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ZÁPISNICA Z 

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: 10/2021 

Dátum a čas konania: 15. decembra 2021 o 9:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia VV SZC: 1. Peter Privara 

2. Michal Rohoň- online pripojenie 

3. Ľuboš Chren 

4. Tomáš Vrbovský 

5. Ján Žilovec 

6. Martin Fraňo 

7. Štefan Nagy 

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Pavol Miazdra  

2. Branislav Režňák  

3. Andrea Hajdú 

4. Ladislav Longauer 

5. Matej Vyšňa 

6. Filip Čillík 

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

2. Katarína Jakubová 

3. Alena Diabelková 

4. Alica Fisterová 

 

Dňa 08.12.2021 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. Čerpanie v roku 2021 a rozpočet na rok 2022  

7. Štatúty odvetví  

8. Schválenie poplatkov SZC  

9. Konferencia SZC 

10. Zlatý pedál  

11. Elite Top tím 

12. Informačný systém SZC  

13. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

14. Diskusia  

15. Záver  

  

 

 

 

 ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  
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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 7. 

 

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. Čerpanie v roku 2021 a rozpočet na rok 2022  

7. Štatúty odvetví  

8. Schválenie poplatkov SZC  

9. Konferencia SZC 

10. Zlatý pedál  

11. Elite Top tím 

12. Informačný systém SZC  

13. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

14. Diskusia  

15. Záver  

 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 10/1/1: 

 

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. Čerpanie v roku 2021 a rozpočet na rok 2022  

7. Štatúty odvetví  

8. Schválenie poplatkov SZC  

9. Konferencia SZC 

10. Zlatý pedál  

11. Elite Top tím 

12. Informačný systém SZC  

13. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

14. Diskusia  

15. Záver  
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Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 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. 2.  
Kontrola  úloh. 
 

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

 

Uznesenia:  

 

VV SZC ukladá: 

 

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. 

 

9/7/1 - VV SZC ukladá Sekretariátu SZC zverejniť schválené štatúty odvetvových komisií na webovom 

sídle SZC a v informačnom systéme športu. 

 

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. 
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Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie 

 

 

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 členov VV SZC o priebehu zasadnutia kontrolnej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 

14.12.2021. Kontrolór SZC tiež informoval členov VV SZC o vyjadreniach pána Došeka 

a predniesol jeho odporúčanie adresované VV SZC.  

 

Odporúčanie pána Došeka: 

Zaviazať všetky odvetvia SZC a v priereze pre všetky reprezentačné družstvá v rámci SZC 

dopracovať resp. jasne spracovať podklady k nomináciám a reprezentácii v rámci každého 

odvetvia a každého reprezentačného družstva pod patronátom SZC. 

 

Členovia VV SZC sa vyjadrili k odporúčaniu pána Došeka a to nasledovne:  

- Informácie, o ktorých pán Došek vo svojom odporúčaní hovorí sú zverejnené na stránke 

Slovenského zväzu cyklistiky - https://www.cyklistikaszc.sk/ v záložkách odvetví. 

- Členovia VV SZC berú informácie zaslané pánom  Došekom na vedomie.  

- Členovia VV SZC hlasovali za uznesenie ohľadom nominačných kritérií. 

 

VV SZC hlasuje za schválenie uznesenie č. 10/4/1 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 10/4/1 

VV SZC sa uzniesol na tom, že súčasné predpisy upravujúce nominácie a pre prezentáciu sú uvedené 

na stránke SZC a považuje tieto informácie za dostatočné.  

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté 

 

Kontrolór 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. 

 

Podaniami sa kontrolór zaoberá a k podaniam bude po ukončení kontroly zverejnená správa. 

 

Prijaté rozhodnutie 

        

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

https://www.cyklistikaszc.sk/
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Bod programu č. 5  
Prerokovanie podnetov od členov SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Na poslednom zasadnutí výkonného výboru SZC bol sekretariát SZC zaviavazaný, aby vyžiadal 

stanoviská k podnetom 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 SZC zaslal členom VV SZC stanoviská pána Vanča a pána Broniša. Na základe oboznámenia 

sa s podnetmi ako aj zaslanými stanoviskami, VV SZC hlasoval za uznesenie.  

