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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: 02/2022 

Dátum a čas konania: 23. februára 2022 o 9:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia VV SZC: 1. Peter Privara 
2. Michal Rohoň 
3. Matej Vyšňa 
4. Andrea Hajdú 
5. Peter Palásthy 
6. Branislav Režňák 
7. Marek Konkoly 
8. Martin Belás 
9. Ladislav Longauer 
10. Andrej Práznovský 
11. Martin Riška -online 

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Martin Fraňo 
2. Matúš Radosa 
3. Tomáš Vrbovský 

Hostia zasadnutia VV SZC: 1. Ladislav Dobrovolný -  kontrolór SZC 
2. Katarína Jakubová 
3. Alena Diabelková 
4. Alica Fisterová 

 
Dňa 23.02.2022 bola členom VV SZC zaslaná emailom pozvánka s navrhovaným programom 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Menovanie členov VV SZC 

3. Plán práce VV SZC na rok 2022 

4. Kontrola úloh 

5. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

6. Kontrolór SZC – informácie  

7. Čerpanie príspevku 2021 

8. EYOF 2022 – Príprava (Cestná cyklistika) 

9. Oblečenie Santini – informácie ohľadom partnerstva 

10.  Zaradenie pretekárov MTB do podpory (U23 M. Belás) 

11.  Predloženie návrhu na zabezpečenie pretekov MTB XC spoločnosťou VOS – TPK (registrácia, 

platby, výsledky...) (M. Belás) 

12.  Dovolenie piateho člena komisie MTB XC (M. Belás) 

13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podujatia, ktoré sú prípravou reprezentačného 

družstva BMX Racing    

14.  Žiadosť komisie CC o alokáciu finančných prostriedkov na MS v cestnej cyklistike (M. Vyšňa) 

15. Informačný obežník (Sekretariát SZC) 

16. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 



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

Kukuričná 13, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

Strana | 2 

 

17. Diskusia  

18. Záver  

 

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. Menovanie členov VV SZC 

3. Plán práce VV SZC na rok 2022 

4. Kontrola úloh 

5. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

6. Kontrolór SZC – informácie  

7. Čerpanie príspevku 2021 

8. EYOF 2022 – Príprava (Cestná cyklistika) 

9. Oblečenie Santini – informácie ohľadom partnerstva 

10. Zaradenie pretekárov MTB do podpory (U23 M. Belás) 

11. Predloženie návrhu na zabezpečenie pretekov MTB XC spoločnosťou VOS – TPK (registrácia, 

platby, výsledky...) (M. Belás) 

12. Dovolenie piateho člena komisie MTB XC (M. Belás) 

13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podujatia, ktoré sú prípravou reprezentačného 

družstva BMX Racing    

14. Žiadosť komisie CC o alokáciu finančných prostriedkov na MS v cestnej cyklistike (M. Vyšňa) 

15. Informačný obežník (Sekretariát SZC) 

16. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

17. Diskusia  

18. Záver  

  

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prijaté rozhodnutie: 
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Uznesenie č. 02/01/2: 

 

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

VV SZC. 

 

1. Otvorenie 

2. Menovanie členov VV SZC 

3. Plán práce VV SZC na rok 2022 

4. Kontrola úloh 

5. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

6. Kontrolór SZC – informácie  

7. Čerpanie príspevku 2021 

8. EYOF 2022 – Príprava (Cestná cyklistika) 

9. Oblečenie Santini – informácie ohľadom partnerstva 

10. Zaradenie pretekárov MTB do podpory (U23 M. Belás) 

11. Predloženie návrhu na zabezpečenie pretekov MTB XC spoločnosťou VOS – TPK 

(registrácia, platby, výsledky...) (M. Belás) 

12. Dovolenie piateho člena komisie MTB XC (M. Belás) 

13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podujatia , ktoré sú prípravou 

reprezentačného družstva BMX Racing    

14. Žiadosť komisie CC o alokáciu finančných prostriedkov na MS v cestnej cyklistike (M. Vyšňa) 

15. Informačný obežník (Sekretariát SZC) 

16. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

17. Diskusia  

18. Záver  

 

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. 2.  
Menovanie členov VV SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 



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

Kukuričná 13, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

Strana | 4 

 

Prezident SZC odovzdal všetkým prítomným členom VV SZC menovacie dekréty členov VV SZC. 

Zároveň všetkým zablahoželal k zvoleniu do funkcie a zaželal všetkým veľa úspechov počas 

funkčného obdobia.  

 

Bod programu č. 3.  
Plán práce VV SZC pre rok 2022 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC odprezentoval novým členom VV SZC plán práce VV SZC pre rok 2022, ktorý bol 

zasielaný ako podklad na VV SZC. Prezident vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za schválenie plánu 

práce VV SZC tak ako bol predložený VV SZC.  

