK VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

4. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie tejto smernice je v rozpore so zákonom č. 

440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o športe“) alebo inými všeobecne platnými predpismi 

Slovenskej republiky, také ustanovenie sa nepoužije a použije sa príslušné ustanovenie 

zákona o športe alebo všeobecne záväzného právneho predpisu. 

5. Túto smernicu je možné meniť alebo dopĺňať na základe rozhodnutia Konferencie 

SZC. 

6. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Konferenciou SZC. 
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PRÍLOHA Č. 1: 

NÁVRH NA ROZHODNUTIE ORGÁNU SZC FORMOU PER ROLLAM 
 

Číslo uznesenia:    

Predkladateľ:      

Navrhovateľ:        

Odôvodnenie návrhu:      

 

UZNESENIE ORGÁNU (názov orgánu SZC) č. ............................. 

......................... text uznesenia formulovaný v 3 osobe jednotného čísla v mene orgánu 

....................................... 

 

Zoznam podkladov pre rozhodnutie:    

Termín zaslania hlasovania: (dátum a čas):    

Termín ukončenia hlasovania: (dátum a čas):   

 

Hlasujte prosím obratom ZA - PROTI - ZDRŽIAVAM SA odpovedaním na e-mail (e-mailová 

adresa, na ktorú má člen orgánu SZC zaslať odpoveď) najneskôr do (uvedie sa dátum a čas) 

vrátane. 

 

V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava do kvóra 

stanoveného pre platné rozhodnutie o návrhu.  

 

 

V ............................., dňa .............................. 

 

Meno a priezvisko predkladateľa 
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PRÍLOHA Č. 2: 

ZÁPIS O HLASOVANÍ PRI ROZHODOVANÍ ORGÁNU SZC FORMOU 

PÍSOMNÉHO HLASOVANIA K UZNESENIU Č. XXX 

 

PREDMETOM HLASOVANIA BOL NÁVRH UZNESENIA Č. XXX 

V ZNENÍ: XXX 
 

 

HLASOVANIE: 
 

Meno a priezvisko 

člena  

Orgánu SZC 

e-mailová adresa 

odosielateľa 

ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 

xxx      

xxx      

SPOLU  Súčet hlasov 

ZA 

Súčet hlasov 

PROTI 

Súčet hlasov 

ZDRŽAL 

SA 

Súčet hlasov 

NEHLASOVAL 

 

ODLIŠNÉ STANOVISKO ČLENA ORGÁNU SZC, KTORÝ NESÚHLASIL 

S PRIJATÝM ROZHODNUTÍM ALE S JEHO ODÔVODNENÍM, AK O TO POŽIADAL: 

XXX 
 

UZNESENIE Č.   PRIJATÉ / NEPRIJATÉ 

 

V ........................., dňa ..................... 

 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyhotovenie Zápisu 
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(Príloha č. 9) 

 

Správa predsedu komisie SZC  za odvetvie Cestná 

cyklistika. 

 

Vážený p. prezident SZC, vážené dámy a páni, milý hostia 

dovoľte mi aby som predniesol hodnotiacu správu za odvetvie cestná cyklistika v roku 2019. 

Správu som rozdelil do nasledujúcich bodov: 

- Rozpočet CC v roku 2019 

- Slovenský pohár 

- Hodnotenie reprezentačných družstiev 

- CTM - Centrá talentovanej mládeže 

- Projekt U23 

Rozpočet na CC v roku 2019 

V roku 2019 dostala CC z celkového rozpočtu :  

198 782,00 EUR na činnosť  

345 228,00 EUR  podpora CTM 

348 840,00 EUR  podpora resp. príspevok pre kluby na mládež do 23 rokov v rámci všetkých 

odvetví 

150 000,00 EUR podpora podujatí ( DTPS, Okolo Slovenska, MDC v Dubnici, poplatky za 

UCI podujatia) 

Slovenský pohár v roku 2019 

V rámci SP sa organizovali preteky v klasických disciplínach vrátane M SR 

Preteky jednotlivcov v počte - 5 

Časovka jednotlivcov v počte  - 2 

Časovka družstiev - 1 

Časovka do vrchu – 2 

Kritérium – 4 

Etapové preteky -3 
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Súčasťou SP boli aj VP ( vybrané spoločné preteky juniorov a mužov ), ktorých 

opodstatnenosť sa nám potvrdila aj z minulého roku a naďalej v nich chceme pokračovať. 

Som rád a môžem konštatovať, že SP bol v roku 2019 zabezpečený po technickej, 

organizačnej, ale najmä bezpečnostnej stránke na dobrej úrovni. K tomuto dopomohol aj 

opätovne schválený projekt v hodnote 10.000,- EUR „Bezpečnosť a propagácia SZC „ Tento 

projekt zabezpečoval dodanie zábran, štartovacej rampy a pódia na vybrané preteky SP. Stále 

je však v tomto smere čo zlepšovať. SP sa zúčastnilo o niečo menej  pretekárov, ako tomu 

bolo v roku 2018. Najväčší nárast pretekárov bol v kategórii juniorov, čo je pozitívny aspekt. 

SP – účasť : Ml. Žiaci - 71, St. Žiaci – 73, Žiačky – 40, Kadeti – 93, Kadetky – 33, Juniorky 

– 17, Ženy – 29, Juniori – 93, Muži – 189 

Celkovo sa na SP zúčastnilo 628 pretekárov. 74 klubov v mládežníckych kategóriách a 73 

klubov v mužskej kategórii, tam sa to čiastočne prelína aj s juniorskými klubmi 

V roku 2019 SZC prispel sumou 15 000,- EUR na podporu SP pre organizátorov. S takouto 

podporou sa uvažuje aj pre sezónu 2020. Aj v tomto roku  KCC predloží projekt na schválenie, 

ktoré budú zamerané na podporu zväzového centra U23. 

Touto cestou chcem poďakovať všetkým organizátorom podujatí za ich vynaložené úsilie 

a čas, ktorý tomu venovali. Zároveň chcem vyzvať aj ostatných, ktorý sa pohrávajú 

s myšlienkou organizovať preteky nech sa obrátia na SZC resp. komisiu CC – radi poradíme. 

Hodnotenie RD – reprezentačných družstiev 

RD kadetov a kadetiek v roku 201 viedol športový riaditeľ Vladimír Švajdleník. Pod jeho 

vedením sa pretekári zúčastnili viacerých pretekov a vrcholného podujatia kadetov a kadetiek. 

Minuloročným vrcholom boli EYOF v Baku, kde sa podarilo Martinovi Svrčkovi dosiahnuť 

fantastické 3. Miesto v pretekoch jednotlivcov.  

Výkonnostné ciele sa podarilo splniť . Podrobnejšia správa je uverejnená na webe zo 

zasadnutia VZ CC zo dňa 07.12.2019. 

RD juniorov v roku 2019 viedol športový riaditeľ Milan Novosad. Pod jeho vedením sa juniori 

zúčastnili takmer všetkých  N-Cupov. Z pohľadu nazbieraných UCI bodov to bol  neúspešný 

rok. Nepodarilo sa nám získať ani jeden UCI bod a táto skutočnosť nám skomplikuje možnosť 

štartov na N-cupoch túto sezónu. RD pracovalo so širokým portfóliom pretekárov, ktorých 

výkonnostne aj typologicky nasadzovali na jednotlivé N-Cupy. V RD sa na štarte N-Cupov 
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za sezónu vystriedalo celkovo 15 pretekárov, nakoľko pravidlá umožňujú štart jednému 

pretekárovi max. na 5 podujatiach. 

Vo veľmi dobrej forme sa dlhodobo ukazujú pretekári :, Kramarčík, Nagy, Rovder, Bugár, 

Gajdula, ktorý tvorili dlhodobo základ RD. Slovensko sa zaradilo v celkovom poradí krajín 

v rankingu krajín za 35 miestom zo ziskom 0 bodov. Týmto môžem konštatovať, že nastavený 

cieľ nebol splnený. 

Na ME v Holandsku (Allkmar) naši juniori štartovali v časovke aj v pretekoch jednotlivcov. 

Časovka nám nevyšla podľa predstáv, ani v pretekoch jednotlivcov sme nemali dobré 

umiestnenie na náročnosť  trate a poveternostných podmienok. Reprezentovali nás: Bugár, 

Kramarčík, Gajdula, Nagy, Rovder, Vančo. 

Na MS do Yorkshiru vycestovala trojica juniorov: Kramarčík, Gajdula, Bugár. V pretekoch 

jednotlivcov skončil na 62 mieste Marek Bugár a Marek Bugár bol DNF. Znovu to bola 

náročná trať, keď preteky dokončilo 72 pretekárov zo 120. 

RD junioriek v roku 2019 sa po tretí krát zúčastnili seriálu N-Cup pretekov pre juniorky a bol 

im na základe projektu pridelený rozpočet aby sa mohli zúčastniť týchto pretekov. Vo vedení 

tímu spolupracoval ako športový riaditeľ Milan Novosad. Najlepšie sa javili   Radka 

Paulechová a Nora Jenčušová. RD dopĺňali Simona Záhorcová a Vladimíra Zelinová. 

Podrobnejšie informácie boli odprezentované na VZ CC 07.12.2019 v Banskej Bystrici 

RD žien v roku 2019 viedol športový riaditeľ  Jakub Vančo, ktorý naštartoval chod RD tak 

ako tu nebol za posledné roky ešte nebol.  Zostavil reprezentačné družstvo, ktoré spĺňalo 

požiadavky pre štart na pretekoch v kategóriách 1.2, 2.2 UCI. Niekoľko podujatí sa im však 

v sezóne nepodarilo obsadiť . Podrobnejšie informácie boli odprezentované na VZ CC 

07.12.2019 v Banskej Bystrici 

RD U23 v roku 2019 viedol športový riaditeľ Michal Clementis reprezentačný výber 

absolvoval viaceré preteky UCI kalendára. Vrcholmi boli preteky Okolo 

Flandier,Karpatských Kuriérov, V4 a ME. Na ME v Holandsku boli nominovaní : Štoček, 

Kubiš, Oros, Vlčák, Foltán. Žiaľ našim jazdcom sa nepodarilo preteky ani dokončiť. Podarilo 

sa nám nominovať v trojici, Štoček, Foltán, Kubiš na MS do Yorkshiru.  V pretekoch 

jednotlivcov skončil Matúš Štoček na peknom 29 mieste. Foltán a Kubiš tiež preteky 

dokončili. Práve v tejto kategórii máme značné rezervy a nedostatky. V budúcnosti sa chceme 

sústrediť na skvalitnenie podmienok a pretekov pre jazdcov prechádzajúcich z juniorov do 
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tejto seniorskej kategórie. V sezónu 2020 chceme aj naďalej pokračovať a pripravujeme 

projekt, ktorý bude komplexne riešiť reprezentačné družstvo U23 a popri tom aj zväzové 

centrum pretekárov U23, ktorý budú tvoriť tzv.“B“ team pre reprezentačné družstvo. Projekt 

má pod patronátom Matej Vyšna, ktorý je aj jeho autorom. Podrobnejšie informácie boli 

odprezentované na VZ CC 07.12.2019 v Banskej Bystrici 

RD Elite v roku 2018 viedol aj naďalej  športový riaditeľ Ján Valach – reprezentačná činnosť 

pozostávala najmä z prípravy jazdcov na ME a MS a samotnej reprezentácie na týchto 

vrcholných podujatiach. Na žiadosť športového riaditeľa bol vyčlenený rozpočet na prípravu 

niektorých jazdcov a pre iné potreby reprezentačného družstva. Viac o dosiahnutých 

výsledkoch na ME a MS je obsiahnuté v správe RD v prílohe VZ CC zo dňa 07.12.2019. 

 CTM – Centrá talentovanej mládeže 

V roku 2019 sme registrovali 15 CTM v rámci CC. Hospodárili so sumou cca 345 228,- Eur 

+ príspevok na športujúce dieťa cca 480 EUR, ktoré splnilo kritéria. ( 3x účasť na SP, licencia, 

2018). Najlepším klubom v rámci SP a zároveň aj CTM-ka bola Cys Akademia PS, druhý bol 

MŠK Žiar n/Hronom a tretí bol CK EPIC Dohňany. Kompletný zoznam na webe SZC. Chcel 

by som poukázať na kluby, ktoré sa zaregistrovali minulí a predminulí rok, že ich doterajšou 

činnosťou už predbehli aj kluby, ktoré v minulosti boli na popredných miestach. To značí 

o tom, kto a na akej úrovni pracuje s mládežou, koľko času im venuje. Samozrejme je to 

individuálne, každý rok nie je silný. Vypadnú ročníky, skončia s cyklistikou, ale samé to 

nepôjde. Preto treba v kluboch pracovať koncepčne. Mať prípravku, dopĺňať kategórie, aby 

mohli jazdiť aj tímové časovky vo vlastných farbách. Mať CTM-ku vybavenú aj po technickej 

stránke, či doplnenie a obnova vozového parku. Pozerať sa na CTM – ku komplexne. Aké 

možnosti ponúka svojím zverencom. Zabezpečenie sústredení, telocvične, plavárne, vlastné 

klubové priestory, servis. Aj toto by v budúcnosti mohli byť parametre pre schválenie, resp. 

pridelenie štatútu CTM. Takisto sme sa na KCC spolu s TMK dohodli na spoločných 

stretnutiach so subkomisiou mládeže a riešení problémov komplexne a nie len od stola. 

