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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: 26/2022 

Dátum a čas konania: 26.Oktober 2022 o 09:30 hod. 

Miesto konania: V priestoroch SZC, Kukuričná 13, Bratislava 

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

Neprítomní členovia VV SZC: 1. Marek Konkoly 
2. Tomáš Vrbovský 
3. Matúš Radosa 

Hostia zasadnutia VV SZC: 1. Alena Diabelková 
2. Alica Fisterová 
3. Katarína Jakubová 

 
Dňa 17.10.2022 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 

6. Velodróm Prešov 

7. Prestupové lístky 

8. MS Glasgow 2023 

9. Zlatý pedál 2022 

10. Konferencia SZC 

11. Diskusia 

12. Záver 
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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. O slovo sa prihlásil predseda odvetvia MTB XC pán Martin Belás, ktorý 

požiadal o doplnenie bodu do programu ako číslo 11. Zmena štatútu odvetvovej komisie MTB XC.  

Prezident SZC následne vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za 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 

6. Velodróm Prešov 

7. Prestupové lístky 

8. MS Glasgow 2023 

9. Zlatý pedál 2022 

10. Konferencia SZC 

11. Zmena štatútu odvetvia XC 

12. Diskusia 

13. Záver  

 

Prijaté rozhodnutie:  

Uznesenie č. 08/01/2: 

 

VV SZC schvaľuje program zasadnutia VV SZC s doplneným bodom č.11. 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie 

5. Priebežné čerpanie 

6. Velodróm Prešov 

7. Prestupové lístky 

8. MS Glasgow 2023 

9. Zlatý pedál 2022 

10. Konferencia SZC 

11. Zmena štatútu odvetvia XC 

12. Diskusia 

13. Záver 
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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.  
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. 08/02/2 

 
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 o činnosti kontrolnej komisie a o jej zasadnutí, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19. októbra 2022. Kontrolná komisia sa na svojom zasadnutí venovala kontrole 

dokladov SZC. Zápis zo zasadnutia Kontrolnej komisie bude zverejnený na stránke SZC. Kontrolór 
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SZC zároveň poprosil členov VV SZC, aby mu zasielali pozvánky na svoje výročné zasadnutia, 

nakoľko sa na týchto zasadnutiach plánuje osobne zúčastniť.  
 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 08/03/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie od kontrolóra 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. 

 

Bod programu č. 5.  
Priebežné čerpanie 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC si zobral slovo a informoval členov SZC o čerpaní jednotlivých odvetví, ktoré je 

aktualizované na dennej báze a opätovne poprosil predsedov odvetví, aby svoje priebežné zostatky  

konzultovali s pánom Grežďom. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 08/04/2 
 

VV SZC prijal informácie ohľadom rozpočtov odvetví 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. 6.  
Velodróm Prešov 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto 
Prešov, a do ktorej sa po odsúhlasení na predchádzajúcom zasadnutí VV SZC zapojil aj Slovenský zväz 
cyklistiky. Súťaž bola napokon zrušená, nakoľko po preskúmaní ponúk sa zastupiteľstvo mesta 
nevedelo rozhodnúť pri výbere uchádzačov. V najbližších dňoch by mala byť vyhlásená nová súťaž.  
 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 08/05/2 
 

VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom obchodno-verejnej súťaže.  

 

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.  
Prestupové lístky 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Pán Rohoň odprezentoval členom VV SZC návrh nových prestupových lístkov. Úprava tlačiva je 

potrebná, nakoľko v roku 2022 SZC prešlo na digitálnu registráciu klubov a licencií. Prestupový lístok je 

preto upravený podľa potrieb digitálneho matričného systému. Prestupový lístok bude platný od roku 

2023. Pre zvyšujúci sa počet pretekárov v zahraničných tímoch vznikla na základe dopytu aj anglická 

verzia lístku. Prezident SZC následne vyzval prítomných k hlasovaniu za schválenie nového 

prestupového lístka.   

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 08/06/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú nový prestupový lístok na 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 

 

Bod programu č. 8. 
MS Glasgow 2023 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC opäť pripomenul prítomným členom VV SZC a zároveň tým, ktorých sa MS v Glasgowe 

2023 týka termín nahlásenia počtov športovcov a členov realizačného tímu pánovi Rohoňovi do 

31.10.2022, kvôli príprave logistiky a rezervácie ubytovania.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/07/2 
 

Členovia VV SZC  berú na vedomie informácie ohľadom MS Glasgow 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. 9. 
Zlatý pedál – Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o možnom termíne konania galavečera Zlatý pedál - 

Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2022 a to 17. decembra 2022. Prezident vyzval prítomných 

členov o hlasovanie za schválenie termínu galavečera Zlatý pedál – Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za 

rok 2022. Prezident SZC požiadal predsedov odvetví, aby zaslali mená ocenených za svoje odvetvie 

a návrh za talent v roku 2022. 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/08/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú termín galavečera Zlatý pedál – Vyhlásenie najlepšieho cyklistu za 

rok 2022, ktorý sa uskutoční dňa 17.decembra 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. 10. 
Konferencia SZC  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o termíne konania konferencie SZC, ktorá sa uskutoční dňa 

28.1.2023 a požiadal členov VV SZC, aby sa vyjadrili k danému návrhu termínu. Členovia VV SZC 

nepredniesli žiadne námietky voči termínu konania konferencie.  
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Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/09/2 
 

Členovia VV SZC  berú na vedomie termín konania Konferencie 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. 11  
Zmena štatútu odvetvia MTB XC  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Predseda odvetvia MTB XC pán Martin Belás si vzal slovo a predniesol členom VV SZC návrh na zmenu 

štatútu odvetvovej komisie MTB XC. Prezident SZC vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za navrhovanú 

zmenu štatútu odvetvovej komisie MTB XC v znení v akom bola predložená VV SZC.  

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/10/2 
 

Členovia VV SZC  schvaľujú predložený návrh štatútu odvetvovej komisie MTB XC v znení, 

v akom bol predložený VV 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. 12  
Diskusia  
 

Prezident SZC podal členom VV SZC informácie ohľadom nového vedenia v televízií RTVS, kde už mal 

aj stretnutie a predniesol členom možnosti spolupráce s RTVS.  

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 08/11/2 
 

Členovia VV SZC  prijali podané informácie ohľadom spolupráce s RTVS 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 
 

 

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 12:30 hod.  
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Predsedajúci:  Peter Privara 

prezident SZC 

  

 Podpis 

    

Zapisovateľ: Alena Diabelková 

sekretariát SZC  
 

 Podpis 

    

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Matej Vyšňa 

predseda komisie 

Cestná cyklistika 

 

 

  

    Podpis 

     

  Michal Rohoň 

predseda odvetvia  

Dráhová cyklistika 

 

 

  

    Podpis 
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