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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: 03/2022 

Dátum a čas konania: 30. Marca 2022 o 10:00 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia VV SZC: 1. Peter Privara 
2. Michal Rohoň 
3. Branislav Režňák 
4. Marek Konkoly 
5. Martin Belás 
6. Ladislav Longauer 
7. Andrej Práznovský 
8. Martin Riška  
9. Martin Fraňo 
10. Matúš Radosa 
11. Tomáš Vrbovský 

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Peter Palásthy 
2. Matej Vyšňa 
3. Andrea Hajdú 

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

 
Dňa 21.03.2022 bola členom VV SZC zaslaná emailom pozvánka s navrhovaným programom 

zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Menovanie členov VV SZC 

3. Kontrola úloh 

4. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

5. Kontrolór SZC – informácie 

6. Podpora podujatí v roku 2022 

7. Zmena sídla SZC s.r.o. a NCC s.r.o. 

8. Štatúty odvetvových komisií 

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

10. Diskusia  

11. Záver  

 

Bod programu č. 1. 
Otvorenie 
 

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

výboru SCZ je uznášaniaschopné. 
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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. Kontrola úloh 

4. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

5. Kontrolór SZC – informácie 

6. Podpora podujatí v roku 2022 

7. Zmena sídla SZC s.r.o. a NCC s.r.o. 

8. Štatúty odvetvových komisií 

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

10. Diskusia  

11. Záver  

  

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 03/01/2: 

 

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. Kontrola úloh 

4. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

5. Kontrolór SZC – informácie 

6. Podpora podujatí v roku 2022 

7. Zmena sídla SZC s.r.o. a NCC s.r.o. 

8. Štatúty odvetvových komisií 

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

10. Diskusia  

11. 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. 
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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  

 

Prezident SZC odovzdal prítomným členom VV SZC, ktorí sa nezúčastnili z pracovných dôvodov 

predchádzajúceho zasadnutia menovacie dekréty členov VV SZC. Zároveň všetkým zablahoželal 

k zvoleniu do funkcie a zaželal všetkým veľa úspechov počas funkčného obdobia.  

 

Prezident SZC zároveň predniesol návrh menovať do funkcie vice prezidenta SZC pani Andreu Hajdú, 

ako dlhoročnú členku VV SZC, ktorá bola znovuzvolená do funkcie zastupujúceho člena VV SZC za 

odvetvie sálová cyklistika. Prezident vyzval prítomných na vznesenie návrhu, v prípade že má niekto 

návrh niekoho iného. Žiadny z členov nepredniesol odlišné stanovisko.  

Prezident SZC vyzval k hlasovaniu za menovanie Andrey Hajdú za vice prezidenta SZC.   

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 03/02/2 
 

Členovia VV SZC berú na vedomie odovzdanie menovacích dekrétov. 

Členovia VV SZC schválili menovanie Andreji Hajdú do funkcie vice prezidenta SZC. 

 

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. 3.  
Kontrola úloh 
 

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

 

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

SZC boli splnené. 

 

Bod programu č. 4.  
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. 03/03/2 

 
Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 5.  
Kontrolór SZC – informácie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Kontrolór SZC informoval prítomných členov VV SZC o svojej činnosti od posledného zasadnutia 

VV SZC.  

Kontrolór SZC predniesol tiež návrh pozvať niektorých vyúčtovateľov na stretnutie s vedením SZC 

a ekonomickým oddelením SZC, aby sa tak predišlo nezrovnalostiam vo vyúčtovaniach.  

Kontrolór SZC informoval členov VV SZC aj o pripravovanej novele zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Kontrolór SZC členov VV SZC informoval o zasadnutí kontrolnej komisie, ktoré sa uskutoční dňa: 

01.04.2022. 
 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 03/04/2 
 

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. 6.  
Podpora podujatí v roku 2022 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Úvodné slovo si vzal prezident SZC, aby uviedol členov do problematiky a následne odovzdal slovo 

pani Alici Fisterovej.  

Pani Fisterová vysvetlila členom VV SZC zmeny, ktoré nastali v zmluve na podporu podujatí v roku 

2022, ktorá bola zaslaná členom VV SZC ako podklad k zasadnutiu. Zároveň p. Fisterová členov VV 

SZC poprosila, aby organizátori pretekov a koordinátori odvetví v prípade, že niečomu čo je uvedené 

v zmluve neporozumeli ju neváhali kontaktovať, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a problémom s 

vyúčtovaním.  

