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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: 04/2022 

Dátum a čas konania: 27. Apríla 2022 o 09:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

Prítomní členovia VV SZC: 1. Peter Privara 
2. Michal Rohoň 
3. Matej Vyšňa 
4. Martin Belás 
5. Ladislav Longauer 
6. Andrej Práznovský 
7. Andrea Hajdú 
8. Peter Palásthy 
9. Matúš Radosa 
10. Tomáš Vrbovský 

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Martin Fraňo 
2. Martin Riška 
3. Marek Konkoly 
4. Branislav Režňák 

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

 
Dňa 21.04.2022 bola členom VV SZC zaslaná emailom pozvánka s navrhovaným programom 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Zmena tlačív na vydávanie licencií 

6. Štatúty odvetvových komisií 

7. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

8. Diskusia  

9. 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 10. 
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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 zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Zmena tlačív na vydávanie licencií 

6. Štatúty odvetvových komisií 

7. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

8. Diskusia  

9. Záver  

  

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 04/01/2: 

 

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 zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Zmena tlačív na vydávanie licencií 

6. Štatúty odvetvových komisií 

7. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

8. Diskusia  

9. Záver  

 

 

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. 
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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. 2.  
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. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 04/02/2 

 
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 

Uznesenie č. 04/03/2 

 
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 stretnutí kontrolnej komisie, na ktorom 

prebehla kontrola dokladov. Kontrolór SZC poprosil predsedov odvetvových komisií, aby na svoje 

plánované zasadnutia, ktoré budú zvolávať, prizvali aj kontrolóra.   
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Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 04/05/2 
 

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. 6.  
Zmena tlačív na vydávanie licencií 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC odovzdal slovo pánovi Rohoňovi, ktorý odprezentoval zmeny, ktoré nastali v tlačive na 

žiadosť o licencie, nakoľko s novým systémom pribudla aj požiadavka na nový, povinný údaj a to e-

mailovú adresu. Pán Rohoň tiež odprezentoval informácie o priebehu registrácie cez nový registračný 

systém SZC a webinároch, ktoré prebehli ohľadom nového systému. 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 04/06/2 
  

Členovia VV SZC schválili zmenu tlačív na vydávanie licencií. 

 

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.  
Schvaľovanie štatútov odvetvových komisií 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC dal slovo pani Fisterovej, ktorá v spolupráci s jednotlivými komisiami štatúty zosúlaďuje 

so stanovami SZC a platnými predpismi. 

Pani Fisterová vyzvala členov VV SZC, aby jej zasielali svoje zmeny, ktoré chcú zapracovať do štatútov. 

Predseda komisie rozhodcov si vzal slovo, a odprezentoval VV SZC zmeny, ktoré nastali v štatúte 

rozhodcov, ktorý týmto predkladá členom VV SZC na chválenie. Prezident SZC vyzval členov VV SZC 

k hlasovaniu za schválenie upraveného štatútu rozhodcovskej komisie.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 04/07/2 
 

Členovia VV SZC schválili štatút rozhodcovskej komisie, ktorý bude platný od 01.05.2022. 

 

VV SZC ďalej prešiel k schvaľovaniu štatútov odvetvových komisií, ktoré sú pripravené a upravené 

v súlade so stanovami SZC. Prezident SZC vyzval k hlasovaniu za schválenie štatútov odvetvových 

komisií. Hlasovanie za schválenie štatútov odvetví: Cestná cyklistika, MTB DH, MTB XC, Cyklotrial 

a BMX Racing. 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 04/08/2 
 

Členovia VV SZC schválili štatúty odvetvových komisií: Cestná cyklistika, MTB DH, MTB XC, 

Cyklotrial a BMX Racing. 

 

 

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. 8.  
Informácie o národnom cyklistickom centre (TT 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC predniesol najnovšie informácie ohľadom Národného cyklistického centra a prítomným 

členom ukázal nákres pozemku, ktorý na jeho vybudovanie má záujem poskytnúť mesto Trnava na 

vybudovanie NCC. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 04/09/2 
 

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. 9. 
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC si vzal slovo a odprezentoval informácie ohľadom vysielania cyklistiky v TV na  

športových kanáloch. Pokiaľ bude vyrobený materiál, RTVS by nám vedela poskytnúť vysielací čas, 

avšak na vlastné náklady. Na túto tému sa prezident SZC rozprával aj s pánom štátnym tajomníkom 

pre šport. Prezident SZC bude apelovať na stretnutie s pánom Hájkom.  

 

Slovo si vzal predseda cestnej komisie pán Matej Vyšňa a predseda cyklistiky pre všetkých pán Ladislav 

Longauer sa informovali aké sú možnosti na zlepšenie zabezpečenia pretekov políciou. K Sekretariát 

SZC v tejto veci bude kontaktovať vedenie polície SR.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 04/10/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 



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 | 7 

 

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. 
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. 

 

 

Prezident SZC poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil o 12:00 hod.  
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Predsedajúci:  
Peter Privara 

  

  prezident SZC  Podpis 

     

Zapisovateľ:  
Alena Diabelková  

 

  sekretariát SZC  Podpis 

     

Overovatelia zápisnice:   

Ladislav Longauer 

predseda odvetvia  

Cyklistika pre 

všetkých 

 

  

    Podpis 

     

  Peter Palásthy 

predseda odvetvia 

BMX Racing 

 

 

  

    Podpis 

     

 