V mnohých veciach sa opakujem, ale stále treba pripomínať, že kvantitu už musíme meniť za 

kvalitu. 
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Projekt U23 

V roku 2019 sme naštartovali projekt pre kategóriu U23. Celý projekt a koordináciu mal pod 

dohľadom Matej Vyšňa. Pilotný projekt sa ukázal ako cesta, po ktorej chceme ísť aj 

v najbližších rokoch. Garantovaná dotácia od SZC je bezpodmienečná. Nakoľko celý tento 

projekt bude pokračovať, všetko podstatné sa dozviete na web stránke SZC. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

V Trnave dňa 15.01.2020      

        Ľuboš Chren 
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(Príloha č. 10) 

 

Poohliadnutie za úspešnou sezónou 2019 v horskej cyklistike 
 

 

        Rok 2019 je za nami a nám prináleží zhodnotiť uplynulú sezónu. Niesla sa v znamení 

olympijskej kvalifikácie, vrcholom sezóny boli nesporne MS v Kanade, ale i ME v Brne, kde 

sme dali priestor 17 pretekárom. Na ME mládeže v Taliansku  sme tiež vyslali 16- člennú 

výpravu. Je viac ako potešujúce, že naši reprezentanti dosiahli viacero výborných výsledkov 

na domácej a zároveň aj medzinárodnej úrovni. V tomto hodnotení sa vyhneme nudným 

štatistikám a nezahrnieme vás množstvom nič nehovoriacich číselných údajov, ale zameriame 

sa na dosiahnuté výsledky v roku 2019 a plány na nastávajúce obdobia. 

       Komisia MTB pracovala v zložení: Ján Žilovec – predseda, Kubovčík, Belás, Hauser 

a Bodiš, ktorý na vlastnú žiadosť končí v komisii a dnes tak komisiu  doplníme o nového člena 

– Milana Schurgera – hlasovanie per rollam . Na zasadnutiach komisie sa zúčastňovali 

i členovia subkomisie, najmä M. Ržonca a M. Schurger. Komisia zasadala v mesačných 

intervaloch a riešila aktuálne dianie v MTB. Prioritou bola predovšetkým účasť  na OH 

v Tokiu a tomu sme prispôsobili aj čerpanie rozpočtu a počet výjazdov ELIT repre. 

      Náš rozpočet na rozbehnutú kvalifikáciu nepostačoval a tak si do budúceho roku 

prenesieme dlh voči CX, ktorý nám požičal prostriedky na kvalifikáciu na OH. Budúci rok 

bude postatne menej finančne náročný. 

 

KVALIFIKÁCIA NA OH 

      V máji 2018 odštartovala kvalifikácia na OH 2020, ktoré sa uskutočnia v japonskom 

Tokiu. Kvalifikácia potrvá do mája 2020. Do rebríčka sa započítavajú výsledky troch 

najlepších pretekárov z každej krajiny a to v kategórii žien aj mužov. Následné bodové 

umiestnenie v rebríčku krajín určuje počet pretekárov z danej krajiny, ktorí sa môžu OH 

zúčastniť.  V mužskej kategórii sme momentálne v hodnotení krajín na 20. mieste a to nám 

dáva šancu na miestenku na OH. 

       V ELIT nás čaká náročná jar, v podstate 3 mesiace. Martin Haring, Matej Ulík a verím, 

že aj Tomáš Višňovský prispejú svojimi bodmi do kvalifikácie aj napriek klubovým 
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povinnostiam. Koordináciu a plán pretekov zabezpečuje R. Glajza, tak ako i zabezpečenie 

jednotlivých výjazdov. 

       V ženskej kategórii, ktorú zastrešil Tomáš Legnavský sa nám aj napriek značnej finančnej 

podpore nepodarilo udržať na postupovej pozícii krajiny a po prvej časti sme sa zamerali na 

možnosť postupu cez výsledok na MS. Žiaľ ani tam sme neuspeli. Môžeme konštatovať, že v 

ženskej horskej cyklistike sa môžu pretekárky len veľmi ťažko uživiť. Tak ako vidíme 

i v okolitých krajinách Európy, kde na štart majstrovstiev krajiny sa postaví pár pretekárok. 

Preto chcem apelovať na kluby o väčšie zameranie na ženskú časť MTB. 

 

DIANIE NA DOMÁCEJ SCÉNE  

 

           Na domácej scéne prebiehali boje na úrovni Slovenských pohárov v MTB XCO a MTB 

XCM. Majstrovské tituly sa rozdeľovali na Majstrovstvách Slovenska v MTB XCO a XCE 

v Poráči v júli 2019. Veľmi krátko – žiadne veľké prekvapenia sa neudiali. Favoriti väčšinou 

obsadili priečky, ktoré im boli vopred predikované. V mužoch má momentálne zrejme 

neotrasiteľnú pozíciu lídra Martin Haring. Môžeme radostne prehlásiť, že v junioroch máme 

vybudované dôstojné nástupníctvo. O menách ako Jakub Jenčuš, Radka Paulechová ešte 

v budúcnosti budeme počuť. Zatiaľ zbierajú skúsenosti, ale potenciál, že sa v blízkej 

budúcnosti presadia aj v niektorej z dôležitých súťaží je viac ako veľký.  

Pre MTB ELIT je výhodou, že naši pretekári získali angažmá v teamoch v ČR. M. Ulík a J. 

Jenčuš v Kolíne a T. Višňovský v Českej sporiteľni, čo vytvára dobré predpoklady pre ich 

ďalší rast  dobré klubové zabezpečenie a dobrý závodný kalendár. 

V ženskej kategórii Elite neohrozene kraľuje Janka Keseg Števková. 

 

Popri Slovenskom pohári sme organizovali 4 preteky zaradené do UCI. 

C1 Turčianske Teplice a Drozdovo, ktoré boli veľmi dobre hodnotené ako rozhodcami UCI, 

tak i pretekármi a môžeme sa tešiť na budúci rok, keď zopakujú kvalitu preteku a pridajú ešte 

niečo naviac. 

V Košiciach sme mali 2 preteky, a to C2 v XCO a poprvýkrát C3 v XCM. 

M SR – XCM v Topoľčiankach sme museli pre nepriazeň počasia zrušiť  a presunúť na nový 

termín v Slovenskom raji. 
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      Z pretekov sme zabezpečili v spolupráci s ďalšími odvetviami krátky videozáznam, ktorý 

mal slušnú sledovanosť, v čom chceme pokračovať aj v budúcnosti, prípadne rozšíriť 

o spoluprácu s Trnavskou univerzitou, tak ako prebieha skúšobne v cyklokrose. 

      Chcem poďakovať všetkým usporiadateľom a rozhodcom za ich odvedenú prácu, či už pri 

príprave, realizácii pretekov, ako aj za ich bezpečný priebeh. 

V žiackych kategóriách sa MTB teší veľkej obľube, najmä vďaka projektu Petra Zanického – 

DTPS  a jej 10 pretekom, čím sa zaraďujeme medzi najväčšie športové podujatia pre mládež 

a spĺňame požiadavku „športujúca mládež“. 

       Ako som už povedal, pri zrode tohto projektu je to veľká výzva pre naše kluby, kde môžu 

získať potenciálnych nových pretekárov. Pri prechode do vyšších kategórií je to už zložitejšie, 

najmä v dievčenských kategóriách je náročné udržať dievčatá pri MTB. Aj keď sa objaví 

talent v kadetoch, pri postupe do juniorskej kategórie sa viac zaoberá CC, kde vidia pretekári 

väčšie možnosti.   

 

SLOVENSKÝ POHÁR XCM 2019 a MS XCM 2019 

Naplánovaných bolo 9 kôl SP XCM, tak ako v roku 2018. 

Skončený Súľovský MTB maratón vystriedal Author Šela maratón v Českej republike. 

MS XCM 2019 sa mali uskutočniť na maratóne v Topoľčiankach. Maratón sa kvôli 

nepriaznivým poveternostným podmienkam musel zrušiť. MS XCM sa uskutočnili následne 

na MTB maratóne v Slovenskom raji. 

Do slovenského pohára XCM 2019 sa nakoniec započítavali výsledky z ôsmich pretekov. 

Majstrovské dresy v elitných kategóriách obhájili Tomáš Višňovský a Janka Keseg-Števková. 

MS XCM sa oproti roku 2019 rozšírili o dve kategórie. Vypísala sa masters kategória 30-39 

a pôvodná 19-39 sa zmenila na U23+elite /pre mužov a aj ženy/. Masters kategóriu žien nad 

40 rokov sme presunuli na polmaratónsku trať /kvôli zvýšeniu konkurencie/ 

 

Slovenský pohár XCM 2019 sme rozšírili o masters kategórie. Oproti 6-tim kategóriám v roku 

2018 sme vypísali v deviatich kategóriách. Pribudli masters kategórie /ženy nad 40 rokov, 

muži 40-49 rokov a muži nad 50 rokov/ . Kategória masters ženy nad 40 rokov sa išla na 

pomaratónskych tratiach. 
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Rozšírenie SP XCM 2019 o masters kategórie zvýšilo záujem  SP XCM a zvýšilo konkurenciu 

vo vypísaných kategóriách. 

Celkovými víťazmi SP XCM 2019 v kategóriách 19-39 sa stali Tomáš Višňovský /česká 

sporiteľňa – Accolade/ a Simona Triznová /Spartakus Cycling Team/ 

                                                    

       Reprezentácia vycestovala na značné množstvo zahraničných pretekov, či už mládež, ako 

i Elit v rámci kvalifikácie na OH. Čo je zrejmé i z čerpania rozpočtu. Výjazdy zabezpečovali 

najmä R. Glajza – Elit muži, M. Belás – mládež a T. Legnavský – ženy plus MS v Kanade, 

kde sa zúčastnili i Juraj Benko , s ktorým spolupracujeme pri tréningu techniky, a ktorý 

zabezpečoval stavbu tréningovej dráhy v Topoľčiankach, kde budú organizované repre  ale 

i klubové campy. 

Tu musím spomenúť, že komisia nebola spokojná so zabezpečením výjazdu na MS v Kanade 

– vedúcim T. Legnavských – došlo k viacerým pochybeniam – odchod v deň štartu Elit, 

financovaním pretekárov..... 

 

Našim cieľom v roku 2020 je viac sa zamerať na mládež, spoluprácu s usporiadateľmi 

a rozvoj technickej zdatnosti, keďže nám skončí OH kvalifikácia. Máme pripravený kalendár 

XCO  a v príprave je kalendár XCM. 

R. Glajza zabezpečí výjazdy a koordináciu OH Teamu Elit. 

M. Belás spolu so subkomisiou sa zameria na mládež. Komisia pripraví novú smernicu pre 

ZCPM, z rozpočtu podporíme organizátorov pretekov či už v XCO alebo XCM. 

 

Aj keď sa to zdá pre ortodoxných cyklistov nepredstaviteľné, musíme sa zaoberať aj 

účasťou našich pretekárov na pretekoch v e-bikoch a prípadne usporiadanie pretekov v tejto 

kategórii. 

 

Ešte raz ďakujem organizátorom , rozhodcom a klubom za organizáciu a účasť na pretekoch 

MTB a pretekárom za ich výsledky. 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Žilovec 
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(Príloha č. 11) 

 

Správa predsedu komisie dráhovej cyklistiky SZC za rok 2019. 

