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Zápis č. 05/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 28.5.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní členovia:

Branislav DELEJ, Martin FRAŇO, Ľuboš
CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Pavol
MIAZDRA, Štefan NAGY, Peter PRIVARA,
Tomáš VRBOVSKÝ, Ján ŽILOVEC, Andrea
HAJDÚ, Matej VYŠŇA

Neprítomní členovia:

Filip ČILLÍK, Branislav REŽŇÁK,
Ladislav LONGAUER

Predsedajúci:

Peter PRIVARA

Zapisovateľ:

Alena DIABELKOVÁ

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC
4. Kontrolór SZC – informácie
5. Potvrdenie nového člena cestnej komisie schválenie Martina Rišku, per

rollam
6. Úprava licenčného poriadku- stanovenie vekovej hranice

7. Informácie ohľadom áut
8. Delegácie medzinárodného rozhodcu
9. Informácie o Národnom cyklistickom centre
10. Diskusia
11. Záver zasadnutia

K bodu 1:

Prezident SZC otvorí zasadnutie VV SZC

K bodu 2:

Kontrola uznesení z minulého zasadnutia VV SZC 28.05.2019

Úlohy splnené:
09/04/19 – VV SZC sa uznáša na úprave smernice pre CTM a jej
schválenie
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K bodu 3:

Krátke zhodnotenie odvetví 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 prebiehajúcej kontrole, ktorá je stále podaná na polícií a zatiaľ sme
nedostali žiadne rozhodnutie. Iné kontroly momentálne neprebiehajú.

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

K bodu 5:

Potvrdenie nového člena cestnej komisie Martina Rišku, o ktorom sa
hlasovalo Per Rollam

Členovia VV SZC boli na minulom VV informovaní o doplňovaní komisie cestnej cyklistiky,
nakoľko sa jej dvaja členovia vzdali funkcie. Lehota hlasovania bola predĺžená z dôvodu
nedostatočného počtu hlasujúcich. Následne kandidát s najvyšším počtom hlasov, pán Martin
Riška bol VV SZC schválený per rollam.
Hlasovanie:
ZA: 9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor hlasovaním per rollam potvrdzuje pána Martina Rišku za člena komisie
cestnej cyklistiky.

K bodu 6:

Úprava licenčného poriadku – stanovenie vekovej hranice

Licenčná pracovníčka SZC upozornila VV SZC na potrebu úpravy vekovej hranice pretekárov,
nakoľko počas registrácie pretekárov sa k nej dostala žiadosť o registráciu pretekára vo veku
troch rokov. Nakoľko licenčný poriadok neobsahuje najnižšiu vekovú hranicu sa Licenčná
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------pracovníčka sa teda obrátila na VV SZC, aby schválil úpravu vekovej hranice pre vystavenie
licencie.

Hlasovanie:
ZA:

10

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor schvaľuje úpravu licenčného poriadku a minimálnu vekovú hranicu na
vydanie licencie od 5 rokov.
Z: Licenčná pracovníčka SZC
T: Čo najskôr VV SZC

K bodu 7:

Informácia ohľadom áut

Po grafickom návrhu nového polepenia áut boli dve vozidlá SZC polepené novými nálepkami.
SZC sa cena za daný polep nepozdáva z hľadiska pomeru kvality a ceny. SZC teda požiadalo
VV SZC, aby sa informovali aj u iných firiem, ktoré sa špecializujú na polep vozidiel.
SZC zároveň informuje VV SZC o požiadavke pána Roberta Glajzu ( Koordinátor MTB XC
a tréner odvetvia Cyklokros a MTB XC) o úprave vozidla, ktoré mu bolo pridelené na sezónu.
Vozidlo by podľa jeho požiadavky potrebovalo menšie úpravy, aby vyhovovalo potrebám MTB
XC a CX počas reprezentačných výjazdov. Žiada teda VV SZC o schválenie prerábky auta pre
potreby týchto odvetví.
Hlasovanie:
ZA:

10

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor schvaľuje nutné opravy auta pridelenému pánovi Glajzovi ako
koordinátorovi a trénerovi. Zároveň schvaľuje aj opravy, ktoré si pán Glajza vie zaobstarať
svojpomocne podľa jeho potrieb.
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najbližší VV SZC

K bodu 8:

Delegácie medzinárodného rozhodcu

Na základe uznesenia VV SZC zo dňa 23.1.2019 (v bode 6), VV SZC súhlasí s delegáciou
medzinárodného rozhodcu na základe žiadosti, po uplynutí lehoty jeho suspendácie, ktorá mu
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na rozhodovanie pretekov.
Hlasovanie:
ZA:

10

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: VV SZC vzal na vedomie rozhodnutie arbitrážnej rady UCI o vydaní licencie
medzinárodnému rozhodcovi SZC. VV SZC svojím hlasovaním tiež potvrdil svoje stanovisko zo
dňa 23.1.2019.
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najbližší VV SZC

K bodu 9:

Informácie o Národnom cyklistickom centre

Prezident SZC informuje VV SZC o pokračovaní realizácie NCC.
Hlasovanie:
ZA:

13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie o NCC
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najskôr

K bodu 10:

Diskusia

VV SZC bol informovaný o nevhodnom správaní ako aj problémoch s prideleným vozidlom
jedného z mechanikov CC, ktoré by v rámci svojich kompetencií malo SZC vyriešiť, sekretariát
bude informovať VV SZC.
Rovnako by SZC chcelo upozorniť VV SZC a predsedov jednotlivých odvetví, že nie sú
dodržiavané lehoty vyúčtovaní, ktoré majú byť podľa smernice a zákona o športe doručované
na SZC v lehote, ktorá je uvedená v smernici pre vyúčtovanie. Je potrebné trénerov na tento
fakt upozorniť, aby dodržiavali stanovený termín.
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navrhuje na budúcu sezónu upraviť dizajn majstrovského dresu. VV SZC na to bude prihliadať
v budúcej sezóne, aby sa z rozpočtu vyčlenili peniaze. Do budúcej sezóny si každé odvetvie
spracuje dizajn a počet kusov, aby sa to mohlo objednať spolu s ďalšou objednávkou.
Zároveň by sa pán Martin Fraňo rád vyjadril k bodu 9 z predchádzajúceho VV SZC, a chcel by
požiadať VV SZC, aby oslovili predsedu trénersko - metodickej komisie pána Martina Belása,
aby pripravil úpravy v jej fungovaní do ďalšieho roku, nakoľko nastali personálne zmeny
a niektorí členovia už nevykonávajú činnosť v SZC.

U: Výkonný výbor berie na vedomie jednotlivé body diskusie.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC
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ZAPISOVATEĽ:

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

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

Peter Privara
prezident SZC

Alena Diabelková
sekretariát SZC

OVEROVATELIA ZÁPISU:

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

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

Luboš Chren

Pavol Miazdra

predseda odvetvia
Cestná cyklistika

predseda komisie
Rozhodcov
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