Pani Jakubová poprosila členov VV SZC, aby zaslali svoje pripomienky k zmluve najneskôr do konca 

týždňa t. j. do 01.04.2022 (Piatok).  

Pán Vrbovský požiadal sekretariát SZC, aby zaslali členom VV SZC logo ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v krivkách. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 03/05/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie.  

 

VV SZC ukladá sekretariátu SZC zaslať členom VV SZC, logo ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v krivkách a zároveň slogan ministerstva zahraničných vecí. 

VV SZC ukladá sekretariátu SZC zaslať zmluvu o spolupráci pri príprave podujatia predsedom 

odvetví.  

 

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. 7.  
Zmena sídla SZC s.r.o. a NCC s.r.o.  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o zmene sídla SZC, ktorá bola schválená na Konferencii SZC. 

Zároveň vysvetlil, že z tohto dôvodu je potrebné zmeniť sídlo aj dcérskych spoločností SZC. Prezident 

SZC v spolupráci s právnikom SZC hľadal vhodné možnosti pre sídlo týchto spoločnosti, nakoľko na 

adrese kde má sídlo zväz nie je možné umiestniť aj ostatné. Z prieskumu vyšlo najlepšie, umiestniť sídla 

spoločností na tzv. virtuálne sídlo. Prezident SZC požiadal členov VV SZC o hlasovanie za zmenu sídla 

SZC s.r.o. a NCC s.r.o. .  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 03/06/2 
 

Členovia VV SZC schválili zmenu sídla spoločností SZC s.r.o. a NCC s.r.o. . 

 

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.  
Štatúty odvetvových komisií 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Predsedajúci dal slovo p. Fisterovej, ktorá členom VV SZC predniesla zmeny, ktoré je na základe 

schválenia nových stanov SZC na Konferencii SZC potrebné zapracovať do štatútov jednotlivých 

odvetví. Členom tiež vysvetlila, že je potrebné, aby bol každí držiteľ licencii evidovaný aj v informačnom 

systéme športu. P. Fisterová, členom VV SZC tiež vysvetlila zmeny, ktoré nastali v zmluve príspevku 

uznanému športu a čo je potrebné mať zapísané v informačnom systéme športu, ak chce športový 

odborník podnikať podľa zákona o športe.   
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Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 03/07/2 
 

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. 

 

 

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. 
Informácie o národnom cyklistickom centre (TT) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC predniesol členom VV SZC informácie o NCC a jeho umiestnení v Trnave. Prebehlo 

stretnutie s architektom, ktorý sa snaží umiestniť projekt NCC na pozemok v Trnave, kde ale vznikol 

problém, nakoľko pozemkom prechádza ropovod. Stretnutie s architektom a jeho predloženie nákresu 

sa odložilo, nakoľko bol PN. Prezident SZC bude na ďalšom VV SZC informovať členov o priebehu.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 03/08/2 
 

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. 
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Bod programu č. 10. 
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC si vzal slovo a predniesol členom VV SZC obavy rozhodcovského zboru, ohľadom 

navýšenia finančných prostriedkov kvôli zvyšujúcim sa cenám pohonných hmôt. Prezident SZC 

prítomných uviedol do problematiky a poprosil VV SZC, aby vzal do úvahy možnosť, že bude potrebné 

operatívnym spôsobom vyčleniť z rezervy prostriedky aj na pohonné hmoty a to nie len pre rozhodcov.  

Prebehla diskusia ohľadom organizovania Majstrovstiev Slovenska na E-bajkoch. 

Prebehla diskusia aj ohľadom E – športov, kde si slovo vzal pán Rohoň a zhrnul priebeh Majstrovstvá 

Slovenska v E-športoch.   

Zároveň prezident SZC prisľúbil, že sa bude opäť informovať ohľadom vysielania cyklistiky na 

športových kanáloch.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 03/09/2 
 

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  
Záver 
 

 

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. 
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Prezident SZC poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil o 12:35 hod.  

 

 

 

Predsedajúci:  
Peter Privara 

  

  prezident SZC  Podpis 

     

Zapisovateľ:  
Alena Diabelková  

 

  sekretariát SZC  Podpis 

     

Overovatelia zápisnice:   

Martin Fraňo 

predseda odvetvia  

Cyklokros 

 

  

    Podpis 

     

  Tomáš Vrbovský 

predseda odvetvia 

MTB DH 

 

 

  

    Podpis 

     

 