Komisia DC pracovala v roku 2019 v zložení: Branislav Delej – predseda, Rastislav Zoller, 

Bohuš Kujovič, Miloš Kollár a Milan Lukáč. Postupne sa písomne do rúk predsedu komisie 

vzdali svojej práce Rastislav Zoller z osobných dôvodov (v apríli) a Milan Lukáč zo 

zdravotných dôvodov (v novembri). Komisia schvaľovala navrhnuté nominácie na podujatia 

a nutné riešenia vzniknutých problémov „per rollam“ celkom 8 krát (4.2., 12.4., 18.4., 10.6., 

3.7., 7.7.). Na svojom zasadaní sa stretla dňa 7.5. v Prešove (neoficiálne, formálne stretnutie 

k aktuálnym témam a organizácii pretekov C2 a C1 v Prešove). Následne na zasadaní 27.8. 

v Prešove a 5.11. v Bratislave. Posledné zasadanie v tomto roku bolo 20.12. pred začiatkom 

valného zhromaždenia DC SZC. Zo zasadaní boli robené zápisy, ktoré boli ihneď zverejnené 

na webe SZC. Komisia riadila a kontrolovala plánované čerpanie rozpočtu na rok 2019, 

kontrolovala inventarizáciu materiálu, schvaľovala navrhnuté nominácie na významné 

podujatia a aktívne sa podieľala na organizovaní podujatí Slovenského pohára 

a medzinárodných pretekov C1 a C2 v Prešove. Celkom bolo 8 podujatí Slovenského pohára 

na dráhe, z toho 4 v Brne a 4 podujatia v Prešove, vrátane Majstrovstiev Slovenska všetkých 

kategórií. Celkové umiestnenie je uverejnené na webe SZC. Dňa 8.5. CK Velodróm Prešov 

v spolupráci so SZC a mestom Prešov zorganizoval medzinárodné preteky na dráhe C2 

kategórie „Grand Prix Velodrom Prešov“. Vzhľadom k tomu, že ŠK Velodrom Prešov 

postupne splnil všetky požiadavky UCI na homologizáciu Prešovského velodrómu, bola 

v máji udelená od UCI oficiálna certifikácia homologizácie Prešovského velodrómu. Preto 

sme mohli v dňoch 28. – 29.8. zorganizovať prvykrát v histórii tohto velodrómu podujatie 

klasifikácie C1 „Grand Prix Prešov“. Na podujatí sa zúčastnilo z 9 štátov niekoľko 

olympijských víťazov a niekoľko majstrov sveta a Európy. Podujatie bolo pozitívne 

hodnotené aj z UCI. Ako hostia sa na podujatí zúčastnili okrem prezidenta SZC Petra Privaru 

a riaditeľa sekcie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Ťažkého vzácni 

hostia Alexander Gusjatnikov, Vladimír Holeček a Kamil Haťapka. Záštitu nad podujatím 

mala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.  

Všetky reprezentácie (juniorské aj Elite) absolvovali plánované preteky podľa vopred 

schváleného programu. Z výsledkov najvýraznejšie upútali pozornosť 8. Miesto Alžbety 

Bačíkovej v scratchi na majstrovstvách sveta aj Európy. Na európskych hrách v Minsku 
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obsadili ženy v madisone 9. Miesto, Bačíková bola 10. v scratchi a Medveďová 13. 

v bodovačke a 11. miesto v stíhacích pretekoch. Bačíková sa umiestnila niekoľkokrát na aj 

pódiovom umiestnení v pretekoch C2 a C1. V mužskej kategórii a juniorských kategóriách 

sme nezaznamenali žiadny výraznejší medzinárodný úspech, čo bolo veľkým sklamaním. 

Našťastie začal pracovať s mládežou tréner mládeže Jakub Novák, absolvoval 

s nominovanými niekoľko sústredení aj pretekov doma aj v zahraničí s mnohými pozitívnymi 

výsledkami. Tu budeme musieť sústrediť našu pozornosť, prostriedky aj všetky sily, aby sme 

mali o pár rokov kvalitných dráhových cyklistov. Najväčším sklamaním je naša dnes už neistá 

možnosť štartu na olympiáde v Tokyu. Obom ženám sme vytvorili maximálne podmienky pre 

splnenie podmienok účasti na OH, vrátane samostatnej podpory. Už po piatom kole svetového 

pohára je jasné, že sme stratili možnosť účasti na OH. Najväčším sklamaním pre mňa je 

prístup Alžbety Bačíkovej k reprezentácii. Aj keď mala vytvorené maximálne podmienky, po 

splnení postavenia v rebríčku vybojovala nomináciu na svetové poháre a pre zdravotné 

problémy sa nezúčastnila prvého kola SP – to doložila lekárskym potvrdením. V druhom kole 

na SP nastúpila, no preteky nedokončila. Na 3.,4. a 5. kolo bola nominovaná, nenastúpila zo 

zdravotných dôvodov a po opakovanom dožadovaní doložila potvrdenie reprezentačnému 

trénerovi. Týmto prístupom sme úplne stratili šancu na účasť na olympiáde v Tokyu aj 

možnosť účasti na Majstrovstvách sveta v omniu. 

Prácu komisie nepríjemne komplikoval prístup pána Bačíka a predsedu cyklistického klubu 

Dukla Bratislava pán Miroslav Burčík. Pánovi Bačíkovi sme umožnili byť členom 

realizačného tímu reprezentácie, no svojím nevhodným správaním sme museli zmeniť 

zloženie realizačného tímu a menovať nový, už bez pána Bačíka. Odvtedy začal boj 

spomínaného klubu proti komisii, ktorý, žiaľ, pokračuje ďalej. Chcem jednoznačne 

deklarovať, že pokiaľ ja budem zodpovedný za odvetvie dráhovej cyklistiky, tak budem 

žiadať od každého slušné, seriózne a poctivé správanie a konanie.  

Práca reprezentačného trénera Michala Rohoňa nie vždy napĺňala moje predstavy o prístupe 

k povinnostiam. Žiaľ, nesplnil svoje ciele, ktoré si pred sezónou stanovil. Zhoršili sa 

výkonnosti reprezentantov, neboli dosiahnuté plánované výsledky a taktiež nálada v kolektíve 

mohla byť iná, ak by snáď bola lepšia komunikácia s pretekármi. Trénerovi sa končí dvojročné 

obdobie, na ktoré bol menovaný. Po našich mnohých rozhovoroch aj nakoniec sám písomne 

požiadal o ukončenie činnosti. Preto komisia navrhla valnému zhromaždeniu DC riešenie tejto 
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situácie vypísaním konkurzu na športového riaditeľa (reprezentačného trénera). Konkurz bol 

vypísaný a v súčasnosti ešte prebieha. 

Reprezentačný tréner mládeže  Jakub Novák sa chytil svojej práce zodpovedne a začal sa 

venovať mládeži. Zorganizoval niekoľko sústredení a absolvoval so zverencami aj preteky 

doma aj v zahraničí s náznakom dobrých výsledkov. Jakub má v sebe veľký potenciál, ktorý 

by mal využiť v prospech reprezentácie a práci s mládežou. Verím, že to dokáže. 

Na valnom zhromaždení dráhovej cyklistiky v decembri 2019 sa konali voľby na doplnenie 

komisie o 2 členov, ktorí sa vzdali svojej činnosti. Do komisie boli zvolení p. Martin Riška 

a p. Rastislav Kubovčík. 

Aj napriek nie najlepším výsledkom dosiahnutým v tejto sezóne, aj napriek zbytočným 

spomínaným intrigám, chcem všetkých ubezpečiť, že komisia pod mojím vedením bude 

pokračovať vo svojej činnosti zodpovedne a s plným nasadením, aby sme dostali dráhovú 

cyklistiku tam, kde kedysi na Slovensku bola. Naše zameranie bude predovšetkým na prácu 

s mládežou.  

Na záver chcem poďakovať všetkým členom komisie za ich prácu, hlavne Bohušovi 

Kujovičovi a Milošovi Kollárovi. Miňo Lukáč taktiež zodpovedne pristupoval k plneniu 

povinností do času, kedy mu to dovolil zdravotný stav. Chcem sa poďakovať aj práci trénerov 

Michala Rohoňa a Jakuba Nováka. Verím, že si vyberieme dobrého trénera, ktorý zase 

posunie dráhovú cyklistiku a krok vpred. 

Branislav Delej, predseda komisie dráhovej cyklistiky                       Bratislava, 27.12.2019 
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(Príloha č. 12) 

 
    31.12.2019  

Banská Bystrica  

Správa z odvetvia cyklokros za rok 2019  

Keďže posledná správa za odvetvie zahrnala ukončenie sezóny 2018/19, správa obsahuje 

čiastočné zhrnutie cyklokrosovej sezóny 2019/2020. Nakolko cyklokros je jediné odvetvie, 

ktoré sa prelína cez kalendárne roky, kompletná správa z celej cyklokrosovej sezóny bude 

súčasťou zápisu valného zhromaždenia v cyklokrose, ktoré sa uskutoční po ukončení 

posledných pretekov sezóny, MS v cyklokrose.  

Počas roka pracovala komisia CX v zložení:  

- Martin Fraňo, predseda, koordinátor CX  

-Martin Kurty, Ladislav Longauer, Ondrej Glajza st., Peter Medveď – členovia komisie CX  

Reprezentačným trénerom bol Robert Glajza.  

Slovenský pohár  

V sezóne 2019/2020 sa podarilo komisii vytvorit niektoré historické momenty v slovenskom 

cyklokrose. Tým prvým bolo zaradenie až troch podujatí do kalendára UCI C1 (Poprad, 

Topoľčianky a Podbrezová) a ďalších podujatí C2 (Raková, Trnava, Košice). Toto prinieslo 

na Slovensko nebývalú cyklokrosovú konkurenciu a možnosť a príležitosť zmerať si sily so 

zahraničnou konkurenciou v domácich podmienkach všetkým slovenským pretekárom. O 

body do rebríčka UCi, ako aj UCI prize money pretekali všetci v kategóriách juniori, ženy aj 

muži. Najmä všetky „jednotkové“ preteky sa blysli špičkovou organizáciou a fantastickou 

úrovňou belgických, českých, francúzskych a holandských cyklistov. Zaujímavosťou je, že 

ihned po dvojkole Podbrezová-Topoľčianky, kde sa o víťazstvo pasoval Francúz Michael 

Crispin, no nedokázal naň na Slovensku dočiahnuť, obsadil šieste, resp. tretie miesto, o pár 

dní dokázal vybojovať titul majstra Európy do 23 rokov. Aj to svedčí o najvyššej kvalite 

slovenskej domácej súťaže v histórii slovenského cyklokrosu. Mená ako Merlier, Chanel, 

Crispin, Aernouts, Roombouts, Meisen, Bosmans, Boroš, či Havlíková, Hoecke, Franck, 

Heigl, Vas hovoria samé za seba. Celkovo seriál dokázal prilákať pretekárov z Českej 

republiky, Belgicka, Rakúska, Holandska, Estónska, Poľska, Francúzska, Maďarska, 

Nemecka a Talianska.  
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Cyklokros ukázal, že nielen domáci organizátori v Podbrezovej, Topoľčiankach a Poprade, 

ale aj tradiční dvojkoví Košice, Trnava a Raková dokážu usporiadať fantastické medzinárodné 

podujatie. Pohár doplnil slovenský pohár v Levoči a finále zabezpečil krásny záver na 

Majstrovstvách Slovenska v Krupine na tradičnej trati. Len sa potvrdilo, že cyklokros má 

celoplošne najkvalitnejšie zabezpečenú domácu súťaž na medzinárodnej úrovni s vysokou 

zahraničnou konkurenkcou zo všetkých slovenských cyklistických odvetví.  

Tým, že organizátori v spolupráci s komisiou dokážu bez výraznejších probléov zorganizovať 

podujatia prvej aj druhej UCI kategórie, dávajú šancu kompletnej slovenskej cyklistickej obci, 

zmerať  

si sily s medzinárodnou konkurenciou. Toto prinieslo aj posun v medzinárodných rebríčkoch, 

keď juniori skončili rok na priebežnej 13. Pozícii, muži na 14. Pozícii a ženy na 12.pozícii.  

Rovnako spolupráca s rozhodcovským zborom si zaslúži pochvalu, rozhodcovia zvládli 

podujatia UCI na jednotku bez vážnejších výhrad. Komisia vrámci zlepšenia podmienok 

organizátorom zabezpečila celoročné štartovné čísla v súlade s pravidlami UCI.  

Prvýkrát uskutočnila skúšobný online komentovaný prenos z UCI pretekov v Trnave, v 

spolupráci s fakultou masmediálnej komunikácie Trnavskej univerzity. V rovnakej spolupráci 

na youtube kanáli SZC sa uskutočnil zostrih z jednotkových pretekov v Trnave a 

Topoľčiankach. Medializácia podujatia v malých podmienkach komisie mala záver v podobe 

priameho online prenosu na Youtube z MSr v Krupine z kategórii kadeti, masters, ženy, 

juniori a muži, ktorý zvýšil sledovanosť a odberatelov SZC youtube kanála o 50% a zostal v 

archíve pre neskoršie sledovanie. Komisia urobila maximum pre propagáciu domácej súťaže 

a zvýšenie jej kvality a tým zabezpečenia možností pre všetkých domácich pretekárov doma.  

