Zápis č. 06/19

Zápis č. 06/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 30.7.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní členovia:

Filip ČILLÍK, , Ľuboš CHREN, Katarína
JAKUBOVÁ, Ladislav LONGAUER Pavol
MIAZDRA, Štefan NAGY, Peter PRIVARA,
Branislav REŽŇÁK, Tomáš VRBOVSKÝ, Ján
ŽILOVEC,

Neprítomní členovia:

Branislav DELEJ, Martin FRAŇO,
Andrea HAJDÚ, Matej VYŠŇA

Predsedajúci:

Peter PRIVARA

Zapisovateľ:

Alena DIABELKOVÁ

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC
4. Reprezentácia Juniori CC (11:00, prizvaný pán Novosad)
5. Kontrolór SZC – informácie
6. Návrh na nový systém prerozdeľovania áut na rok 2020
7. Návrh na prerozdelenie navýšenia príspevku z MINEDU
8. Informácia o možnej spolupráci so Športovou Akadémiou Mateja Tótha
9. Informácia o výzve z SOŠV
10. Prerozdelenie voľnočasového oblečenia medzi jednotlivé odvetvia
11. Výsledky a zverejňovanie v dráhovej cyklistike (M.Fraňo)
12. Povinnosti člena realizačného tímu (B.Delej)
13. Tlmače žiadosť na dofinancovanie
14. Informácie o Národnom cyklistickom centre
15. Diskusia
16. Záver

K bodu 1:

Prezident SZC otvorí zasadnutie VV SZC
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K bodu 2:

Kontrola uznesení z minulého zasadnutia VV SZC 28.05.2019

Úlohy splnené:
06/05/19 – Výkonný výbor schvaľuje úpravu licenčného poriadku
a minimálnu vekovú hranicu na vydanie licencie od 5 rokov.

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:

Reprezentácia Juniori CC ( 11:00, prizvaný bol aj pán Novosad)

VV SZC bol informovaný o porušovaní zmluvy o výkone činnosti športového odborníka zo
strany reprezentačného trénera juniorov. Reprezentačný tréner si neplní povinnosti vyplývajúce
mu zo zmluvy a to I. bod 4 - kde sa uvádza, že predmetom zmluvy je záväzok športového
odborníka osobne vykonávať pre Športovú organizáciu činnosť... nakoľko

rovnako

reprezentačný tréner do dnešného dňa nezaslal účtovné doklady súvisiace s jeho nákladmi na
reprezentáciu a úmyselne zavádzal Komisiu CC aj o dohode s ekonómkov SZC- Reprezentačný
tréner bol požiadaný aby tieto doklady predložil SZC ako aj Komisii CC, rovnako bol písomne
pozvaný, aby sa zúčastnil VV SZC a vysvetlil svoje konanie a nerešpektovanie zmluvy
a povinností, ktoré mu z nej vyplývajú.

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie o situácií v juniorskej reprezentácií CC
a požiadal sekretariát SZC o zaslanie výzvy k náprave po dohode s právnym oddelením SZC.
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najskôr VV SZC
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K bodu 5:

Kontrolór SZC- Informácie

Členovia VV SZC boli už niekoľko mesiacov informovaní o prípade člena SZC, ktorý bol
postúpený aj vyšetrovaniu na polícií. Člen SZC sa k falšovaniu podpisov priznal ale polícií
uviedol, že na to mal aj súhlas pretekárov. Tí túto verziu potvrdili, ale nemali za to, že sa jedná
o trestný čin a nevedeli o tejto skutočnosti v konkrétnej situácií, ktorá bola predmetom
vyšetrovania. VV SZC navrhuje napísať členovi SZC stanovisko a po prerokovaní s právnikom
rozhodnúť, či bude tento jeho počin riešený aj disciplinárnou komisiou SZC.
U: Výkonný výbor berie na vedomie zistenia kontrolóra SZC.
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najskôr VV SZC

K bodu 6:

Návrh na nový systém prerozdeľovania áut na rok 2020

SZC požiada členov VV SZC, aby predložili návrhy na nové prerozdelenie áut na rok 2020,
nakoľko je s priraďovaním áut ako aj s ich údržbou neustále problém. Pridelené autá sa vracajú
špinavé, plné odpadkov a pri pokazení vozidla nie je možné zistiť vinníka. SZC navrhuje, aby
boli autá preberané priamo zo zväzu, rovnako tak aj odovzdávané priamo na zväz. Aby sa tiež
zabránilo nezhodám v preplácaní cestovného ako aj stanoveniu začiatku a koncu výjazdu pre
potreby účtovania, SZC navrhuje začínať a končiť výjazdy priamo na zväze.

