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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: 05/2022 

Dátum a čas konania: 31. Mája 2022 o 09:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

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

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Andrea Hajdú 
2. Martin Riška 
3. Branislav Režňák 
4. Tomáš Vrbovský 

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

 
Dňa 18.05.2022 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. Štatúty odvetvových komisií 

6. Rozpočet odvetví SZC 

7. Komisie jednotlivých odvetví (zápisnice) 

8. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

9. Diskusia  

10. 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 10. 

 

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. Štatúty odvetvových komisií 

6. Rozpočet odvetví SZC 

7. Komisie jednotlivých odvetví (zápisnice) 

8. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

9. Diskusia  

10. Záver  

  
  

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 05/01/2: 

 

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. Štatúty odvetvových komisií 

6. Rozpočet odvetví SZC 

7. Komisie jednotlivých odvetví (zápisnice) 

8. Informácie o Národnom cyklistickom centre (TT) 

9. Diskusia  

10. 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. 
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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. 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. 

 

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. 05/02/2 

 
Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 4.  
Kontrolór SZC – informácie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Kontrolór SZC informoval členov VV SZC, že momentálne neprebiehajú žiadne kontroly a zároveň 

informoval o činnosti kontrolnej komisie.  

Kontrolór SZC poprosil predsedov odvetví, aby zasielali informácie o tom, kedy sa uskutočnia 

zasadnutia komisie. 

 
 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 05/03/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie od kontrolóra SZC 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 | 4 

 

 

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. 5.  
Štatúty odvetvových komisií 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Konzultant SZC pani Alica Fisterová predniesla prítomným členom zmeny, ktoré nastali v štatúte 

dráhovej cyklistiky. K štatútu neboli vznesené žiadne námietky. Členovia VV SZC Hlasovali za 

schválenie upraveného štatútu dráhovej cyklistiky v znení ako bol predložený VV SZC. Úloha do 

ďalšieho VV SZC ostáva komisii BMX FreeStyle a CPV, aby si konzultované zmeny zapracovali do 

návrhu štatútu, ktorý sa následne bude schvaľovať na nasledujúcom VV SZC.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 05/04/2 
 

VV SZC schválil štatút odvetvia dráhová cyklistika. 

VV SZC ukladá komisii CPV a BMX Freestyle zapracovať odkonzultované zmeny do svojich štatútov 

a predložiť návrh nového štatútu do najbližšieho zasadnutia VV SZC. 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom štatútov komisií 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. 6.  
Rozpočet odvetví SZC 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC, že odvetvia nedodali presné rozdelenia rozpočtu odvetví. 
Vzhľadom na tento fakt a personálnu zmenu na ekonomickom oddelení SZC poprosil členov VV SZC, 
aby rozdelenia rozpočtu odvetvia zaslali pánovi Grežďovi. E-mailová adresa na pána Grežďa je:  
ekonom@cyklistikaszc.sk 
 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 05/05/2 
 

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. 7.  
Zápisnice z komisií jednotlivých odvetví  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC spolu s generálnou sekretárkou SZC požiadali predsedov komisií, aby zasielali zápisnice 

z jednotlivých komisií na sekretariát SZC. Zároveň upozornili, že je potrebné zápisnice schváliť pred ich 

uverejnením na zasadnutí VV SZC.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 05/06/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie na vedomie. 

 

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

odlišného stanoviska. 

 

mailto:ekonom@cyklistikaszc.sk
mailto:ekonom@cyklistikaszc.sk
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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. 8. 
Informácie o národnom cyklistickom centre (TT) 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o prebiehajúcich rokovaniach s mestom Trnava ohľadom 

výstavby NCC. Momentálne prebieha výber možnej lokality, ktorá by vyhovovala na vybudovanie NCC 

a do ktorej by bolo možné vzhľadom na veľkosť pozemku naprojektovať celú stavbu.   

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 05/07/2 
 

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. 
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC ohľadom blížiacej sa tlačovej konferencie k Medzinárodným 

cyklistickým pretekom Okolo Slovenska.  

Následne dal pán prezident slovo generálnej sekretárke SZC pani Jakubovej, ktorá informovala členov 

ohľadom športu na školách, za čo nás kontaktovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Zároveň predstavila členom VV SZC projekt, ktorý sa uskutoční na základe požiadaviek a stretnutí s 

ministerstvom v športovom areály Tatran Topoľčianky.  
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Prezident SZC informoval členov VV SZC o projekte Ersmus +, kde v projekte BMX Racing došlo 

k problému ohľadom personálneho obsadenia, vzhľadom na časovú vyťaženosť. V záujme SZC, je aby 

bol projekt dotiahnutý do úspešného konca a preto sa v spolupráci s odvetvím BMX Racing budeme 

snažiť nájsť človeka, ktorý nahradí chýbajúceho člena v projekte. Informácie ohľadom projektu Erazmus 

+ sú uverejnené na stránke SZC a rovnako boli zasielané v Newslettri SZC.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 05/08/2 
 

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  
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 12:20 hod.  
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Predsedajúci:  
Peter Privara 

  

  prezident SZC  Podpis 

     

Zapisovateľ:  
Alena Diabelková  

 

  sekretariát SZC  Podpis 

     

Overovatelia zápisnice:   

Marek Konkoly 

predseda odvetvia  

BMX FreeStyle 

 

  

    Podpis 

     

  Martin Belás 

predseda odvetvia 

MTB XC 

 

 

  

    Podpis 

     

 