Koordinátor odvetvia podal žiadosti v podobnom duchu o zaradenie väčšiny podujatí 

Slovenského pohára s tradičnými organizátormi do budúcoročného kalendára UCI, ktorý bude 

zverejnený po MS vo Švajčiarsku začiatkom februára.  

Reprezentácia  

Reprezentácia absolvovala prípravné preteky a sústredenie v Poprade. Preteky vzhladom na 

vzťahy a možnosti volil reprezentačný tréner najviac na susednom českom Toi Toi cupe, kde 

bola polovica pretekov zaradená rovnako do 1. Kategórie UCI. Trojica majstrov SR,Ulík, 

Glajza a Števková dostali možnosť individuálnych štartov na Toi Toi cupe s individuálnou 

dotáciou na každé kolo, alebo možnosť cestovať spoločne s repre. Všetci menovaní využili 
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možnosť individualizácie a zabezpečovali si štarty po vlastnej osi s dotáciou z odvetvia CX. 

Reprezentačný tréner sa akcií zúčasťnoval teda najmä s juniormi, či ženami, mužmi U23 a 

elite zo širšieho kádra. Vrcholným podujatím pre širšiu slovenskú špičku bol Svetový pohár 

v Tábore. Najlepší výsledok dosiahol Ondrej Glajza medzi elitnými mužmi 34.miesto, Janka 

Keseg Števková medzi elitnými ženami 33.miesto, medzi mužmi do 23.rokov Jakub Jenčuš 

31.miesto a medzi juniormi Matej Piga 39.miesto.  

Tomuto veľkému podujatiu predchádzali ME v Taliansku, kde v elite muži obsadil O.Glajza 

25.miesto, J.Jenčuš 39.miesto medzi U23 a najlepší junior bol na 57.mieste T.Vančo. Medzi 

juniorkami skončila T.Kurnická na 30.mieste.  

Sezóna vyvrcholila domácim šampionátom, kde si v vybojoval svoj prvý titul v elitnej 

kategórii Matej Ulík, medzi ženami dominovala Janka Keseg Števková. Najlepším 

dvadsaťtrojkárom bol Jakub jenčuš a juniorom Matej Piga. Po dvojkole SP v Namure a Zolderi 

tréner Glajza predložil nomináciu na MS. Bohužial, pokracovať k vrcholu MS sa nepriklonili 

majstri SR Piga-príprava na cestnú sezónu, Ulík- OH kvalifikácia, Jenčuš-príprava na MTB 

sezónu. Je obrovskou škodou, že nielen jednotlivci, ale aj oddiely neprikladajú dostatočný 

význam cyklokrosu. V juniorskej dobe absolvoval P.Sagan kompletnú cyklokrosovú sezónu 

s reprezentáciou vrátane januárovej prípravy a MS. Rovnako to dnes robia najúspešnejší 

M.van der Poel, či W.van Aert. Kvalitnú sezónu ukázal dvadsaťtrojkár Jenčuš, juniori sa 

trápili, navyše pre operáciu slepého čreva po SP v Belgicku z nominácie na MS vypadol aj  

najúspešnejší z ME T.Vančo. Rovnako v novom roku sa na letnú sezónu chcú pripravovať 

Kurnická, i ďalší juniori. Tréner teda urobil oklieštenú zostavu na MS v zložení:  

O.Glajza, Š.Vozár- elite, J.Keseg-Števková-ženy, M.Koreň-juniori.  

Celkové vyhodnotenie sezóny, z pohľadu reprezentácie, prípravy pretekároch v oddieloch, 

záujem o jazdenie cyklokrosu na najvyššej úrovni, záujem CTM iek o toto odvetvie bude po 

ukončení sezóny.  

Reprezentačné družstvo sa pripravuje na MS v teple v španielskej Malage v januári a na 

Svetových pohároch CDM v Nomay a Hoogerheide.  

Nakoľko cyklokros nepostavil všetkých na MS z dôvodu ich inej prípravy na letnú sezónu, 

požičal časť prostriedkov odvetviu MTB, ktorý mal náročnú olympiskú kvalifikačnú sezónu 

a budú mu v roku 2020 vrátené. Kompletné zhodnotenie sezóny ako aj stanovenie priorít, 

motivovania najlepších pretekárov a klubov, aby ich pretekári nebrali cyklokros len úplne ako 
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doplnok a iné veci budú prediskutované na valnom zhromaždení po skončení sezóny. Kde sa 

predloží aj kompletné financovanie sezóny, ktorá stále prebieha. Komisia plánuje určite 

pokračovať v kvalite Slovenského pohára, domácich UCI podujatí, skúsiť rozšíriť prenosy z 

podujatí na internete, v čom je odvetvie suverénnou jednotkou medzi slovenskými 

cyklistickými odvetviami. Ako nedostatnočné však vníma nezáujem jednotlivcov aj klubov 

potiahnuť svojich pretekárov až po MS. Sezona 2019 bola v tomto špecifická aj kvoli OH 

MTB kvalifikácii, v ktorej najlepší slovenskí cyklokrosári, ktorí sú zároveň aj najlepší bajkeri 

uprednostnili vyšší cieľ SZC a to OH. Za nešťastné vníma i fakt úpravy smernice CTM o 

započítavaní len dvoch odvetví do rankingu CTM pri každom pretekárovi a chce otvoriť 

väčšiu diskusiu a po skončení sezóny predložiť novú formu podpory najlepším 

cyklokrosárom, ktorí dokážu byť konkurencieschopní s okolitými štátmi za účelom zvýšenia 

motivácie, zlepšenia kvality reprezentantov a pohľadu na cyklokros, ktorý má podmienky aj 

históriu, aby bol považovaný za rovnocenné odvetvie, no v súčasnej mládežníckej cyklistike 

nie je, napriek nedávnym úspechom na vrcholných podujatiach v cyklokrose Petra Sagana a 

Roberta Gavendu.  

Spracoval  

 

 

Mgr. Martin Fraňo  

          Predseda odvetvia cx, v.r. 
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(Príloha č.13) 

 

Správa komisie MTB DH. 

Vážení členovia Slovenského zväzu cyklistiky. 

Dovoľte mi predložiť správu o činnosti komisie DH a Enduro pri SZC a správu o činnosti 

reprezentačného družstva DH. 

Komisia pracovala v zložení – Mgr. Tomáš Vrbovský ( predseda ), Jozef Šiška, Michal 

Wiesenganger, Tomáš Tóth a Juraj Janešík. 

Slovenský Pohár v zjazde a endure 

Komisia sa schádzala na stretnutiach počas pretekov Slovenského Pohára v zjazde a endure, 

kde riešila problematiku organizácie SPDH ( Slovenský pohár v zjazde ) a SPEN ( Slovenský 

pohár v Endure ) ako aj problematiku výjazdov a nominácií Reprezentačného družstva.  

Komisia MTB DH zorganizovala v sezóne 2019 5 kôl Slovenského pohára v zjazde 

a premiérovo 5 kôl Slovenského pohára v Endure.  V SPDH štartovalo celkovo 276 

pretekárov zo 4 krajín ( Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko ) a v SPEN štartovalo celkovo 

169 pretekárov. Enduro je nová a vo svete MTB veľmi populárna disciplína. 

Vďaka podpore SZC sa nám podarilo udržať výšku štartovného šiesty rok po sebe v pôvodnej 

výške, čo považujeme za úspech v dobe, keď ceny práce a služieb neustále stúpajú. 

V priebehu sezóny sa nám podarilo výrazne zlepšiť materiálno technické zabezpečenie 

pretekov Slovenského pohára zo zdrojov SZC. Vďaka projektu mediálneho zabezpečenia 

z rezervy SZC sme vyprodukovali 10 video reportov, ktoré dosiahli na platforme Facebook 

v priemere 10.000 videní. Na základe týchto skúseností plánujeme v sezóne 2020 

z pokračovaním produkcie reportáží aj v spolupráci z ďalšími odvetviami SZC. Novinkou 

bola produkcia 30s spotov v spolupráci medzi odvetviami ( DH, BMX a XCO ) pre RTVS, 

z ktorých 90% bolo odvysielaných v športových správach RTVS. 

Partnermi SPDH a SPEN 2019 boli – Mtbiker.sk, Hybox Banská Bystrica, Garmin Slovensko, 

Kellys bicycles, Marva, Enervit, Bikere Košice, Koliesko Stupava, Bikelandia, Libike, 

Gravity – shop.sk,  CTM bicykle, Bajkula Bratislava, KUIŠ s.r.o.,  Cebra Bowden Rožňava, 

Made4Bike Banská Bystrica, Slovkolex, Bang.sk, Dolekop.com, Biker.sk a Bicykliznus.sk  

Z tohoto miesta sa chcem všetkým partnerom, podporovateľom a organizátorom veľmi pekne 

poďakovať za spoluprácu v sezóne 2018 a podporu v sezóne 2019. 

Reprezentácia 

Plán činnosti reprezentácie sa nám podarilo realizovať na 100% zranenia sa nám v sezóne 

2019 nevyhýbali. Sezóna sa pre nás začala veľmi skoro úspešne a to Majstrovstvami Európy 

už 4. – 5 mája v Portugalskej Pampilhosa de Serra. Adam Rojček obsadil 4. miesto a Rasťo 

Baránek obsadil 9. miesto. Z historicky najnižším časovým rozdielom na zlatú medailu, Adam 

stratil na víťaza len 1,8s a Rasťo 5,4s. Výsledky Adama Rojčeka vo Svetovom pohári tiež 

stoja za povšimnutie, keď zajazdil v Maribore ( SLO ) na 18. mieste. V Európskom pohári na 

Špičáku (CZE ) obsadil 2. miesto. Na Majstrovstvách Sveta sa kôli zraneniu nezúčastnil. 

V dievčenskej kategórii nám vyrastá talentovaná pretekárka Vanesa Petrovská, ktorá sa stala 
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neoficiálnou Majsterkou Sveta dievčat v kategórii do 15r, kedže oficiálne Majstrovstvá Sveta 

su len od kategórie Junior. V kategórii 17r by obsadila 3. miesto. Vyhrala v sezóne všetky 

preteky Slovenského pohára, ako aj všetky preteky Európskeho pohára mládeže, na ktorých 

sa zúčastnila.  

2020 

Vzhľadom na výsledky v sezóne 2019 bude našim hlavným objektom snaženia udržanie 

a zlepšenie výsledkov v Európskom pohári a obhájenie výsledkov na Majstrovstvách Európy. 

Plánujeme dve sústredenia pred sezónou v Talianskom Finale Ligure.  

Slovenský pohár v zjazde bude mať 5 kôl a Slovenský pohár v Endure bude mať 6 kôl, dve 

kolá Slovenského pohára v Endure sú zaradené do Svetovej enduro série ako kvalifikačné 

preteky. 

 

 

Výkonný výbor  

Ako člen výkonného výboru som sa zúčastňoval zasadnutí VV, kde sme riešili úlohy v 

konštruktívnej atmosfére bez rušivých vplyvov.  

Za jediný rušivý vplyv tak ako v minulom roku považujem skupinku „členov SZC“ ( 

Dvorčšík, Fiamová, Morávek prostredníctvom FB stránky Nezávislý/SVETOVÝ  Zväz 

cyklistiky ) čo sa nás neustále snažia obťažovať a očierňovať nejakým nezmyselným ťažením 

proti VV SZC, a rád by som ich požiadal, aby sa konečne začali venovať cyklistike a nie 

politikárčeniu, alebo nech si založia politickú stranu, ešte lepšie dve a budú mať nekonečný 

priestor na intrigovanie a triedny boj.  

Ďakujem za pozornosť 

 

Mgr. Tomáš Vrbovský     

   

Predseda komisie MTB DH a Enduro 

 

07.01.2020 
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(Príloha č. 14) 

 

Správa o činnosti odvetvia Trial za rok 2019   
  

      Vážené dámy a páni,  

      dovoľte, aby som v nasledujúcich bodoch zhrnul uplynulú športovú sezónu 2019.  

  

1. Reprezentácia  

2. Slovenský pohár  

3. Slovenské hry mládeže TRIAL  

4. M-SR organizované v Rudine   

5. Trialová akadémia 

6. Videoprodukcia zo slovenských podujatí TRIAL 

7. Facebook a web cyklotrial.sk 

8. Online výsledkovy servis 

9. Činnosť CTM Poprad 

10. Poďakovanie 

  

1. Reprezentácia:  

Okrem domácich podujatí absolvovali našíreprezentanti nasledovné významné podujatia. 

