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Prítomní členovia:  Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Ladislav 

LONGAUER, Pavol MIAZDRA, Štefan NAGY, 

Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Tomáš 

VRBOVSKÝ, Ján ŽILOVEC, Matej VYŠŇA 

 

Neprítomní členovia:    Filip ČILLÍK, Branislav DELEJ, Martin FRAŇO, 

Andrea HAJDÚ,   

 

Predsedajúci:    Peter PRIVARA 

Zapisovateľ:     Alena DIABELKOVÁ 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie  

5. Hlasovanie per rollam o Národnom cyklistickom centre 

6. Oprava áut SZC 

7. Majstrovské dresy a ich používanie na pretekoch 

8. Doplnenie a hlasovanie za nového člena komisie CC 

9. Schválenie novej smernice CTM 

10. Online rezervácia áut pre odvetvia 

11. Diskusia  

12. Záver  

 

 

K bodu 1:   Prezident SZC otvorí zasadnutie VV SZC 

 

K bodu 2: Kontrola uznesení z minulého zasadnutia VV SZC 24.04.2019     
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Úlohy splnené: 

                                    05/04/19 – Výkonný výbor schvaľuje návrh upraveného štatútu    

             rozhodcov na návrh pána Miazdru. 

06/04/19 – Výkonný výbor schvaľuje rozpočet ZCPM na rok 2019 pre   

                    malé odvetvia. 

12/04/19 – VV SZC sa uznáša na tom, že komisia bude zodpovedná za  

          to, aby reprezentačný tréner informoval SZC počas  

                     reprezentačných výjazdov. 

 

K bodu 3:  Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC 

U: Výkonný výbor berie na vedomie zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC. 

 

K bodu 4:  Kontrolór SZC- Informácie  

 

Kontrolór informuje o priebehu stretnutia Kontrolnej komisie. Predseda komisie navrhuje, aby 

sa zvolil zástupca kontrolóra, ktorý by zastupoval predsedu Kontrolnej komisie v jeho 

neprítomnosti avšak nemal by kompetencie predsedu Kontrolnej komisie. Zatiaľ bude táto 

funkcia až do Konferencie SZC neoficiálna. Komisia hlasovala za pána Ševčíka.  

Ďalej Kontrolná komisia skontrolovala počas svojho zasadania celý prvý štvrť rok. Jediná 

prebiehajúca kontrola sa stále nachádza na kriminálnej polícii.   

 U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie od Kontrolóra SZC. 

K bodu 5:  Hlasovanie Per Rollam o Národnom cyklistickom centre  

 

Vzhľadom na požiadavku zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

a ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorí od nás vyžadovali predbežnú lokalitu kde by 

sa malo stavať Národné cyklistické centrum. Výkonný výbor hlasoval Per Rollam a schválil 

zmluvu o budúcej zmluve na prenájom pozemku pre Národné cyklistické centrum v katastri 
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obce Orechová Potôň. Hlasovalo 11 členov VV SZC Za podpísanie zmluvy a 2 členovia 

nehlasovali.  V priebehu nasledujúcich mesiacov bude v schválenej lokalite prebiehať 

architektonická štúdia. Na každom nasledujúcom VV SZC budú prezentované ďalšie 

informácie ohľadom Národného cyklistického centra.  

 

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie o Národnom cyklistickom centre a potvrdzuje 

hlasovanie Per Rollam.  

 

K bodu 6:  Oprava áut SZC 

Výkonný výbor berie na vedomie, že pri prebratí jedného z áut po poslednom výjazde cestnej 

cyklistiky bola na SZC nahlásená nutná oprava auta. Po prešetrení sa zistilo, že mechanik, ktorý 

auto šoféroval natankoval omylom naftu namiesto benzínu. Na tom to aute ďalej pokračoval 

v ceste a svojím konaním spôsobil vadu na motore. Mechanik pri odovzdávaní auta túto 

skutočnosť zamlčal. Auto tak muselo ostať v servise vyše troch týždňov, čo skomplikovalo 

situáciu najmä iným odvetviam. SZC by chcelo informovať odvetvia a osoby, ktoré auto 

preberú alebo im bolo SZC pridelené a berú si ho tak na zodpovednosť, aby si auto pred 

prebratím dôkladne skontrolovali a všetky vady nahlásili pred prebratím ako aj po prebratí 

vozidla. Pokiaľ SZC zistí nejaký problém s autom bude si za škodu zavinenú zodpovednou 

osobou najskôr zodpovedať odvetvie a následne šofér  zodpovedný za vozidlo.   

 

 

U: Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o poškodení vozidla a súhlasí s informovaním 

odvetví.  