 

Členovia VV SZC hlasujú za nepostúpenie podnetu na začatie disciplinárneho konania voči p. Bronišovi 

a p.Vančovi. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/5/1 

 

Členovia VV SZC hlasujú za nepostúpenie podnetu podaného na pána Broniša podaného 

pánom Nagym na Disciplinárnu komisiu SZC. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

  Uznesenie č. 10/5/2 

 

Členovia VV SZC hlasujú za nepostúpenie podnetu podaného na pána Vanča podaného pánom 

Nagym na Disciplinárnu komisiu SZC. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 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. 
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Prezident SZC konštatuje, že k prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 6  
Čerpanie v roku 2021 a rozpočet na rok 2022 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC predniesol informácie ohľadom rozpočtu. VV SZC na základe prednesených skutočností 

zaviazal všetkých členov VV SZC, aby informovali svojich členov, že vyúčtovania majú byť zaslané 

najneskôr do 15.2.2022.  

 

p. Fraňo požiadal, aby boli z rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na Majstrovstvá sveta 

v Cyklokrose, ktoré sa budú konať v USA v sume 3 000,-€.  Prezident SZC vyzval členov VV SZC 

k hlasovaniu za vyčlenenie prostriedkov na MS v Cyklokrose, ktoré sa uskutočnia v USA. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/6/1 

 

   Členovia VV SZC schválili vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 3.000 Eur na Majstrovstvá 

sveta v cyklokrose, ktoré sa uskutočnia v USA. 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 Rozhodnutie bolo prijaté 

 

Prezident SZC následne požiadal členov VV SZC, aby si dohodli termín stretnutia u p. Hanákovej 

a prešli si s ňou svoje čerpania.  

 

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. 7  
Štatúty odvetví 
 

Zoznam podkladov k bodu programu Zaslané všetkým členov VV SZC emailom 

Spôsob prístupu k podkladom Zverejnené na webovom sídle SZC 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/7/1 

 

Členovia VV SZC schvaľujú nasledovné zmeny v jednotlivých štatútoch odvetvových komisií: 

• V štatúte odvetvovej komisie BMX, ktorý bol schválený výkonným výborom SZC dňa 10-

11-2021 číslo uznesenia 9/7/1 v článku 4 bod 3 sa prvá veta  „Komisia je troj až 

sedemčlenná na základe rozhodnutia VV SZC“ mení na „Komisia je tročlenná na 

základe rozhodnutia VV SZC.“ 

 

• V štatúte odvetvovej komisie Cyklotrial, ktorý bol schválený výkonným výborom SZC dňa 

10-11-2021 číslo uznesenia 9/7/1 v článku 4 bod 3 sa prvá veta  „Komisia je troj až 

sedemčlenná na základe rozhodnutia VV SZC“ mení na „Komisia je päťčlenná na 

základe rozhodnutia VV SZC.“ 

 

• V Štatúte odvetvovej komisie cestná cyklistika, ktorý bol schválený výkonným výborom 

SZC dňa 10-11-2021 číslo uznesenia 9/7/1 v článku 4 bod 3 sa prvá veta  „Komisia je 

troj až sedemčlenná na základe rozhodnutia VV SZC“ mení na „Komisia je päťčlenná 

na základe rozhodnutia VV SZC.“ 

 

• V Štatúte odvetvovej komisie MTB Downhill a Enduro, , ktorý bol schválený výkonným 

výborom SZC dňa 10-11-2021 číslo uznesenia 9/7/1 v článku 4 bod 3 sa prvá veta  

„Komisia je troj až sedemčlenná na základe rozhodnutia VV SZC“ mení na „Komisia 

je päťčlenná na základe rozhodnutia VV SZC.“ 

 

• V Štatúte odvetvovej komisie horská cyklistika cross - country schválený výkonným 

výborom SZC dňa 19.10.2021 číslo uznesenia č. 1 v článku 4 bod 3 sa prvá veta  „Komisia 

je troj až sedemčlenná na základe rozhodnutia VV SZC“ mení na „Komisia je 

päťčlenná na základe rozhodnutia VV SZC.“ 

 

Dátum účinnosti štatútov je deň nasledujúci po schválení na zasadnutí VV SZC t.j.16.12.2021. 

