Zápis č. 08/19

Zápis č. 08/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 22.10.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní členovia:

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

Neprítomní členovia:

Martin FRAŇO

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. Nová smernica o používaní motorových vozidiel,
školenie vodičov, prerozdeľovanie áut
6. BMX racing a BMX Freestyle financovanie na rok
2020
7. Termín konferencie 2020
8. Uznesenie z konferencie 2019
9. Zlatý pedál – informácie + termín
10. Informácie o Národnom cyklistickom centre
11. Diskusia
12. Záver

1

Zápis č. 08/19

Zápis č. 08/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 22.10.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 1:
Prezident SZC otvorí zasadnutie VV SZC

K bodu 2:

Kontrola uznesení z minulého zasadnutia VV SZC konaného dňa
11.09.2019

Úlohy splnené:

05/07/19 – Výkonný výbor berie na vedomie momentálny stav a bude
čakať na návrhy členov VV SZC ohľadom prerozdeľovania áut na rok
2020 ako aj na cenové ponuky.
06/07/19 - Výkonný výbor berie na vedomie návrh nového systému
vytvárania objednávok a Ekonomická pracovníčka SZC zašle nový vzor
objednávky.
08/07/19 - VV SZC schvaľuje nové zloženie realizačného tímu
dráhovej cyklistiky. VV SZC schvaľuje spoluprácu so spoločnosťami
Sportmed a Sportmed East.

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 SZC sa nemohol zúčastniť zasadnutia VV SZC a poveril člena kontrolnej komisie
pána Ševčíka, aby predniesol jeho zistenia v prípade možného disciplinárneho konania
a požiadal pána Deleja, aby na zasadnutí dráhovej komisie vyriešil zloženie realizačného tímu
v zmysle stanov a zistení kontrolóra SZC, ktoré uvádza vo svojej správe. Pán Ševčík informuje
o návrhu na začatie disciplinárneho konania od pána Bačíka, ktorý bol zaslaný kontrolnej
komisii ako aj vedeniu SZC. Disciplinárne konanie žiada pán Bačík začať voči osobe pána
Deleja, ako aj členom dráhovej komisie.
Prezident vyzýva členov VV SZC k hlasovaniu či bude podnet pána Bačíka postúpený
disciplinárnej komisii na základe týchto skutočností a za prítomnosti člena kontrolnej komisie.

2

Zápis č. 08/19

Zápis č. 08/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 22.10.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovanie:
ZA:

PROTI: 12

ZDRŽAL SA: 0

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie od kontrolóra SZC.
Výkonný výbor sa hlasovaním uznáša, že je proti postúpeniu podnetu disciplinárnej komisii
SZC ako aj začatiu disciplinárneho konania voči osobe pána Deleja ako predsedu dráhovej
komisie, ako aj členom komisii dráhovej cyklistiky. Navrhovateľovi pánovi Bačíkovi to
oznámi sekretariát SZC.
Z: Sekretariát SZC
T: Čo najskôr

K bodu 5:

Nová smernica o používaní motorových vozidiel, školenia vodičov,
prerozdeľovanie áut

Sekretariát SZC opätovne požiadal členov VV SZC, aby sa zaoberali problematikou
rozdeľovania na ďalší rok ako aj možnosťou o požičiavaní áut a zároveň informuje ich aktuálne
zistených možnostiach. Prezident SZC tiež informuje o potrebe školenia, nakoľko sa SZC
počtom vlastnených motorových vozidiel stáva prepravcom osôb a takisto je nutné upraviť
smernicu ohľadom vedenia motorových vozidiel SZC počas reprezentačných výjazdov.

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie od Prezidenta SZC ohľadom motorových
vozidiel.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 6:

BMX Racing a BMX Freestyle financovanie na rok 2020

Odvetvie BMX posledné roky napreduje predseda odvetvia pán Čillík požiadal VV SZC
o zaradenie tohoto bodu BMX racing a BMX Freestyle financovanie na rok 2020. Nakoľko sa
BMX Freestyle stalo novou olympijskou disciplínou SZC informuje pána Čillíka ako predsedu
odvetvia BMX o možnom rozdelení odvetví na BMX race a BMX freestyle.
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Zápis č. 08/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 22.10.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------U: Výkonný výbor berie na vedomie podnet pána Čillíka a pri plánovaní rozpočtu sa bude
týmto bodom zaoberať.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC

K bodu 7:

Termín konferencie SZC 2020

Prezident SZC navrhuje členom VV SZC termíny Konferencie SZC 2020 a to: 26.1.2020 alebo
9.2.2020. Členovia VV SZC sa dohodli na hlasovaní za termín Konferencie SZC na 26.1.2020.
Hlasovanie:
ZA:

11

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 1

U: Výkonný výbor SZC schvaľuje termín Konferencie SZC 2020 .

K bodu 8:

Uznesenie z konferencie 2019

Prezident SZC informuje o uznesení z minuloročnej konferencie SZC a jeho zapracovaní do
stanov SZC k právam a povinnostiam členov SZC. V nasledujúcom znení: ,, Členovia, orgány
a funkcionári SZC, ako aj osoby s príslušnosťou k SZC sú povinní zdržať sa konania
poškodzujúceho dobré meno SZC, a to najmä prostredníctvom masmediálnych prostriedkov,
sociálnych sietí a iných verejne prístupných informačných zdrojov. Úmyselné konanie
v rozpore s touto povinnosťou sa považuje za závažné disciplinárne previnenie. Výkonný výbor
SZC môže pozastaviť činnosť až do rozhodnutia disciplinárnej komisie SZC.“
Hlasovanie:
ZA:

12

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

U: VV SZC schvaľuje zapracovanie schváleného znenia uznesenia do stanov.
Z: Sekretariát SZC
T: Do najbližšieho VV SZC
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Zápis č. 08/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 22.10.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 9:
Zlatý pedál 2019
Prezident informoval ohľadom gala-večera Zlatý pedál 2019, ktorý sa uskutoční dňa:
20.12.2019 v NH Gate one Bratislava.

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom gala-večera Zlatý pedál 2019.

K bodu 10:

Informácie o Národnom cyklistickom centre

Prezident SZC informuje o Národnom cyklistickom centre, kde sa stále čaká na vyjadrenie
protimonopolného úradu.

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom gala-večera Zlatý pedál 2019.
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zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 22.10.2019 v Bratislave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREDSEDAJÚCI:

ZAPISOVATEĽ:

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

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

Peter Privara
prezident SZC

Alena Diabelková
sekretariát SZC

OVEROVATELIA ZÁPISU:

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

Tomáš Vrbovský
predseda odvetvia
Horská cyklistika DH

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

Luboš Chren
predseda odvetvia
Cestná cyklistika
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