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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: 08/2022 

Dátum a čas konania: 6.December 2022 o 09:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

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

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Martin Riška 

Hostia zasadnutia VV SZC: 1. Alena Diabelková 
2. Katarína Jakubová 
3. Stanislav Holec (Člen KK SZC) 

 
Dňa 28.11.2022 bola členom VV SZC emailom zaslaná pozvánka s navrhovaným programom 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Priebežné čerpanie 2022 

6. Schválenie tlačív SZC pre rok 2023 (M. Rohoň) 

7. Rozdelenie rezervy 

8. Zlatý pedál – vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 

9. Konferencia SZC 

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. 

 

Počet prítomných členov VV SZC bol 13. 
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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. Priebežné čerpanie 2022 

6. Schválenie tlačív SZC pre rok 2023 (M. Rohoň) 

7. Rozdelenie rezervy 

8. Zlatý pedál – vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 

9. Konferencia SZC 

10. Diskusia 

11. Záver 

 
Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Kontrolór SZC zaslal návrh na doplnenie programu, nakoľko sa zasadnutia nemohol zúčastniť jeho 

návrh na doplnenie programu predniesol zastupujúci člen KK SZC pán Stanislav Holec. Kontrolór 

SZC požiadal o doplnenie bodov do programu zasadnutia VV SZC a to: Schválenie rokovacieho 

poriadku KK SZC, Schválenie piateho člena komisie MTB XC a doplnenie štatútu CX. 

Predseda odvetvia cestnej cyklistiky pán Matej Vyšňa požiadal o doplnenie bodu do programu 

schválenie športového riaditeľa reprezentácie žien v odvetví CC. 

 

Prezident SZC požiadal prítomných členov o hlasovanie za schválenie doplneného programu 

zasadnutia VV SZC v znení:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Schválenie rokovacieho poriadku KK SZC 

6. Priebežné čerpanie 2022 

7. Schválenie tlačív SZC pre rok 2023 (M. Rohoň) 

8. Rozdelenie rezervy 

9. Schválenie piateho člena komisie MTB XC 

10. Doplnenie štatútu odvetvia CX 

11. Zlatý pedál – vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 

12. Konferencia SZC 

13. Schválenie športového riaditeľa reprezentácie žien v odvetví CC 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

Prijaté rozhodnutie:  
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Uznesenie č. 08/01/2: 

 

VV SZC schvaľuje doplnený program zasadnutia VV SZC. 

 

1. 1.Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Schválenie rokovacieho poriadku KK SZC 

6. Priebežné čerpanie 2022 

7. Schválenie tlačív SZC pre rok 2023 (M. Rohoň) 

8. Rozdelenie rezervy 

9. Schválenie piateho člena komisie MTB XC 

10. Doplnenie štatútu odvetvia CX 

11. Zlatý pedál – vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 

12. Konferencia SZC 

13. Schválenie športového riaditeľa reprezentácie žien v odvetví CC 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

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. 

 

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

SZC boli splnené. 

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o práci sekretariátu SZC počas vianočných sviatkov.  
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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. 08/02/2 

 
Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

Bod programu č. 4.  
Kontrolór SZC – informácie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Zastupujúci člen kontrolnej komisie SZC pán Stanislav Holec predniesol členom VV SZC 

informácie, ktoré dostal od kontrolóra SZC, a to že sa  momentálne pripravuje šablóna na zápisnice 

z jednotlivých komisií, aby sa jednotlivé zápisnice zjednotili a zrýchlil sa aj proces ich výroby.  

Zároveň pán Holec informoval členov VV SZC o rokovacom poriadku kontrolnej komisie SZC, 

ktorý a bude schvaľovať v priebehu dnešného zasadnutia, a to konkrétne v nasledujúcom bode.  

Pán Holec členom VV SZC pripomenul, že do konca roka sa uskutoční ešte jedno zasadnutie 

kontrolnej komisie a to 19. decembra 2022.  
 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/03/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie od zastupujúceho člena  kontrolnej komisie SZC 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. 5.  
Schválenie rokovacieho poriadku KK SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Pán Stanislav Holec predložil členom VV SZC upravený rokovací poriadok KK SZC. Informoval ich 

o zmenách, ktoré v rokovacom poriadku nastali.  

Po odprezentovaní rokovacieho poriadku KK SZC požiadal prezident SZC prítomných o hlasovanie za 

schválenie rokovacieho poriadku KK SZC.  

 

Hlasovanie za schválenie rokovacieho poriadku KK SZC 

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 08/04/2 
 

VV SZC schvaľuje rokovací poriadok KK 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. 

 

Bod programu č. 6.  
Priebežné čerpanie 2022 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 
Prezident SZC opätovne poprosil predsedov odvetví, aby svoje priebežné zostatky konzultovali s 
pánom Grežďom, nakoľko sa blíži koniec roku a blíži sa vyúčtovanie príspevku uznanému športu. 
Zároveň poprosil predsedov odvetví, aby si prešli svoje zostatky v rozpočte, a aby si svoje vyúčtovania 
nenechávali na poslednú chvíľu.  
 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 08/05/2 
 

VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom priebežného čerpania prostriedkov.  

 

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.  
Schválenie tlačív SZC pre rok 2023 (M. Rohoň) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Pán Rohoň si vzal slovo a predniesol prítomným nové tlačivá, ktoré sa budú používať v roku 2023 pre 

vydávanie licencií, cenník licenčných poplatkov a tlačivo na registráciu klubu. Prezident SZC požiadal 

prítomných členov VV SZC o schválenie tlačív SZC pre rok 2023. 