WC Svetové poháre 

1. Salzburg AUT Hlavatý 11.m, Hlavatá 11.m, Galovič 31.m 

2. Val di Sole ITA Hlavatý 9.m, Hlavatá 11.m, Sýkorová 13.m 

3. Ciocco ITA Hlavatý 6.m, Hlavatá 9.m, Sýkorová 16.m, Galovič 31.m 

ME ITA 

Hlavatý 6.m, Hlavatá 10.m, Sýkorová 14.m, Galovič 8.m 

C1 

Malmedy BEL Hlavatý 6.m, Hlavatá 3.m,  

Olomouc CZK Hlavatý 3.m, Hlavatá 2.m, Galovič 2.m 

Řičany CZK  Hlavatý 4.m, Hlavatá 3.m, Galovič 1.m 

Durbuy BEL  Hlavatý 3.m, Hlavatá 2.m, 

Munstertäler GER Hlavatý 5.m, Hlavatá 3.m, Sýkorová 5.m 

  

Majstrovstvá sveta - Čína Chengdu 

Súťaž národných tímov:  8.m  

V kategórii Junior 26“ men  prvý krát štartoval Andrej Galovič.  

Hlavatý 6.m, Hlavatá 11.m, Sýkorová 14.m, Galovič 8.m 

 

Ranking UCI ku 9.12.2018  

  Elite Men 20 Samo Hlavatý 7. m 

  Elite Women Erika Hlavatá 9.m 

 Elite Women Kristína Sýkorová 14.m   
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WYG Svetové hry mládeže Wadowice POL 

Slovenskú reprezentáciu tvorili Marek Nagy, Michal Nagy NovoCk Lučenec, Jakub Mudrák 

CTK Záriečie, Lea Kucová 3AL Biketrial Club Poprad a Andrej Galovič a Alžbetka 

Galovičová CK Rudina. Náročné sekcie, silná konkurencia a vysoké teploty dali všetkým 

poriadne zabrať.  

Súboj národov 6.m-    Alžbeta Galovičová,  

Michal Nagy  

Marek Nagy  

Jakub Mudrák  

Lea Kucová 

Andrej Galovič 

Celkové výsledky: 

Marek Nagy benjamin   15.m 

Michal Nagy poussin   5.m 

Jakub Mudrák  minime  9.m 

Andrej Galovič kadet   11.m 

Alžbetka Galovičová youth girls 10.m  

Lea Kucová girls   15.m 

 

2. Slovenský pohár  

Mal 5. Kôl, Záriečie,  Lučenec, Rudina, Speedtrial v Banskej Bystrici, Poprad.   

3. Slovenské hry mládeže. 

 5 kôl s kvalitnou účasťou ukazuje smerovanie slovenského trialu. Prvý krát bola otestovaná 

spolupráca s BMX a Pumpcupom, čo prinieslo veľké oživenie podujatí.   

4. M-SR organizované v Rudine   

Majstrovstvá Slovenska v Rudine prebehli na vysokej úrovne za medzinárodnej účasti 

jazdcov z elitnej desiatky. 

5. Trialová akadémia 

V auguste prebehla Trialová akadémia mládeže v Lučenci, išlo o doladenie mládežníckej 

reprezentácie pred vycestovaním na svetové hry mládeže v poľských Wadowiciach.   

6. Videoprodukcia zo slovenských podujatí TRIAL 

Z každého kola SP, SHM a MS 2019 je spracované video. Počet zhliadnutí a zdieľaní týchto 

videí na webe je radovo v tisícoch, čo nás veľmi potešilo. 

7. Facebook a web cyklotrial.sk 

Podarilo sa nám nájsť jednotné miesto na webe, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí 

v našom odvetví. 

8. Online výsledkovy servis 

 Tento rok bol pre naše odvetvie prelomový. Podarilo sa nám vytvoriť online systém 

bodovania jazdcov, obdobný systém sa využíva na svetových podujatiach. Výrazne sa 

zvýšila úroveň organizácie pretekov, nielen z pohľadu online prihlasovania a bodovania, ale 

aj kvality tratí. Rozšírili sa rady aktívnych rozhodcov v našom odvetví. 

9. Činnosť CTM Poprad 
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Pri klube 3AL Biketrial Club Poprad sa nám podaril vytvoriť útvar talentovanej mládeže 

CTM. Pod vedením trénerky Kristíny Sýkorovej a Janky Kucovej sa pracovalo 

s talentovanou mládežou z celého Slovenska.  

 

10. Poďakovanie 

Z tohto miesta sa chcem poďakovať Slovenskému zväzu cyklistiky za podporu, všetkým 

priaznivcom cyklotrialu, rodičom, klubom, samotným jazdcom a reprezentantom  za 

vynikajúcu propagáciu nášho športu na Slovensku a v zahraničí.  

 

 Ďakujem za pozornosť  

 

                Ing. Štefan NAGY                             
                       Predseda komisie TRIAL pri SZC  
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(Príloha č. 15)            
 

Správa Sálovej Cyklistiky           

Za rok    2019 

 
 

 V roku 2019 sme úspešne nadviazali našu činnosť na predchádzajúce úspešné roky z 

hľadiska rozvoja klubu, popularizácie športového odvetvia Sálovej cyklistiky, zviditeľnenia 

mesta Kolárovo z pozície jediného klubu na Slovensku v tomto športovom odvetví, ako aj 

dosiahnutých športových výsledkov. Pravidelné tréningové jednotky, domáce aj zahraničné 

sústredenia a tréningové tábory pre všetky vekové kategórie priniesli aj vytúžené výsledky a 

úspechy.  

Naši mladí športovci, vekom juniori ako členovia juniorskej, ale aj seniorskej reprezentácie 

úspešne reprezentovali náš klub a Slovensko okrem množstva pretekov aj na Majstrovstvách 

sveta a Európy juniorov aj Elite kategórie.  

Naši športovci získali v roku 2019 na všetkých súťažiach 75 medailí.  

Na juniorských ME v Geispolsheim v Francúsku na štvorica vyjazdila 3.miesto v kategórii 

štvoríc, v zložení Henriett Domin – Eszter Kulich- Panna Rebeka Mihalics - Anasztázia 

Domin.  

Dvojica junioriek Eszter Kulich – Dóra Rákócza dosiahli 5. miesto a v súťaži jednotlivkýň 

Natália Žibrita 17. miesto, Dóra Rákócza 15. miesto.  

Naši športovci v juniorskom veku na svojej premiére na MS v Baseli vo Švajčiarsku dosiahli 

nasledujúce výsledky v súťaži jednotlivkýň: Natália Žibrita 19 .miesto,  

Dóra Rákócza 26. miesto.  

Dvojice: Nikoletta Fordos – Natália Žibrita 11.miesto a Dóra Rákócza – Eszter Kulich 10. 

miesto.  

V dlhodobej súťaži Východoeurópskeho pohára Európskeho EEC Cup získali množstvo 

medailí, vyhrali niekoľko kategórií, čím náš klub ŠKC Kolárovo suverénne dominoval v 

celkovom hodnotení a obhájil vlaňajšie prvenstvo v súťaži klubov.  
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Máme veľkú radosť zo záujmu ďalších kolárovských detí o naše športové odvetvie, ktoré v 

priebehu roka 2019 sa stalo súčasťou nášho klubu, ktoré sme v priebehu roka integrovali do 

nášho klubu a odvetvia, a ktoré majú veľkú perspektívu časom úspešne reprezentovať 

slovenskú reprezentáciu. V súčasnosti má náš klub 35 členov od prípraviek až po dospelých.  

V roku 2019 sme popri domácich súťažiach a Majstrovstvách Slovenska zorganizovali aj 

tradičný letný tréningový tábor v Kolárove. Vďaka nášmu niekoľkoročnému úsiliu a práci 

nadobudlo toto podujatie také rozmery, že sa ho zúčastňujú športovci a tréneri ďalších krajín 

Európy, medzi ktorými nechýbajú krasojazdci z absolútnej svetovej špičky, či majstri sveta.  

Všetky tieto úspechy sú spojené k tomu zodpovedajúcou prezentáciou klubu, mesta ako aj 

športového odvetvia v štátnych, súkromných, regionálnych, televíznych, rozhlasových, 

printových aj internetových médiách.  

Ďakujeme za podporu a pomoc počas celého roka, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v 

nasledujúcom roku.  

 

S pozdravom  

      Andrea Hajdu  

členka VV SZC za sálovú cyklistiku 
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(Príloha č.16) 

 

Správa predsedu komisie SZC za odvetvie BMX .  

 

Vážený členovia Slovenského zväzu cyklistiky. 

Dovoľte mi predložiť správu o činnosti komisie BMX a správu o činnosti reprezentačného 

družstva BMX 

 

Odvetvie BMX zastrešuje dve Olympijské disciplíny. 

- BMX FREESTYLE 

- BMX RACE 

V odvetví nastali  personálne  a organizačné zmeny. Bola zvolená nová Komisia. 

Komisia pracuje v zložení – Filip Čillík ( predseda ), Marek Konkóny , Pavel Palásthy 

,Martin Boršč a  Ľudovít Tóth .  

Po prevzatí mandátu Komisia rozdelila financie na jednotlivé odvetvia  BMX 

podľa  veľkosti základne a potrebám .Ďalej si stanovila plán na sezónu 2019 a taktiež 

dlhodobý Plán ktorý ma za úlohu naštartovať odvetvie BMX. 

Na základe požiadavka zo SZC ďalej  komisia  vypracovala a zaviedla  pre obe disciplíny: 

 

- Súťažný poriadok 

- Zaškolenie rozhodcov 

- Zvolenie Reprezentačného Trénera / koordinátora / 

- Nominačné kritéria reprezentácie 

- Plán reprezentácie , organizácia  reprezentácie 

- Smernicu pre CTM 

- Plán rozvoja odvetvia 

 

Reprezentácia. 

 

Reprezentačný tréneri predložili plán Reprezentácie : 

- Nominačné kritéria 

- Organizácia - Pravidlá 

- Sústredenia 

- Preteky  

- Financovanie 

Plán bol následne schválený komisiou BMX a zavedený do praxe.  

               Reprezentácie absolvovali na začiatku sezóny sústredenia. 

Absolvovali sme všetky vrcholné podujatia  

- Európsky pohár 

- Svetový pohár 

- Majstrovstvá Európy 

- Majstrovstvá Sveta 

Po rokoch Slovensko opäť figuruje v rebríčku krajín UCI . Niekoľko výsledkov : 

  

- Kristína Madarasova   1 EP , 1 ME ,  4 MS ,  

- Michal Kovačovič     19 ME ,  9 SP , 36 MS 
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- Sebastián Sulka         5 EP ,  9 ME 

- Filip Čillík                    8 EP ,  4 ME ,  3 MS 

- Angelika Ižáková                  16 ME 

 

Slovenský pohár BMX FREESTYLE , BMX RACE 

 

V rámci Slovenského pohára bola zorganizovaných : 

 

- BMX FREESTYLE 6 kôl. +MSR 

- BMX RACE 12 kôl. + MSR 

-  

V rámci každého kola boli organizovaná preteky pre neregistrovaných .Ako odvetvie sme sa 

zapojili do projektu na videoprojekciu s  DH , XC . Kolá Slovenského pohára boli 

propagované na sociálnych sietiach , v hlavných športových správach verejnoprávnej 

televízii . Taktiež tento materiál bude použitý pri oslovení potencionálnych partnerom . 

 

Na záver by som rad za celú komisiu poďakoval  SZC za podporu nášho odvetvia . 

Veľké poďakovanie patrí všetkým klubom , rodičom športovcov , sponzorom 

a reprezentantom s realizačným tímom za neuveriteľné výsledky . 

 

  

 

Ďakujem                                                                                                           

 

Filip Čillík 

                                                                                                   Predseda komisie BMX 
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(Príloha č.17) 

 

Paracyklistika – správa za rok 2019 
 

V tomto roku odštartovala druhá fáza kvalifikácie na PH Tokio 2020, preto bol rok 2019 pre 

paracyklistov veľmi dôležitý.  