 

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

SZC a v informačnom systéme športu. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Členom VV SZC bol zaslaný upravený štatút odvetvia Cyklokros. Prezident SZC vyzval prítomných 

k hlasovaniu za štatút odvetvia Cyklokros v znení v akom bol zaslaný členom VV SZC. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/7/2 

 

VV SZC schvaľuje predložený štatút odvetvia Cyklokros. 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 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. 8  
Schválenie poplatkov SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC udelil slovo p. Rohoňovi, ktorý predniesol členom VV SZC informácie o zmenách 

týkajúcich sa licenčných poplatkov.  

 

Na základe týchto informácii a diskusie, vyzval prezident SZC členov VV SZC k hlasovaniu za 

chválenie navrhovanej zmeny tak ako bola predložená VV SZC.  

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/8/1 

 

Členovia VV SZC  schvaľujú navrhnuté zmeny licenčných poplatkov, tak ako boli predložené VV 

SZC. Licenčné poplatky budú následne predložené na schválenie Konferencii SZC. 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 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. 
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Bod programu č. 9  
Konferencia SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o návrhu programu Konferencie SZC, ktorý im bol 

zaslaný v podkladoch k rokovaniu VV SZC.  

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/9/1 

 

VV SZC schvaľuje predložený návrh programu na Konferenciu SZC. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 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. 10  
Zlatý pedál 2021 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC ohľadom ZP 2021 – Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za 

rok 2021 a jeho presunutí zatiaľ na neurčito, nakoľko pandemické opatrenia neumožňujú 

zorganizovať ZP 2021 – Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2021 v plánovanom termíne. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/10/1 

 

Členovia VV SZC  berú  na vedomie informácie ohľadom ZP 2021 – Vyhlásenie najlepšieho 

cyklistu za rok 2021. 
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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  
Elite Top tím 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC udelil slovo p. Fraňovi, ktorý oboznámil členov VV SZC s danou problematikou.  

 

Na základe prebiehajúcej diskusie požiadal prezident SZC prítomných členov o hlasovanie za 

zriadenie Elite Top Tímu. 

 

Následne prezident SZC požiadal členov VV SZC, aby si do najbližšieho zasadnutia VV SZC 

pripravili návrh na fungovanie Elite Top Tímu, tieto podklady zašlú členovia VV SZC za jednotlivé 

odvetvia minimálne 7 dní pred konaním VV SZC na sekretariát SZC. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 10/11/1: 

 

VV SZC schvaľuje zriadenie Elite Top Tímu na prípravu elitných športovcov. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

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. 

 

 



Slovenský zväz cyklistiky, o. z.  
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

Strana | 11 

 

Bod programu č. 12  
Informačný systém SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

K zasadnutiu bola pre tento bod prizvaná licenčná pracovníčka p. Rohoňová, ktorá členom VV SZC 

predniesla informácie o pripravovanom informačnom systéme SZC.  

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 13  
Informácie o Národnom cyklistickom centre 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC odprezentoval informácie  o národnom cyklistickom centre. 

 

 

Prijaté rozhodnutie 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 14  
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

- bez diskusie 

 

 

 

Bod programu č. 15  
Záver 
 

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

VV SZC, ktoré sa bude konať 19.1.2022. 

 

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. 
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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 13:58 hod.  

 

Predsedajúci:  
Peter Privara 

  

  prezident SZC  Podpis 

     

Zapisovateľ:  
Alena Diabelková  

 

  sekretariát SZC  Podpis 

     

Overovatelia zápisnice:   

Luboš Chren 

predseda odvetvia 

Cestná cyklistika 

 

  

    Podpis 

     

  Martin Fraňo 

predseda odvetvia 

cyklokros 

 

 

  

    Podpis 

     

 