 

Hlasovanie za schválenie tlačív SZC pre rok 2023 

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia  

Uznesenie č. 08/06/2 
 

V SZC schvaľuje tlačivá SZC pre rok 2023. 

 

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. 8. 

Rozdelenie rezervy 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Prezident SZC si vzal slovo a požiadal pána Rohoňa o vysvietenie návrhu prerozdelenia finančných 

prostriedkov z rezervy rozpočtu SZC v sume 40 000 eur a navýšenie rozpočtu marketingovej komisie 

z rezervy SZC o 2000,- eur. Na základe predložených podkladov požiadal členov VV za hlasovanie za 

schválenie predloženého návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov. 

Zároveň prezident pripomenul, že pridelené prostriedky je potrebné zúčtovať do 31.marca 2023.  

Hlasovanie za schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervy rozpočtu SZC.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/07/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú prerozdelenie finančných prostriedky pre odvetvia 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. 

 

Hlasovanie za schválenie navýšenia rozpočtu marketingovej komisie z rezervy SZC o 2000,- eur. 

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/08/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú prerozdelenie finančných prostriedky pre odvetvia SZC..  

 

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. 

 

Hlasovanie za schválenie prerozdelenia zvyšný prostriedkov pre potreby ostatných zvýšených 

nákladov.  

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/09/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú prerozdelenie zvyšných prostriedkov z rezervy SZC pre potreby 

zvýšených nákladov, ktoré vznikli. 

 

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. 
Schválenie piateho člena komisie MTB XC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Pán Belás poprosil VV SZC o schválenie piateho člena komisie SZC, nakoľko výročné zasadnutie  

v roku 2021 nebolo uznášania schopné. Na tohtoročnom výročnom zasadnutí MTB XC prebehla voľba 

medzi dvomi kandidátmi z ktorých jeden sa nakoniec kandidatúry vzdal, a hlasovalo sa teda len za 

jedného a to za pána Petra Szasza. Prezident SZC požiadal VV SZC o hlasovanie za schválenie 

piateho člena komisie MTB XC.  

Hlasovanie za schválenie piateho člena komisie MTB XC.  

Výsledok hlasovania 

ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 
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Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/10/2 

 
VV SZC schvaľuje dovolenie piateho člena komisie MTB XC pána Petra Szasza.  

 

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. 
 Doplnenie štatútu odvetvia CX 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Pán Fraňo si vzal slovo a požiadal o odsúhlasenie zmien v štatúte CX, nakoľko je sezóna cyklokrosu 

posunutá. Prezident SZC si vzal slovo, a požiadal členov VV SZC o schválenie doplnenia štatútu 

komisie CX, aby mohol predseda odvetvia na konferencii SZC predložiť správu za rok 2022 a nie správu 

z výročného zasadnutia, nakoľko má CX trvanie sezóny na prelome roku, a nie je teda možné zhodnotiť 

sezónu CX.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/11/2 
 

VV SZC schvaľuje doplnenie štatútu komisie CX.   

 

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. 11  
 Zlatý pedál – vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval prítomných členov VV SZC o víťazoch ankety Zlatý pedál 2022 a zároveň 

tiež požiadal predsedov odvetví, aby zabezpečili účasť svojich ocenených.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/12/2 
 

Členovia VV SZC  berú na vedomie informácie ohľadom galavečera - Vyhlásenie najlepšieho 

cyklistu za rok 2022 a ankety Zlatý pedál 2022. 

 

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  
 Konferencia SZC 
 

Prezident SZC informoval členov o mieste konania Konferencie SZC v Žiline a možnosti využiť prepravu 

z vlakovej stanice dopravou, ktorú zabezpečí SZC.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/13/2 
 

Členovia VV SZC  berú na vedomie informácie ohľadom konferencie SZC.  

 

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

odlišného stanoviska. 

 



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 | 11 

 

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. 13  
Schválenie športového riaditeľa reprezentácie žien v odvetví CC 
 

Slovo si vzal pán Vyšňa predseda komisie CC. Nakoľko sa športoví riaditelia kadetov a juniorov/junioriek 

vzdali svojich funkcií, komisia CC rozhodla, že pán Vančo, ktorý sa rozhodol vo svojej funkcii pokračovať 

sa stane športovým riaditeľom kadetov, juniorov a U23. Športovým riaditeľom pre ženy bol navrhnutý 

pán Boris Horváth. 

 

Hlasovanie za športového riaditeľa pána Borisa Horvátha, ako športového riaditeľa žien a junioriek.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/14/2 
 

Členovia VV SZC schvaľuje nového športového riaditeľa žien a junioriek CC pána Borisa Horváth.  

 

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 

 

Hlasovanie za športového riaditeľa pána Jakuba Vanča, ako športového riaditeľa kadetov, juniorov 

a kategórie U23.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 
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Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/15/2 
VV SZC schvaľuje nového športového riaditeľa kadetov, kadetiek, juniorov a U23 CC pána Jakuba 

Vanča.  

 

Bod programu č. 14  
Diskusia 
 

Na zasadnutí VV SZC nebol prerokovaný žiaden diskusný príspevok.  

 

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. 

 

Bod programu č. 15  
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 12:10 hod.  
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Predsedajúci:  Peter Privara 

prezident SZC 

  

 Podpis 

    

Zapisovateľ: Alena Diabelková 

sekretariát SZC  
 

 Podpis 

    

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Michal Rohoň 

predseda komisie 

Dráhovej cyklistiky 

 

 

  

    Podpis 

     

  Marek Konkoly 

predseda odvetvia  

BMX FreeStyle 

 

 

  

    Podpis 

     

 

 

  



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 | 14 

 

 


