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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  
VÝKONNÉHO VÝBORU SZC 

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzn. a bodu 12.12. Stanov 

Slovenského zväzu cyklistiky schválené na rokovaní konferencie dňa 26.januára 2020, vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky dňa 12.2.2020 sp. zn. VVS/1-900/90-46-11 

 

Poradové číslo zápisnice: 9/2021 

Dátum a čas konania: 10. novembra 2021 o 9:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia VV SZC: 1. Peter Privara 

2. Michal Rohoň 

3. Andrea Hajdú 

4. Ľuboš Chren 

5. Ladislav Longauer 

6. Tomáš Vrbovský 

7. Ján Žilovec 

8. Martin Fraňo 

9. Filip Čillík 

10. Štefan Nagy 

11. Matej Vyšňa – online pripojenie 

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Pavol Miazdra  

2. Branislav Režňák  

Hostia zasadnutia VV SZC: 1. Ladislav Dobrovoľný -  kontrolór SZC 

2. Katarína Jakubová 

3. Alena Diabelková 

4. Alica Fisterová 

 

Dňa 26.10.2021 bola členom VV SZC zaslaná emailom pozvánka s navrhovaným programom 

zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola  úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Prerokovanie podnetov od členov SZC 

6. Zasielanie konečných výsledkov organizátormi súťaží uvedených v kalendári podujatí SZC 

7. Schvaľovanie štatútov odvetví SZC 

8. Krátenie PUŠ (príspevok uznanému športu) 

9. Rozpočet BMX 

10. Konferencia SZC 

11. Zlatý pedál 

12. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

13. Diskusia 

14. Záver 
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Bod programu č. 1. 
Otvorenie 
 

Rokovanie výkonného výboru SZC otvoril prezident SZC, ktorý skonštatoval, že zasadnutie výkonného 

výboru SCZ je uznášaniaschopné. 

 

Počet prítomných členov VV SZC bol 11. 

 

Na základe zaslanej pozvánky, prezident SZC predniesol prítomným členom VV SZC navrhovaný 

program zasadnutia VV SZC v nasledovnom znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola  úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Prerokovanie podnetov od členov SZC 

6. Zasielanie konečných výsledkov organizátormi súťaží uvedených v kalendári podujatí SZC 

7. Schvaľovanie štatútov odvetví SZC 

8. Krátenie PUŠ (príspevok uznanému športu) 

9. Rozpočet BMX 

10. Konferencia SZC 

11. Zlatý pedál 

12. Informácie o Národnom športovom centre 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 9/1/1: 

 

VV SZC schvaľuje program zasadnutia VV SZC tak, ako bol uvedený v pozvánke na rokovanie 

VV SZC. 

1. Otvorenie 

2. Kontrola  úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Prerokovanie podnetov od členov SZC 

6. Zasielanie konečných výsledkov organizátormi súťaží uvedených v kalendári podujatí SZC 

7. Schvaľovanie štatútov odvetví SZC 

8. Krátenie PUŠ (príspevok uznanému športu) 

9. Rozpočet BMX 

10. Konferencia SZC 

11. Zlatý pedál 

12. Informácie o Národnom športovom centre 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 2.  
Kontrola  úloh. 
 

Prezident SZC zhodnotil plnenie úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich zasadnutí VV SZC. 

 

Uznesenia:  

 

VV SZC ukladá: 

 

07/08/21 - VV SZC ukladá sekretariátu SZC zaslať kandidátsky lístok na SOŠV. 