Do reprezentačného družstva „A“ boli na rok 2019 zaradení: 

 Patrik Kuril (MC4) 

 Anna Oroszová (WH3) 

 *Jozef Metelka (MC4) 

 Ondrej Strečko (MC5) 

Do reprezentačného družstva „B“ boli na rok 2019 zaradení: 

 Juraj Práger (MB) 

 Ján Gallik (pilot tandemu) 

 Miloš Hudec (MH3) 

 Daniel Kukľa (MH4) 

 Ľubomír Jančí (MT2) 

Realizačný tím tvorili: 

 Branislav Režňák (vedúci tímu, reprezentačný tréner) 

 Milan Orosz (zodpovedný za H skupiny) 

 Kyleigh Manners (osobný tréner J. Metelku) 

 Bohuš Janek (masér) 

 

Výsledky v roku 2019 
 

MS na dráhe Holandsko (Apeldoorn) 
V dňoch 14. – 17. marca 2019 sa v holandskom Apeldoorne konali UCI majstrovstvá sveta 

v dráhovej paracyklistike. Slovenské družstvo na tomto podujatí tvorili: 

 Jozef Metelka (MC4) 

 Ondrej Strečko (MC5) 

 Kyleigh Manners (osobný tréner) 

 Bohuš Janek (masér) 

 Branislav Režňák (vedúci tímu) 

MS v Apeldoorne boli prvé, kedy sme v hre mali dvoch pretekárov. Pre Ondreja Strečka to 

bola premiéra na paracyklistickej dráhe. Obaja štartovali v stíhacích pretekoch na 4 km a na 
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1 km s pevným štartom. Ondrej Strečko navyše aj v scratchi. Najprv sa predstavili na 1 km, 

kde J. Metelka získal časom 1:06.477 min striebro. Ondrej skončil vo svojej kategórii na 20. 

mieste. V sobotňajších stíhacích pretekoch jednotlivcov na 4 km J. Metelka opäť ukázal svoju 

dominanciu v tejto disciplíne, keď najprv s 10 sekundovým náskokom vyhral kvalifikáciu 

a finálovú jazdu o zlato predčasne ukončil predbehnutím svojho súpera (v 9 kole zo 16). 

Ondrej Strečko si oproti 1 km polepšil a obsadil veľmi pekné 13. miesto. O deň neskôr sa 

postavil aj na štart scratchu, nakoniec ale v tejto disciplíne nebol klasifikovaný. 

meno skupina 4 km 1 km scratch 

Jozef Metelka MC4 1. 2. 6. 

Ondrej Strečko MC5 13. 20. neklasifikovaný 

 

Celkovo sa majstrovstiev sveta zúčastnilo 252 pretekárov z 36 krajín a Slovensko obsadilo 

v hodnotení krajín 11. priečku. 

 

SP Taliansko (Corridonia) 
V talianskej Corridonii sa v dňoch 9. – 12.5.2019 konalo prvé kolo UCI svetového pohára 

v cestnej paracyklistike. Slovensko na tomto podujatí reprezentovali Anna Oroszová (WH3), 

Patrik Kuril (MC4), Ondrej Strečko (MC5), Ľubomír Jančí (MT2), Juraj Práger (MB) 

s pilotom Jánom Gallikom, Daniel Kukľa (MH4) a Miloš Hudec (MH3). Najviac sa darilo P. 

Kurilovi, ktorý v časovke aj cestných pretekoch obsadil zhodne druhé miesto. Výborne 

zajazdila aj A. Oroszová, keď obsadila dve piate miesta.  

meno skupina časovka 

cestné 

preteky 

Patrik Kuril MC4 2. 2. 

Ondrej Strečko MC5 14. 12. 

J. Práger/J. 

Gallik MB 10. 11. 

Daniel Kukľa MH4 19. 20. 

Miloš Hudec MH3 25. 25. 

Ľ. Jančí MT2 DNS DNS 

Anna Oroszová WH3 5. 5. 

 

UCI svetového pohára sa v Corridonii zúčastnilo 345 pretekárov zo 41 krajín a Slovensko sa 

vďaka dvom druhým miestam Patrika Kurila umiestnilo v hodnotení krajín na 15. mieste.  

 

MS Holandsko (Emmen) 
V dňoch 11. – 15. septembra sa v holandskom Emmene konali UCI majstrovstvá sveta 

v cestnej paracyklistike. Slovensko na tomto podujatí reprezentovali: 

 Jozef Metelka (MC4) 

 Patrik Kuril (MC4) 

 Ondrej Strečko (MC5) 

 Miloš Hudec (MH3) 

 Juraj Práger (MB) 

 Ján Gallik (pilot) 
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 Anna Oroszová (WH3) 

Realizačné družstvo tvorili Kyleigh Manners (osobný tréner), Milan Orosz (asistent), Bohuš 

Janek ( masér), Marika Pacigová (asistent) a Branislav Režňák (vedúci tímu). 

 Všetci naši pretekári štartovali v obidvoch disciplínach, tj. časovke jednotlivcov 

a cestných pretekoch s hromadným štartom. 12. septembra štartovali všetci stojaci cyklisti a 

najviac sa darilo J. Metelkovi, ktorý v tejto disiplíne obhajoval vlaňajší titul. Na 31,2 km trati 

bol v MC4 najrýchlejší a po tretí krát v rade sa stal v časovke majstrom sveta. Veľmi dobre si 

v časovke počínal aj Ondrej Strečko (MC5), ktorý skončil na 8. priečke. Z 9. miesta bol 

sklamaný P. Kuril, keďže jeho ambície smerovali vyššie. O deň neskôr sa v časovke 

predstavili pretekári H skupín. A. Oroszová zajazdila veľmi dobre a získala pre Slovensko 

druhú medailu – bronzovú. Miloš Hudec obsadil pri svojom premiérovom štarte na 

majstrovstvách sveta v konkurencii 38 pretekárov 28. priečku. 

14. a 15. septembra sa išli cestné preteky, v ktorých sme zásluhou Patrika Kurila 

získali ďalšiu bronzovú medailu. Jozef Metelka do bojov o medaily nemohol zasiahnuť, 

pretože sa v špurte v cieľovej rovinke musel vyhýbať pádu pretekára jazdiaceho pred ním. 

Tento pád skomplikoval situáciu aj Ondrejovi Strečkovi, ktorý skončil v MC5 na 11. mieste. 

Výborný výkon opäť predviedla aj A. Oroszová, ktorá obsadila 4. priečku. 

 

meno skupina časovka 

cestné 

preteky 

Jozef Metelka MC4 1. 6. 

Patrik Kuril MC4 2. 2. 

Ondrej Strečko MC5 14. 12. 

J. Práger/J. 

Gallik MB 10. 11. 

Miloš Hudec MH3 25. 25. 

Anna Oroszová WH3 5. 5. 

 

UCI majstrovstvá sveta 2019 v cestnej paracyklistike boli súčasťou kvalifikácie na 

budúcoročné paralympijské hry a zúčastnilo sa ich 416 športovcov zo 49 krajín. Pre Slovensko 

to bolo opäť úspešné podujatie a so ziskom 3 medailí (1-0-2) sme v rankingu krajín obsadili 

14. priečku.  

Kompletné štartové a výsledkové listiny, ako aj všetky komuniké tu: 

http://www.votrecourse.com/medias/resultats/20190925-43266_book.pdf 

 

Preteky kategórie C1 a C2, kvalifikácia PH Tokio 
Okrem pretekov svetového pohára sa naší cyklisti zúčastňovali aj pretekov Európskeho 

pohára (Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko...), na ktorých pravidelne dosahovali 

pódiové umiestnenia.  

Do kvalifikačného rankingu PH Tokio sa tento rok započítavali dráhové a cestné majstrovstvá 

sveta, dva svetové poháre z dvoch rôznych kontinentov (naši cyklisti sa zúčastnili len SP 

v Taliansku), dva preteky kategórie C1 a jedny preteky kategórie C2. 

UCI vydala k 4.10.2019 priebežný kvalifikačný ranking krajín, podľa ktorého má 

Slovensko 3 mužské a 2 ženské miestenky, avšak toto sa može zmeniť, nakoľko kvalifikačné 

obdobie končí 7.6.2020 cestnými majstrovstvami sveta v belgickom Ostende. 

http://www.votrecourse.com/medias/resultats/20190925-43266_book.pdf
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UCI ranking 2019 
Umiestnenie slovenských reprezentantov a ostatných bodujúcich paracyklistov v rebríčku 

UCI za rok 2019. 

Meno skupina 

UCI ranking 2019 

cesta 

UCI ranking 2019 

dráha 

Anna Oroszová WH3 4   

Jozef Metelka MC4 10 4 

J. Práger/J. Gallik MB 14   

Patrik Kuril MC4 4   

Ondrej Strečko MC5 11   

Daniel Kukľa MH4 18   

Ľubomír Jančí MT2 15   

Miloš Hudec MH3 27   

Rastislav Tureček MH2 32   

Martin Balog MT1 15   

Miroslava Pastorová WC3 15   

 
 

             

 
V Martine, 16.12.2019       Branislav Režňák 

        člen VV SZC za paracyklistiku 
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(Príloha č. 18) 

 

Cyklistika pre všetkých 

 
Vyhodnotenie Slovenského pohára Masters 2019 v rámci súťaže MERIDA ROAD CUP 

/MRC / 2019. 

29. ročník celoslovenskej súťaže Masters bol aj v roku 2019 začlenený do 10. ročníka 

MERIDA ROAD CUPu, kde pretekári, pretekárky v kategóriách Masters, súťažili v rámci 

slovenského pohára o body do hodnotenia jednotlivcov, klubov a TOP TENu a v štyroch 

majstrovských disciplínach o tituly majstrov Slovenskej republiky. Pretekári v kategóriách 

Muži B, Ženy ELITE súťažili do hodnotenia MERIDA ROAD CUPu, Juniori v rámci 

verejných pretekov bez celkového hodnotenia. 

Organizátor súťaže, Slovenský zväz cyklistiky, komisia odvetvia SZC – Cyklistika pre 

všetkých, vytvorili adekvátne podmienky pre usporiadanie jednotlivých kôl MRC, a to 

finančnú podporu pre usporiadateľov jednotlivých kôl, zverejnenie propozícii, výsledkov, 

článkov na zväzovej webovej stránke 

Skladba súťaže MRC 2019 pozostávala pre kategórie Masters z 22 plánovaných kôl, 18 kôl + 

štyri majstrovské súťaže, spolu 22 pretekov. Do celkového hodnotenia jednotlivcov masters 

sa počítalo 15 najlepších umiestnení z jednotlivých kôl + štyri majstrovské súťaže bez ohľadu 

na umiestnenie. Pozitívom súťaže MERIDA ROAD CUPu je zaradenie kategórie Muži B 

a Ženy ELITE, ktorým sa zvyšuje počet pretekových dní a tiež možnosť súťažiť pre kategóriu 

Juniorov, vo verejných pretekoch. 

V rámci Slovenského pohára Masters sa súťažilo v siedmych mužských kategóriách a dvoch 

ženských 

Víťazi v roku 2019: 

Masters A, 30 – 39 roční : Ladislav Šidlo, R. C. T. Martin, spolu 288 pretekárov, priemer na 

kolo 14,4 pretekárov 

Masters B, 40 – 49 roční: Ivan Kollár, Cyklisti Trnava, spolu 323 pretekárov, priemer na kolo 

16,2 

Masters C, 50 – 59 roční: Silvester Snitka, CK FALANGE Bratislava, spolu 338, priemer 16,9 

Masters D, 60 – 64 roční: Štefan Lameš, CK EPIC Dohňany, spolu 221, priemer 11,1 

Masters E, 65 – 69 roční: Milan Tupý, CK Piešťany, spolu 167, priemer 8,4 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

97 

 

 
 

  

Masters F, 70 – 74 roční: Peter Ftorek, Cys Akadémia Petra Sagana, spolu 147, priemer 7,4 

Masters G, 75 + : Karol Vogel, CK Kráľovčan, spolu 115, priemer 5,8 

Masters Ženy A, 30- 39 ročné: Lenka Bičkošová, R. C. T. Martin, spolu 33, priemer 1,7 

Masters Ženy B, 40 + : Nikola Merčáková, CK Kráľovčan, spolu 63, priemer 3,2 

Víťazmi MERIDA ROAD CUPu 2019 

Muži B : Ján Palúch, R. C. T. Martin, spolu 194, priemer 9,7 

Ženy ELITE : Mariana Findrová, CK Banská Bystrica, spolu 31, priemer 1,6 

Zo zaradených kôl MRC v kalendári pretekov sa dvoje pretekov neuskutočnili / trojčasovka 

do vrchu Kasárne a preteky jednotlivcov v Kláštore pod Znievom /. Ostatné kolá, vrátane 

majstrovských súťaží, kluby, oddiely usporiadali v rámci svojich ľudských, technických 

možností. 

Aj v roku 2019 pri usporiadaní MRC usporiadatelia vypisovali preteky pre kategóriu Hobby, 

ktorých sa zúčastnilo 207 pretekárov v rôznych vekových kategóriách a obohatili takto súťaž 

a propagáciu cyklistiky pre všetkých. 

V súťaži oddielov, klubov bolo hodnotených bodmi 73 klubov, oddielov, s najvyšším počtom 

bodov CK FALANGE Bratislava, na druhom mieste CK Piešťany, tretí skončil klub R. C. T. 

Martin. 