U: Výkonný výbor berie na vedomie a bude čakať na návrhy členov VV SZC ohľadom
prerozdeľovania áut na rok 2020.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 7:

Návrh na prerozdelenie navýšenia príspevku z Ministerstva školstva

Ministerstvo schválilo peniaze na podporu podujatí čím došlo k navýšeniu príspevku. Po
obdržaní dodatku ku zmluve bude príspevok prerozdelený podľa percentuálneho kľúča.
Jednotlivé odvetvia si rozdelia na reprezentáciu 29 000,- € a 28 520,- € pre talentovanú mládež
podľa percentuálneho kľúča. Pre CTM Spartak Tlmače bude vyčlenených 3 416,- €.
3

Zápis č. 06/19

Zápis č. 06/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 30.7.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovanie:
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor schvaľuje prerozdelenie peňazí od Ministerstva školstva na základe
percentuálneho kľúča po obdržaní podpísaného dodatku ku zmluve.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 8:

Informácia prezidenta SZC o možnej spolupráci so Športovou Akadémiou
Mateja Tótha

Prezident SZC informuje VV SZC o možnosti zapojiť sa do projektu pre menšie deti v rámci
projektu Športovej Akadémie Mateja Tótha. Jedná sa o projekt v rámci základných škôl, kde sa
deti v rámci mimoškolských aktivít venujú športu. Cyklistika v takomto projekte zastúpenie
ešte nemá a mohla by to tak byť dobrá príležitosť, ako deťom aj v mladšom veku priblížiť
cyklistiku.

U: Výkonný výbor berie informáciu o projekte na vedomie. SZC zistí viac informácií o projekte
a následne ich predloží všetkým členom VV SZC. VV SZC má za to, že takýto projekt by mohol
výrazne prispieť k rozšíreniu členských základní ako aj k rozvoju cyklistiky na Slovensku. VV
SZC tiež navrhuje zistiť školy, ktoré sú v tomto projekte zapojené a dať návrh, aby sa projekt
mohol začať realizovať od septembra t.j. začiatok školského roka.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 9:

Informácia o výzve SOŠV

Sekretariát SZC bol oslovený Slovenským Olympijským a športovým výborom, k predkladaniu
žiadostí k projektu SOŠV o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie
športovej infraštruktúry. Jedná sa o rozdelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu či
stavbu športoviska.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------U: Výkonný výbor SZC berie na vedomie informáciu o výzve, ktorá prišla z SOŠV a navrhuje
ju zaslať všetkým klubom SZC.
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najskôr

K bodu 10:

Prerozdelenie voľnočasového oblečenia

Prerozdelenie voľnočasového oblečenia pre reprezentantov jednotlivých odvetví bude
preposlaná tabuľka a na základe percent, bude jednotlivé voľnočasové oblečenie pridelené
odvetviam.

U: Výkonný výbor berie na vedomie prerozdelenie voľnočasového oblečenia
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 11:

Výsledky a zverejňovanie v dráhovej cyklistike

Nakoľko sa z pracovných dôvodov VV SZC nemohli predsedovia odvetví pán M. Fraňo
(navrhovateľ tohto bodu) a predseda odvetvia dráhová cyklistika pán B. Delej zúčastniť,
VV SZC navrhuje preposlať túto informáciu od pána Fraňa dráhovej komisii.
U: Výkonný výbor berie na vedomie potrebu úpravy zverejňovania výsledkov v odvetví dráhová
cyklistika
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 12:

Povinnosti člena realizačného tímu

Na základe bodu, ktorý do VV SZC zaslal pán B. Delej, predseda dráhovej komisie
a niekoľkých ďalších sťažností a správ z reprezentačných výjazdov od iných členov
realizačného tímu, VV SZC navrhuje zaslať pánovi Bačíkovi ako členovi realizačného tímu
napomenutie vzhľadom na jeho porušovanie štatútu. Ak by sa aj po napomenutí jeho správanie
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na disciplinárne konanie a bude mu pozastavená činnosť.Hlasovanie:
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor schvaľuje zaslanie napomenutia členovi realizačného tímu
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 13:

Tlmače žiadosť na dofinancovanie

Spartak Tlmače ako CTM požiadali VV SZC o dofinancovanie, nakoľko im z klubu na jeseň
v roku 2018 odišli traja pretekári do ŠŠ Trenčín a tým však nenaplnili požiadavku o počte
potrebných pretekárov v CTM pre rok 2019, preto nemajú nárok na podporu ako CTM. VV
SZC na základe tejto žiadosti a okolností, ktoré k tomu viedli navrhuje Spartaku Tlmače
z navýšenia rozpočtu prideliť sumu 3 416 € s požiadavkou, ktorá sa vzťahuje na CTM, aby do
ďalšieho roku zvýšili počet mládeže do 18 rokov na 10.

Hlasovanie:
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor schvaľuje Spartak Tlmače
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 14:

Informácie o Národnom cyklistickom centre

Aj naďalej prebieha príprava všetkých podkladov a jednania s protimonopolným úradom, aby
bolo možné pristúpiť k začiatku výstavby NCC.

U: Výkonný výbor berie na vedomie
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC
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PREDSEDAJÚCI:

ZAPISOVATEĽ:

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

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

Peter Privara
prezident SZC

Alena Diabelková
sekretariát SZC

OVEROVATELIA ZÁPISU:

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

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

Štefan Nagy

Branislav Režňák

predseda odvetvia
Cyklotrial

predseda odvetvia
Paracyklistika
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