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/02/2 

 

Členovia VV SZC schvaľujú plán práce VV SZC pre rok 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. 

 

Bod programu č. 4.  
Kontrola  úloh 
 

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

 

Uznesenia:  

 

VV SZC ukladá: 

 

02/012/2 - Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie a zároveň ukladajú marketingovej 
komisii pripraviť návrh prvého Spravodaja SZC.  
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02/05/2 - Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. VV SZC zároveň ukladá členom VV 
SZC, aby zaslali na sekretariát SZC predbežný rozpočet odvetvia na nasledujúcu sezónu. 
 

VV SZC Schvaľuje: 

 

02/010/2 - VV SZC schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na prípravné podujatia pre 
reprezentačné družstvo BMX – Racing. 

 

02/011/2 - VV SZC schvaľuje alokáciu finančných prostriedkov na MS v cestnej cyklistike v sume 

40 000,-€. 
 

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

SZC boli splnené. 

 

Bod programu č. 5.  
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 

Uznesenie č. 02/03/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie 

 

 

Bod programu č. 6.  
Kontrolór SZC – informácie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Kontrolór SZC poďakoval prítomným za prejavenú dôveru pri znovuzvolení do funkcie Kontrolóra 

SZC a predstavil sa novým členom VV SZC. Zároveň predstavil nové zloženie kontrolnej komisie 

SZC. 

Kontrolór SZC oznámil členom VV SZC, že zasadnutie Kontrolnej komisie sa uskutoční dňa 

25.2.2022. 

  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/04/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

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. 7.  
Čerpanie príspevku za rok 2021 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC upozornil členov VV SZC na uznesenie z predchádzajúceho VV SZC ohľadom 

čerpania príspevku uznanému športu. Zároveň pripomenul termín do kedy je potrebné vyčerpať 

finančné prostriedky, a tiež že v prípade otázok majú kontaktovať pani Hanákovú.  

VV SZC ukladá členom SZC, aby zaslali na sekretariát SZC predbežný rozpočet odvetvia na 

nasledujúcu sezónu.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/05/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. VV SZC zároveň ukladá členom VV SZC, 

aby zaslali na sekretariát SZC predbežný rozpočet odvetvia na nasledujúcu sezónu. 

 

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.  
EYOF 2022 – príprava (cestná cyklistika)  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Predseda komisie cestnej cyklistiky informoval členov VV SZC o príprave reprezentačného družstva 

v kategórii kadeti pod vedením reprezentačného trénera.  Prezident SZC tiež navrhol, aby komisia CC 
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usporiadala aj prípravné podujatia pre kadetov, aby sa na EYOF-e 2022 v Banskej Bystrici 

odprezentovali čo najlepšie a získali medailové umiestnenie.    

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/06/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

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. 9.  
Oblečenie od spoločnosti SANTINI 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o blížiacom sa dátume ukončenia spolupráce na základe 

zmluvy so spoločnosťou Santini. Vedenie SZC navrhlo stretnutie, kde by chcelo rokovať o predĺžení 

spolupráce aj na ďalšie roky. Zatiaľ však SZC čaká na odpoveď, nakoľko sa fabrika sťahovala do nových 

priestorov. V prípade, že by sa spoločnosť Santini rozhodla ukončiť spoluprácu, budeme hľadať iné 

riešenie. Prezident upozornil, že pri tejto možnosti je potrebné rátať s tým aj v rozpočte na 

reprezentačné oblečenie v nasledujúcom roku, a ktoré by v takomto prípade bolo potrebné kompletne 

vymeniť.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/07/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

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 prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny člen VV 

SZC nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

Bod programu č. 10. 
Zaradenie pretekárov MTB do podpory U23 – (M. Belás) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Predseda odvetvia MTB XC p. M. Belás požiadal o zaradenie tohto bodu do programu. VV SZC 

následne informovali p. Belása, že uvedenú podporu si vyčleňuje odvetvie zo svojho rozpočtu. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/08/2 
 

 Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

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. 
Predloženie návrhu na zabezpečenie pretekov MTB XC spoločnosťou 

VOS – TPK (registrácia, platby, výsledky,...) – (M. Belás) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

M. Belás, ktorý navrhol tento bod sa informoval ako by bolo možné zabezpečiť systém VOS-TPK a či 

by bolo možné ho financovať z PUŠ. Konzultant SZC vysvetlil aké postupy sa uplatňujú pri 

obstarávaní systémov a ako je možné zabezpečiť ich financovanie.  

Prezident SZC si vzal slovo a oboznámil členov VV SZC s pripravovanou digitalizáciou systému SZC.  