V súťaži TOP TEN bolo vyhodnotených 10 najlepších cyklistov bez rozdielu kategórie, 

zvíťazil Peter Forek, Cys Akadémia Petra Sagana. 

V pretekoch MRC v roku 2019 súťažilo aj niekoľko zahraničných pretekárov a pretekárok, čo 

signalizuje, že súťaž je živá s možnosťou kvalitne si zapretekať. 

Je potešiteľné, že o usporiadanie pretekov MRC je každoročne značný záujem a počet 

pretekov sa pohybuje cca medzi 20 – 30 pretekmi. Už tradičnými usporiadateľmi sú oddiely, 

kluby, CK FALANGE Bratislava, CK Piešťany, CK Nitra, R. C. T. Martin, CK Banská 

Bystrica, CK Kráľovčan, CK RAPID Bratislava, CK Rimavská Sobota, CK ROUTE 66 

Brezno. Usporiadanie pretekov je pre nich z roka na rok náročnejšie, legislatíva prísnejšia, čo 

členov niektorých klubov odrádza pustiť sa do tejto náročnej a zodpovednej práce. 

Reprezentácia našich pretekárov Masters v zahraničí bola v roku 2019 príkladná. Zúčastnili 

sa pretekov Gran Fondo v Ljubljane, na etapových pretekoch v rakúskom Hartbergu v rámci 

Svetového týždňa cyklistiky. Najkrajší výsledok, zisk titulu majstra sveta v pretekoch 
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jednotlivcov, v kategórii 70 – 74 ročných, na 97 km trati v Poznani sa podarilo Petrovi 

Ftorkovi, 

Práca rozhodcov počas celej súťaže bola príkladná. Nevyskytli sa vážne nedostatky, drobné 

problémy sa vyriešili na mieste, priamo na pretekoch. Treba vyzdvihnúť prístup každého 

rozhodcu, dochvíľnosť, ustrojenosť a odbornú spôsobilosť. 

V záujme prehľadnosti súťaže po každom kole boli spracované priebežné poradia v každej 

vekovej kategórii, zverejnené na webovej stránke SZC, túto náročnú a zodpovednú prácu bez 

nároku na honorár vykonával už teraz člen komisie SZC – Cyklistika pre všetkých, Karol 

Mlynár. 

Spomenul som komisiu odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých. Táto počas celého roka 

aktívne pracovala, počnúc zostavením kalendára, schvaľovaním propozícií, riešila 

vyskytnuvšie sa problémy, pripravila zasadnutie Valného zhromaždenia klubov, Cyklistika 

pre všetkých.  

Portfólium členov komisie SZC – Cyklistika pre všetkých 

Ladislav Longauer , predseda komisie, člen VV SZC, cyklomaratóny, cykloplatforma 

Rastislav Belák, Slovenský pohár Masters 

Dušan Krkoška, ŠTK CPV, člen ŠTK SZC 

Stanislav Klimeš, prepojenie odvetvia Cyklistika pre všetkých,  na východoslovenský región 

Karol Mlynár, spracovateľ rebríčkov, spolupráca s rozhodcovskou komisiou SZC 

Pri hodnotení odvetvia SZC Cyklistika pre všetkých je potrebné spomenúť usporiadanie 

cyklomaratónov, z ktorých  seredský je v kalendári UCI – For All. Cyklomaratóny, 

v Prievidzi, Rimavskej Sobote, Nitre, Seredi sa tešia veľkej popularite, na škodu veci je to, že 

niektoré maratóny sa postupne strácajú. 

Veľmi populárna je 24 hodinová súťaž, nepretekové akcie, ako sú jazdy Trnava – Tatry, 

Bratislava – Jasná a množstvo cykloakcií na cestných a tiež horských bicykloch, čo je na 

prospech rozvoju cyklistického športu. 

Spracoval: Ladislav Longauer, spolupracoval Karol Mlynár     

Prílohy: 
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(Príloha č. 19) 

 

Správa o činnosti rozhodcovského zboru SZC za rok 2019: 

 

V roku 2019 sa rady rozhodcov rozrástli o nových členov a to v rýchlostných disciplínach o 7, 

BMX o 8, BMX Freestyle o 2 a cyklotriale o 8.  

 

Celkom sa na rozhodovaní podieľalo 85 rozhodcov, ktorí odrozhodovali spolu 178 

pretekových dní, čo je nárast oproti roku 2018 o 21 dní. Počet rozhodcov na pretekoch 

zaradených do kalendára UCI sa nám navýšil, nakoľko sme na väčšine z nich zabezpečovali 

aj registráciu pretekárov a výsledkový servis. Na pretekoch zaradených do Slovenského 

pohára na ceste boli oproti minulým sezónam viac využívaní moto-rozhodcovia. V rámci 

sezóny nám pribudol počet pretekov zaradených do medzinárodného kalendára UCI, spolu 16 

pretekov v kategórii C1, C2, C3 a historicky prvé preteky MTB S2. Okrem toho sme 

rozhodovali aj Európsky pohár v paracyklistike. Naši rozhodcovia rozhodovali na základe 

pozvania a súhlasu SZC aj preteky v ČR a v Srbsku. 

 

Členovia rozhodcovského zboru sa opäť podieľali aj na spracovaní rebríčkov domácich 

súťaží. Taktiež sa starali o štartové čísla na preteky v cestnej cyklistike, MTB XCO, 

cyklokrose, BMX a triale, preklady zmien pravidiel UCI a ich zavedenie do súťažných 

poriadkov domácich súťaží. 

 

V cyklotriale sa nám podarilo úspešne zaviesť on-line výsledkový servis, ktorý na takejto 

úrovni beží len na podujatiach od svetových pohárov vyššie. 

 

V priebehu sezóny sa naši rozhodcovia zúčastňovali aj školení pod hlavičkou UCI – Tomáš 

Platko sa zúčastnil UCI semináru pre národných rozhodcov BMX Freestyle, Ondrej Biroš 

a Ladislav Čúzy sa zúčastnili UCI kurzu pre Elite národných rozhodcov na dráhe, Simona 

Oroszová bola na UCI kurze pre Elite národných rozhodcov BMX, ktorých výsledky do 

dátumu uzávierky tejto správy nemáme k dispozícii, a Matúš Radosa absolvoval kurz pre UCI 

medzinárodných rozhodcov v cyklokrose, kde úspešne zvládol teoretické aj praktické skúšky 

a získal tak kvalifikáciu UCI medzinárodného rozhodcu pre cyklokros.  
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V rámci doplnenia technického vybavenia bola dokúpená identifikačná kamera, plug-iny pre 

softvér cieľovej kamery, ručné vysielačky s rozhodcovskou frekvenciou, stojan na meranie 

bicyklov a tiež stopky pre použitie s PC a tlačiarňou.  

 

Koniec roku sme venovali príprave semináru rozhodcov v roku 2020, príprave kalendára pre 

delegácie, kde nám oproti roku 2019 opäť narástol počet pretekov a pretekových dní. 

 

 

Som presvedčený, že uplynulú sezónu môžeme hodnotiť pozitívne a dúfam, že v nastúpenom 

trende budeme aj naďalej pokračovať. 

 

 

 

20.12.2019   

                                                                                                            Pavol Miazdra 

                                                              Predseda komisie rozhodcov 
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(Príloha č. 20) 
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(Príloha č. 21) 

Samostatne priložená  

 

(Príloha č. 22) 

Samostatne priložená 

 

(Príloha č. 23) 
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(Príloha č. 24) 
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(Príloha č. 25) 

 

Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o 

činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2019 

          

Obsah: 

 

Úvodné slovo kontrolóra SZC 

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a kontrolnej  

komisie  

2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC 

3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej komisie 

4. Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2019 

5. Plán činnosti pre rok 2020 

6. Odporúčania pre rok 2020 

 

Použité skratky: 

SZC                     Slovenský zväz cyklistiky 

ŠO                       Športová organizácia 

ZoŠ                      Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.  

NŠZ                     národný športový zväz 

MŠVVaŠ SR       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

K a KK SZC        kontrolór a kontrolná komisia pri SZC 

VV SZC              Výkonný výbor SZC 

CC                       cestná cyklistika 

DC                       dráhová cyklistika 

CX                       cyklokros 

MTB                    horská cyklistika 

CPV                     cyklistika pre všetkých 

CTM                    Centrum talentovanej mládeže 
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ZCPM                  Združené centrá prípravy mládeže 

NCC                     Národné Cyklistické Centrum 

 

Úvod 

  

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy 

a účasti športovej reprezentácie na významných podujatiach, ochrana integrity  športu 

a podpora zdravého spôsobu života. 

 

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy 

kontrolóra a kontrolnej komisie 

 

Kontrolór pri výkone svojej funkcie zabezpečuje svojou kontrolnou, konzultačnou 

a poradenskou činnosťou, aby sa predchádzalo závažným porušeniam povinností, ktoré nám 

vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí našej ŠO. 

 

2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej 

činnosti pri SZC 

 

Výkon kontroly v zmysle zákona o športe v Slovenskom zväze cyklistiky o. z. zabezpečuje:  

Kontrolór:                                     Ing. Ladislav Dobrovolný  

a Kontrolná komisia v zložení:     Ing. Peter Danovský 

                                                      Stanislav Holec  

                                                      Milan Jurčo 

                                                      Ján Ševčík  

                                                      Ing. Vladimír Došek 
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3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita 

kontrolóra a kontrolnej komisie 

 

Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2019 bola schválená na prvom zasadnutí v Bratislave, 

dňa 23.1.2019 s tým, že predpokladaný počet zasadnutí bol 4 x v roku, vždy jeden krát za 

štvrťrok. Skutočnosť bola, že sme sa zišli 4 x v roku 2019. 

 

Každý člen KK SZC sa zúčastnil na každom zasadnutí s ohľadom na svoje osobné a služobné 

povinnosti v zamestnaní, a komisia sa vždy zišla v plnom  počte.  

 

Ako Kontrolór som zabezpečil od mesiaca február 2x v mesiaci moju osobnú účasť 

v priestoroch SZC a to tak, že jeden kontrolný deň som absolvoval v deň konania VV SZC 

a jeden v ďalší deň v rámci jednotlivých mesiacov, o čom som prostredníctvom web stránky 

SZC vždy vopred informoval s predstihom 10 dní našich členov a o skutočných kontrolných 

dňoch je zverejnená informácia. 

 

KK SZC náhodnou kontrolou vybraných dokumentov SZC o. z. na svojich zasadnutiach 

v priebehu roku skontrolovala v priereze cele obdobie roku 2019. 

 

V práci KK SZC ale aj K SZC môžem konštatovať, že práca Sekretariátu SZC je z môjho 

pohľadu na najvyššej úrovni v doterajšej histórii SZC. 

Vždy bez odkladu a profesionálne zabezpečovali chod Sekretariátu SZC, ako aj akékoľvek 

požiadavky napr. nás členov KK SZC. 

Môžeme konštatovať, že SZC zabezpečil všetky plánované a schválené športové akcie, na 

najvyššej úrovni, všetky významné podujatia, ale  aj všetky športové podujatia v rámci 

odvetví SZC. 

Zo zasadnutí  KK SZC a ich priebehu sú na webe SZC zverejnené všetky zápisy. 

 

Boli skontrolované: Vybrané Zmluvy 2019:  MŠVVaŠ, Zmluva o príprave športovca do 23 

rokov, CTM (činnosť, tréneri), Dobrovoľníci, ZCPM a vybraté súťaže. 
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Veľkým pretrvávajúcim nedostatkom v rámci SZC jednotlivých odvetví v roku 2019 je 

neuznášania schopnosť Valných zhromaždení jednotlivých odvetví, /až na  výnimky v: DC, 

BMX, CPV, Trial/, z čoho plynú nedostatky v riadnom vedení a riadení odvetví  a možnosť 

prijať záväzných rozhodnutí neuznášania schopných odvetví SZC. 

Je treba poukázať na nedisciplinovanosť zástupcov odvetví, v ktorých sa uznášania schopné 

Valné hromady neuskutočnili /CC,CX,MTB/ pri preberaní výhod v podobe značných 

finančných prostriedkov športovými oddielmi.  

Kde každý oprávnený poberateľ je pri práve čerpať peniaze zúčastnený, ale pri práve zúčastniť 

sa valnej hromady, tak túto povinnosť už nepovažujú všetky oprávnené kluby, ktoré poberajú 

peniaze zo Štátneho rozpočtu za potrebnú. 

Vyslovujem sa za dodržiavanie pravidla prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených 

členov na Valnej hromade jednotlivých odvetví a povinnosti zvolať raz ročne riadnu Valnú 

hromadu každého odvetvia cyklistiky SZC. 