 

Prezident SZC skonštatoval, že všetky uložené úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí VV 

SZC boli splnené. 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 3  
Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Členovia VV SZC jednotlivých odvetví informovali celý VV SZC o zmenách a činnostiach  

jednotlivých odvetví, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia VV SZC. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 
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Bod programu č. 4  
Kontrolór SZC – informácie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Kontrolór SZC informoval prítomných členov VV SZC o svojej činnosti od poslednej svojej 

účasti na zasadnutí VV SZC 

 

Informoval o podaniach týkajúcich sa odvetvia cestnej cyklistiky a o podaniach od p. Róberta 

Naga, ktoré sa týkali nasledovných skutočností: 

- Kontrola evidencie a zúčtovania verejných zdrojov klubov CAT a Slávia Trenčín 

- Neoprávnené potrestanie Simona Naga. 

 

Kontrolná činnosť na podnet hlavného kontrolóra športu na základe jej zaslaných informácií od 

osoby s príslušnosťou k SZC p. Zollera na konanie prezidenta SZC. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 5  
Prerokovanie podnetov od členov SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Od posledného zasadnutia výkonného výboru SZC na sekretariát SZC boli doručené nasledovné 

podnety na začatie disciplinárneho konania: 

 
P.č. Podávateľ Dňa Predmet 

1. Róbert Nagy 12.10.2021 Konanie p. Broniša 

2. Róbert Nagy 12.10.2021 Konanie p. Vanča 

 

Sekretariát vyžiada od osôb voči ktorým podnety smerujú stanovisko k informáciám. Jednotlivé podania 

budú zaslané členom výkonného výboru SZC aj s vyjadrením osôb, voči ktorým podanie smeruje. 

 

Členovia VV SZC rozhodnú o konaní disciplinárneho konania v jednotlivých bodoch na nasledovnom 

zasadnutí výkonného výboru SZC. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 9/5/1 

 

Sekretariát SZC vyžiada od osôb voči ktorým podnety smerujú ich stanoviská k informáciám 

uvedeným v podaniach a podklady zašle všetkým členom VV SZC. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 6  
Zasielanie konečných výsledkov organizátormi súťaží uvedených 

v kalendári podujatí SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

p. Rohoň informoval členov VV SZC o potrebe a nevyhnutnosti zasielania ucelených 

konečných výsledkových listín zo súťaží, ktoré sú uvedené v kalendári podujatí SZC. Súčasne 

odporučil upraviť zmluvy uzatvárané s organizátormi podujatí o doplnenie povinnosti a to 

povinnosť zverejňovať výsledky z podujatí. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 7  
Schvaľovanie štatútov odvetví SZC 
 

Zoznam podkladov k bodu programu Zaslané všetkým členov VV SZC emailom 

Spôsob prístupu k podkladom Zverejnené na webovom sídle SZC 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Členovia boli oboznámení so zmenami vykonanými v štatútoch odvetvových komisií. 

 

Štatúty odvetvových komisií, ktoré budú po úpravách schválené na najbližšom zasadnutí VV 

SZC 

- Pre odvetvie cyklistika pre všetkých 

- Pre odvetvie sálová cyklistika 

- Štatút odvetvovej komisie cyklokros. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 9/7/1 
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Členovia VV SZC schvaľujú predložený 

- Štatút odvetvovej komisie BMX 

- Štatút odvetvovej komisie Cyklotrial 

- Štatút odvetvovej komisie cestná cyklistika 

- Štatút odvetvovej komisie MTB Downhill a Enduro 

- Štatút odvetvovej komisie dráhová cyklistika 

 

S úpravou administratívnej chyby v článku I. bod 2. pre jednotlivé odvetvia. 

 

Dátum účinnosti štatútov je deň nasledujúci po schválení na zasadnutí VV SZC t.j.11.11.2021. 

 

VV SZC ukladá Sekretariátu SZC zverejniť schválené štatúty odvetvových komisií na webovom sídle 

SZC a v informačnom systéme športu. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 8  
Krátenie PUŠ – príspevok uznanému športu na rok 2021 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o znížení poslednej splátky príspevku uznanému 

športu na rok 2021 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 
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Bod programu č. 9  
Rozpočet BMX 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o vzniknutej situácii v odvetví BMX, ktoré vzniklo 

prečerpaním schváleného rozpočtu. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 9/1/1 

 

VV SZC schvaľuje presun finančných prostriedkov z odvetvia horskej cyklistiky MTB XC na 

odvetvie BMX racing vo výške 9.000 Eur v rozpočtovom roku 2021. 