 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr  

 

 

K bodu 7:  Majstrovské dresy a ich používanie na pretekoch 

Predseda odvetvia MTB pán Žilovec, prednáša návrh na spracovanie manuálu k majstrovským 

dresom, nakoľko reprezentanti, ktorí sú majstrami Slovenska na klubových pretekoch 
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neštartujú v majstrovských dresoch. Niektoré odvetvia dokonca nemusia počas Svetového 

pohára ani Európskeho štartovať v reprezentačnom drese. Výkonný výbor berie na vedomie 

informáciu od pána Žilovca ohľadom Majstrovských dresov. Každé odvetvie si tento manuál 

vypracuje samé.   

 

 

U: Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o používaní majstrovských dresov.  

 

Z: Sekretariát SZC 

T: Do najbližšieho VV SZC 

 

 

 

K bodu 8:        Doplnenie a hlasovanie za nového člena komisie CC 

 

Predseda odvetvia cestnej cyklistiky pán Chren referuje o komisii cestnej cyklistiky, z ktorej sa 

rozhodol odstúpiť jeden z členov komisie pán Peter Szász. Z roku 2016 prichádzali podľa 

poradia do úvahy pán Riška, pán Zoller a pán Baláž. Bolo požiadaných 57 klubov, aby navrhli 

jedného kandidáta. V 1. kole bol s najväčším počtom hlasov 16 pán Riška, 4 hlasy pán Broniš 

a 3 hlasy pán Baláž. Do 24.4.2019 sa kluby mali vyjadriť. Nakoľko ale nehlasovalo dostatočné 

množstvo klubov navrhuje prezident SZC, aby sa hlasovanie predĺžilo o jeden týždeň, aby 

zahlasovali všetci. VV SZC bude o členovi následne hlasovať per rollam.  

 

 

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie o hlasovaní za člena cestnej komisie.   

 

Z: Sekretariát SZC 

T: Do najbližšieho VV SZC 
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K bodu 9:  Schválenie novej smernice CTM 

 

Dňa 4.4.2019 bola VV SZC zaslaná ako príloha smernica CTM ku ktorej sa mali kluby vyjadriť 

do 24.4.2019, pán Szász sa nezúčastnil stretnutia CTM ale dňa 23.4.2019 návrh 

pripomienkoval. Jeho bod o ochrane CTM po dobu jedného roku nebol schválený ostatnými 

CTM, nakoľko by to nebolo spravodlivé a mnohé CTM by sa teda k podpore nedostali. Počet 

športovcov v klube musí byť minimálne 10 a bodovať budú všetky kategórie. Predseda odvetvia 

Cyklokros Martin Fraňo ešte zašle návrh na doplnenie, nakoľko je stále možnosť zapracovať 

dodatky v prípade nejakých nezrovnalostí. Tie budú samozrejme prerokované aj s trénersko-

metodickou komisiou. 

 

Hlasovanie:   

ZA: 9             PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC sa uznáša na úprave smernice pre CTM a jej schválenie.  

 

Z: Sekretariát SZC  

T: Do najbližšieho VV SZC 

 

K bodu 10   Online rezervácia áut pre odvetvia 

Online rezervácia áut by bola zložitá, nakoľko sa stáva, že autá sa vracajú pokazené. Často krát 

musíme túto situáciu riešiť výmenou za iné vozidlo. Snažíme sa uprednostňovať tie odvetvia, 

ktorým bolo auto pridelené, pokiaľ nastáva problém s autom, ktoré im bolo pridelené, čo ale 

v konečnom dôsledku trošku komplikuje rezervovanie áut. Sekretariát SZC uvažoval nad 

možnosťou online rezervácie ale v momentálnej situácií máme za to, že z vyššie uvedených 

dôvodov by to nebolo možné. 

 

U: VV SZC berie na vedomie informáciu o online rezervácii áut. 
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K bodu 11:  Diskusia 

Na základe uznesenia z minulého VV SZC bola pozvaná zúčastniť sa VV SZC aj PR  

manažérka pani Ďurková a pán Timko, ktorý je správcom web stránky. Informujú VV SZC 

o priebehu a fungovaní stránok SZC prostredníctvom, ktorých informujú verejnosť 

o cyklistike. Pani Ďurková  tiež informuje o dôležitosti zasielať počas akcií fotografie 

a správy.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie od pána Timka a pani Ďurkovej.  
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

   

.............................................      ............................................. 

Peter Privara              Alena Diabelková 

            prezident SZC                         sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

.............................................      ............................................. 

 

      Tomáš Vrbovský                            Matej Vyšňa 

     predseda odvetvia                                                                               predseda odvetvia 

       MTB DH                                 Cestná cyklistika

                          

 