 

4. Činnosť kontrolóra SZC v roku 2019 

 

V priebehu roku 2019 som sa zaoberal podmienkami a spôsobom financovania SZC 

z príspevku uznanému športovému zväzu, Kontrolou zápisnice z Konferencie 2019. 

Zúčastňoval som sa všetkých zasadnutí VV SZC s výnimkou zasadnutia v mesiaci december 

2019 /služobne vzdialený/, ale aj v tomto mesiaci som mal dva krát kontrolný deň a plus sme 

mali zasadnutie v zmysle plánu Kontrolnej komisie.  

VV SZC sa schádzal pravidelne na základe plánovaných termínov a vždy v uznášania 

schopnej väčšine. Zúčastnil som sa zasadnutí Valnej hromady odvetví CPV a CC. Zúčastnil 

som sa aj internej porady Sekretariátu SZC. 

Vykonával som kontrolou náhodne vybraných dokladov SZC o. z. a dokladov SZC s. r. o. 

 

SZC v roku 2019 pracoval s  celkovým rozpočtom prostriedkov MŠVVaŠ SR v celkovej 

výške 2 467 986,- Eur.  

 

Z toho: 

1. prostriedky zo Štátneho rozpočtu na šport-uznanému športu 2 319 720,- Eur   



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

117 

 

 
 

  

 vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 284 209,- Eur 

 dočerpať do februára 2020 zvyšnú sumu 35 511,- Eur 

2. Zmluva o podpore národného športového projektu  /P. Sagan/ v sume 68 266,- Eur   

Vyčerpané k 31.12.2019  sumou 68 266,- Eur 

3. Zmluva o podpore národného športového projektu /OS/ v sume 40 000,- Eur    

Vyčerpané k 31.12.2019 sumou 40 000,- Eur 

4. Zmluva o podpore národného športového projektu /šport. repr./ v sume 40 000,- Eur       

Vyčerpané k 31.12.2019 sumou 40 000,- Eur 

 

Kontrolou uznesení z Konferencie 2019 musím konštatovať, že uznesenie v časti č. V Ukladá 

“Pripraviť zmenu stanov per rollam“,tak ako bolo naformulované a predložené k schváleniu 

konferenciou, nebolo vykonateľné a problematika doplnenia Stanov SZC článkom o postihu 

za mediálne “poškodzovanie dobrého mena SZC“ je možné doplniť len hlasovaním o zmene 

Stanov na Konferencii SZC. 

Všetky ďalšie doporučenia a schválené uznesenia boli VV SZC zapracované v programe 

činnosti VV SZC a prejednané. 

Kontrolou oblasti verejného obstarávania som sa zoberal z pohľadu projektu „NCC“ kde 

môžem konštatovať, že na základe schválenia výstavby Národného cyklistického štadiónu 

Vládou SR, 

doteraz prebehlo riadne verejné obstarávanie na  zákazku. 

Vypracovanie realizačného zámeru cyklistického centra sa úspešným víťazom verejného 

obstarávania  stala spoločnosť: Skupina uchádzačov: “Stránsky, Hustý a Partneri, s.r.o.“ a 

„Štúdio archt. spol.“ 

Cena diela bola vysúťažená v hodnote 45 200,- Eur/bez DPH/ 

Pri spôsobe a priebehu zrealizovania verejného obstarávania nedošlo z môjho pohľadu 

k pochybeniu a verejné obstarávanie bolo zákonným spôsobom zrealizované. 

V ďalších oblastiach prevádzky a réžie SZC sa obstarávaním z troch cenových ponúk vyberie 

najvýhodnejšia, hlavne pri reprezentačných výjazdoch, pre ubytovanie a letenky pre 

športovcov a realizačné tímy pri účastiach na významných športových súťažiach. 
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V športovej oblasti, ktorej kontrola nie je priamou kompetenciou Kontrolóra SZC si dovolím 

krátku poznámku, ku ktorej námet prišiel od člena KK SZC, Stanislava Holeca, 

pri odvetvovom riadení SZC, ktoré v tejto oblasti nie vždy dokáže reagovať na vývoj 

v jednotlivých športových odvetviach, vzniká  v priebehu roka počas prípravy 

a zúčastňovania sa na významných podujatiach potreba vytvoriť funkciu-útvar “Ústredného 

trénera reprezentácií SZC“ pre rýchlostné disciplíny v odvetviach CC, DC, CX, MTB, ktorý 

by sa zaoberal športovou a metodickou oblasťou prípravy, účasti na  podujatiach športovej 

reprezentácie, stanovoval ciele a plnenie športových výsledkov. Zaviedlo by sa testovanie 

CTM, jeho vyhodnocovanie a pod.. 

Ako kontrolór SZC by som v tejto myšlienke pokračoval aj ďalej a to vytvorením odbornej 

športovej a poradnej komisie pri Prezidentovi SZC, ktorá by napomáhala k odbornému 

rozhodovaniu Prezidenta SZC v prípadoch neodkladných a v sporových otázkach športovej 

reprezentácie SZC napr. nominácií, správania sa reprezentanta, člena realizačného tímu a 

pod..  

Vytvorením navrhnutých funkcií ústredný tréner SZC a Komisia Prezidenta SZC by sa 

odstránila nejasnosť, resp. nevedomosť, kto má vyriešiť problematiku v tejto oblasti, a mylne 

sa neobracali „sťažovatelia“ na kontrolóra SZC a KK SZC, ktorí nemajú v kompetencii riešiť 

domnelé krivdy v nominácii, v metodike a  príprave športovcov na sústredeniach a podobných 

respektíve viac osobných nezhôd, ako to, že našou úlohou je kontrola účelovosti a správneho 

spôsobu použitia finančných prostriedkov SZC z pohľadu zákona o účtovníctve, Stanov SZC 

a zákona o športe. 

V oblasti vedenia účtovnej evidencie som priebežnou kontrolou nezistil žiadne pochybenia. 

 

Pre budúce obdobie s ohľadom na rozsah nákupu materiálových zásob, by som doporučil viesť 

evidenciu o zásobách spôsobom „A“ podľa zákona o účtovníctve, tzn. viesť nákup 

materiálových zásob triedy „1“ spôsobom cez obstaranie a vyradenie spôsobom na to 

určeným, a nie priamo do spotreby. Uvedený spôsob by sa aplikoval pri hodnote nákupu 

presahujúcu sumu 300,- Eur jednotlivej položky zásob. 

Výhodou spôsobu A je okamžitý prehľad o prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých 

druhoch zásob, pretože sa  záznamy o výdajoch na obstaranie zásob sústreďujú na účtoch 

triedy 1, odkiaľ sa potom vyskladňujú do spotreby. 
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Takto sa zachytáva stav a pohyb zásob v priebehu celého účtovného obdobia. 

Zavedením uvedeného spôsobu evidencie zásob by sa zabezpečila najvyššia miera 

prehľadnosti a účelovosti evidencie zásob aj s ohľadom zodpovednosti voči jednotlivým 

odvetviam a útvarom SZC. 

V roku 2019  som sa zaoberal nasledovnými kontrolami, ktoré boli na základe podaní našich 

členov, resp. na základe mojej vlastnej iniciatívy. 

 

Uzavreté a ukončené kontroly: 

 

A/ Mgr. Juraj Karas PhD. - Podozrenie z dotačného podvodu 

- po siahodlhom a rozporuplnom šetrení, bol prípad, nakoľko sa jednalo o sumu 

prevyšujúcu 266,- Eur odstúpený na prešetrenie Krajskej prokuratúry v Bratislave, 

            ktoré bolo uznesením OR PZ BA III, dňa 9.7.2019 odmietnuté a kontrola    

v predmetnej veci bola ukončená 

 

B/ CK Dukla Bratislava zo dňa 1.10.2019 Podnet na disciplinárne konanie ukončené viď 

Správa zo dňa 23.10.2019. 

 

Rozpracované – neukončené kontroly: 

 

A/ Ing. Milan Dvorščík - podozrenie z neoprávneného rozhodovania na medzinárodných 

cyklistických pretekoch  „V4  v roku 2017“ a „Czech Tour v roku 2016“- bez doloženia 

súhlasu materského športového zväzu. 

 

5. Plán činnosti v roku 2019 

 

Pre rok 2020 plánujem zasadnutie  Komisie K a KK SZC v období a s upresnením termínu 

zasadnutia desať dní vopred: 04/2020, 07/2020, 10/2020, 12/2020 

V zmysle stanov každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra SZC a to jeden kontrolný 

deň môže byť počas zasadania VV SZC. 
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Účasť na Valných hromadách odvetví SZC, účasť na zasadnutiach VV SZC prípadne podľa 

potreby účasť aj na interných poradách sekretariátu SZC. 

Priebežná a náhodne určená kontrola dokladov SZC o. z. a SZC s. r. o.. 

Kontrola dodržiavania právnych predpisov s dôrazom na Zákon o športe a Stanov SZC. 

 

6. Odporúčania K a KK SZC pre rok 2020 

 

1. Evidencia  o účtovnej triede  Zásoby spôsobom „A“ zákona o účtovníctve 

2. Vytvorenie funkcie Ústredný Reprezentačný tréner, pre rýchlostné disciplíny   v odvetviach 

CC, DC, CX, MTB v SZC 

3. Odborná, športová a poradná Komisia pri prezidentovi SZC 

4. Povinnosť raz v roku zvolať uznášania schopnú valnú hromadu každého jednotlivého 

odvetvia v zmysle Stanov SZC a Zákona o športe. 

 

                                                                                              Ing. Ladislav Dobrovolný, v.r.  

                                                                                         Kontrolór SZC/predseda KK SZC 

Členovia:  

Stanislav Holec  

Ján Ševčík  

Ing. Peter Danovský 

Milan Jurčo   

Ing. Vladimír Došek 
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(Príloha č. 26) 

 

Uznesenia z Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky 

konanej dňa 26.1.2020 v Žiline 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

1. Konferencia schvaľuje predbežnú sčítaciu komisiu v zložení: Ľuboš Chren, Lívia 

Hanesová, Štefan Nagy 

2. Konferencia SZC schvaľuje program Konferencie SZC 2020 

3. Konferencia SZC schvaľuje zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií 

Konferencie SZC. 

4. Konferencia SZC schvaľuje rokovací poriadok Konferencie SZC spolu s príslušnou 

zmenou v článku č.6 Rokovacieho poriadku. 

5.  Konferencia SZC berie na vedomie odovzdávanie plakiet jubilantom.  

6. Konferencia SZC schvaľuje stanovisko k medializovaným informáciám   

prostredníctvom skupiny Transparentná cyklistika formou Vyhlásenia. 

7. Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej 

Konferencie SZC a správu o činnosti prezidenta SZC. 

8.  Konferencia SZC berie na vedomie informácie o Národnom cyklistickom centre. 

9. Konferencia SZC schvaľuje doplnenie a úpravu Stanov SZC. 

10.   Konferencia SZC schvaľuje Smernicu o hlasovaní per rollam s doplnením 

11.  Konferencia SZC berie na vedomie správy predsedov odvetvových komisií  za rok 2019. 

( VV SZC sa uzniesol na krátkom prezentovaní predsedov odvetvových komisii. Správy 

jednotlivých komisií boli zaslané v prílohe.) 

12.   Konferencia SZC berie na vedomie správu o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti 

SZC, s.r.o. za rok 2019  

13. Konferencia SZC schvaľuje výročnú správu SZC (vrátane s.r.o.) podľa §9/5 Zákona o 

športe a riadnej účtovnej závierky za rok 2018. 

14.  Konferencia SZC berie na vedomie správu audítora k účtovnej uzávierke   SZC 

k 31.12.2018 a správu audítora k výročnej správe SZC za rok 2018 

15.   Konferencia SZC schvaľuje rozpočet na rok 2020. 
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16.  Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 

2019.   

17.  Konferencia SZC berie na vedomie správu Kontrolóra SZC a správu o činnosti Kontrolnej       

   komisie SZC za rok 2019 s pripomienkou člena kontrolnej komisie pána Došeka. 
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ZÁPIS 
z Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa 26.1.2020 

o 10:00 hod v hoteli Holiday Inn v Žiline 

 

 

 

Zápis vyhotovila:         v.r.  

          Alena Diabelková   

 

 

Prezident zväzu:        v.r.  

           Peter Privara 

 

 

Overovateľ zápisu:         v.r.  

                                              Branislav Delej 

 

 

Overovateľ zápisu 2:        v.r.  

                                                           Matúš Radosa 

 

 

Predsedajúci Konferencie:        v.r.  

                       Ján Žilovec 

 

 

Kontrolór SZC:      v.r.  

                          Ladislav Dobrovolný 

Podľa §13 bola vykonaná priebežná kontrola zápisnice z Konferencie SZC dňa 10.2.2020. 