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/09/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 
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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. 12. 
Návrh na menovanie piateho člena MTB XC - (M. Belás) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Člen VV SZC p. M. Belás oboznámil všetkých členov so vzniknutou situáciou. VV SZC odporučil komisii 

MTB XC, aby piateho člena komisie dočasne kooptovali. Prezident vyzval prítomných členov 

k hlasovaniu za schválenie kooptovania piateho člena do komisie MTB XC p. M. Kurnického. 

  

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/09/2 

 
VV SZC schvaľuje kooptovanie piateho člena komisie MTB XC p. M. Kurnického. 

 

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. 
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Bod programu č. 13. 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podujatia, ktoré sú 

prípravou reprezentačného družstva BMX Racing 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

  

Slovo si vzal pán P. Palásthy, ktorý predniesol členom VV SZC informácie ohľadom potrebných 

finančných prostriedkov na prípravné podujatia pre reprezentačné družstva BMX Racing. Prezident SZC 

vyzval prítomných členov VV SZC k hlasovaniu ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov pre 

prípravné podujatia reprezentačného družstva BMX -  Racing v sume 5 000,-€. 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/010/2 

 
VV SZC schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na prípravné podujatia pre reprezentačné 

družstvo BMX – Racing v sume 5 000,-€. 

 

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. 14. 
Žiadosť komisie CC o alokáciu finančných prostriedkov na MS v cestnej 

cyklistike (M. Vyšňa) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

  

Slovo si vzal p. Matej Vyšňa. Prítomným členom odôvodnil požiadavku na alokáciu  finančných 

prostriedkov, nakoľko MS v cestnej cyklistike sa majú uskutočniť v Austrálii čo samo o sebe prispieva 

k zvýšeniu nákladov na zabezpečenie. Druhý faktor je celosvetové zvyšovanie cien z dôvodu pandémie 

a konfliktu na Ukrajine.   
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Prezident SZC sa tiež vyjadril k predmetnému návrhu a informoval prítomných, že sa v spolupráci 

s komisiou CC bude snažiť získať sponzora na MS v Austrálii, nakoľko mimo kontinentálne MS sú 

finančne a logisticky veľmi náročné.  

M. Riška člen VV SZC a komisie CC spolu s pánom M. Vyšňom navrhli alokáciu v sume 40 000,-€ 

vychádzajúc z predbežného rozpočtu a už zarezervovaných položiek týkajúcich sa napr. ubytovania či 

leteniek na MS v CC.   

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/011/2 

 
VV SZC schvaľuje alokáciu finančných prostriedkov na MS v cestnej cyklistike v sume 40 000,-€. 

 

 

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. 15. 
Informačný obežník (Sekretariát SZC) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

  

Prezident SZC informoval prítomných členov o myšlienke pripravovať tzv. Spravodaj, ktorý kedysi už 

fungoval pre členov SZC, aby mali aktuálne informácie z každého odvetvia. Zatiaľ len na mesačnej báze 

ale nie je vylúčené v prípade uchytenia sa a dostatočného materiálu, pripravovať ho aj v kratší 

intervaloch. Zároveň by chcel poprosiť členov VV SZC, aby prejavili súčinnosť pri príprave Spravodaja 

a zasielali informácie marketingovej komisii, ktorá bude poverená jeho tvorbou potrebné materiály.   

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/12/2 

 
Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie a zároveň ukladajú marketingovej komisii 

pripraviť návrh prvého Spravodaja SZC. 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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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.16.  
Informácie o Národnom cyklistickom centre 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC odprezentoval informácie  o národnom cyklistickom centre a o priebehu stretnutia 

so zástupcami mesta Trnava. Informoval členov tiež o zámeroch mesta aktívne sa podieľať na 

architektonických prácach.  

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/13/2 

 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 17.  
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o nadchádzajúcej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 

3.3.2022 pri príležitosti odovzdávania cien ankety Zlatý pedál 2021- Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za 

rok 2021. Na TK bude SZC odovzdávať cenu aj pánovi Kamilovi Haťapkovi k jeho životnému jubileu, 

čím by SZC chcelo oceniť jeho neoceniteľný prínos pre Slovenskú cyklistiku.  

 

Slovo si vzala aj Generálna sekretárka SZC pani Katarína Jakubová, ktorá členov VV SZC informovala 

o priebehu stretnutia UEC v Amsterdame.  

 

Prebehla diskusia o nákladoch spojených s testovaním pretekárov, ktorí nie sú očkovaní a vzťahuje sa 

na nich povinnosť testovania sa pred podujatiami. Členovia VV SZC sa dohodli, že do najbližšieho VV 

SZC prehodnotia náklady na testovanie pretekárov, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje.  
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/14/2 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

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. 14  
Záver 
 

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.  
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Dráhová cyklistika  

 

 

  

    Podpis 

     

 