 

VV SZC schvaľuje presun finančných prostriedkov z rozpočtu BMX podujatia na BMX racing 

výške 5000 Eur v rozpočtovom roku 2021. 

 

Predmetné úpravy budú následne zohľadnené v rozpočtoch jednotlivých odvetví v rozpočtovom 

roku 2022. 

 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

P. Vrbovský odišiel zo zasadnutia VV SZC o 12:35 hod. 

 

Bod programu č. 10  
Konferencia SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o nevyhnutnosti určenia termínu konania zasadnutia 

Konferencie SZC v roku 2022. 
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Prezident SZC navrhol schváliť termín konania zasadnutia Konferencie SZC na 5.2.2022, pričom 

miesto konania sa upresní na základe schválených pandemických opatrení. 

 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 9/10/1 

 

VV SZC schvaľuje termín konania zasadnutia Konferencie SZC na termín 5.2.2022. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 11  
Zlatý pedál 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval o príprave vyhlásení najlepšieho cyklistu za rok 2021 Zlatý pedál. 

Zúčastnených členov VV SZC požiadal o schválenie termínu konania Zlatého pedála, ktorý 

navrhuje dňa 18.12.2021. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 11/1: 

 

VV SZC schvaľuje termín konania Zlatého Pedála na termín 18.12.2021. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 
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Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

 

Bod programu č. 12  
Informácie o Národnom cyklistickom centre 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o novom umiestnení NCC v Trnave, po rokovaní so 

zástupcami mesta. Bude sa predkladať informácia na základe výzvy Fondu na podporu športu, 

na ktorú je potrebné odpovedať do 15.11.2021. Pripravuje sa podpísanie memoranda 

s mestom Trnava. 

 

Bude potrebné pripraviť podklady na zasadnutie Konferencie SZC. 

 

Z dôvodu zvýšenia stavebným materiálov ako aj situácie na stavebnom trhu spôsobenej 

pandémiou COVID sa predpokladá zvýšenie obstarávacej ceny vybudovania NCC o 5 mil. Eur.  

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 13  
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

V rámci diskusie boli diskutované témy  

- ohľadne poplatkov kontinentálnych tímov, 

- zaradenie pretekárov do VŠC Banská Bystrica. 

 

 

Bod programu č. 14  
Záver 
 

Na záver prezident SZC informoval prítomných o plánovanom termíne konania najbližšieho zasadnutia 

VV SZC, ktoré sa bude konať 8.12.2021. 
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Prezident SZC vyzval prítomných na vznesenie námietok voči priebehu zasadnutia a prijatým 

uzneseniam a zároveň vyzval prítomných aj na prednesenie odlišných stanovísk prítomných, ktorí 

nesúhlasia s prijatými uzneseniami zasadnutia. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z členov konferencie nevyjadril. 

 

 

Prezident SZC konštatuje, že voči priebehu zasadnutia VV SZC a prijatým uzneseniam neboli vznesené 

žiadne námietky a rovnako žiadny z členov nepožiadal o zaprotokolovanie odlišného stanoviska 

k prijatým uzneseniam. 

 

Prezident SZC poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil o 13:20 hod.  

 

Predsedajúci:  
Peter Privara 

  

  prezident SZC  Podpis 

     

Zapisovateľ:  
Alena Diabelková  

 

  sekretariát SZC  Podpis 

     

Overovatelia zápisnice:  Michal Rohoň 

predseda odvetvia 

dráhová cyklistika 

 

 

  

    Podpis 

     

  Štefan Nagy 

predseda odvetvia 

cyklotrial 

 

 

  

    Podpis 

     

 


