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Prítomní členovia:         Martin FRAŇO, Andrea HAJDÚ, Filip ČILLÍK,  

                                           Ľuboš CHREN, Ladislav LONGAUER, Pavol MIAZDRA, Štefan   

NAGY, Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Tomáš 

VRBOVSKÝ, Ján ŽILOVEC 

 

Neprítomní členovia:       Branislav DELEJ, Matej VYŠŇA 

 

Generálna sekretárka:    Katarína JAKUBOVÁ 

  

Predsedajúci:                   Peter PRIVARA 

Zapisovateľ:         Alena DIABELKOVÁ 

 

PROGRAM:  

   
1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Hlasovanie per rollam 

4. Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC 

5. Kontrolór SZC – informácie 

6. Čerpanie odvetví  v roku 2019 

7. Informácie o rozpočte 2020 

8. Schválenie štatútu odvetvia SZC - Cyklistika pre všetkých. 

9. Schválenie pozície športový riaditeľ pre U23 a juniorov/juniorky 

10. BMX racing a BMX freestyle financovanie na rok 2020 

11. Uznesenie z konferencie 2019 

12. Inventarizácia majetku 

13. Cestovné náhrady 

14. Školenia BOZP a vodičov (používajúcich motorové vozidlá SZC) 

15. Zlatý pedál  

16. Manuál k dizajnom majstrovských dresov 

17. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

18. Diskusia  

19. Záver  
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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: 04/08/19 – 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 komisie dráhovej cyklistiky. Navrhovateľovi pánovi Bačíkovi 

to oznámi sekretariát SZC.  

 

07/08/19 - Výkonný výbor schvaľuje termín Konferencie SZC dňa 26.1. 

2020. 

                                    08/08/19 – Výkonný výbor SZC schvaľuje zapracovanie schváleného  

znenia uznesenia do stanov. 

 

K bodu 3 :   Hlasovanie per rollam 

Prezident SZC informuje členov VV SZC o výsledkoch hlasovania per rollam. 

U: Výkonný výbor berie na vedomie výsledky hlasovania per rollam, ktorým bolo zrušené 

zloženie realizačného tímu dráhovej cyklistiky a následne schválené zloženie nového 

realizačného tímu dráhovej cyklistiky.  

 

K bodu 4:  Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC 

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

 

K bodu 5:  Kontrolór SZC – informácie 

Kontrolór SZC informuje o podnete pána Bačíka, ktorý mu bol zaslaný. Kontrolór sa 

podnetom bude zaoberať na svojom zasadaní dňa 17.12.2019 a zápis bude zverejnený na 

stránke SZC. 

U:  Výkonný výbor berie na vedomie informácie od kontrolóra SZC.  
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K bodu 6:  Čerpanie odvetví v roku 2019 

Prezident SZC informuje členov Výkonného výboru SZC o čerpaní jednotlivých odvetví. 

Výkonný výbor na základe skutočností navrhuje v ďalšom roku zaviesť kontrolu čerpania 

kvartálne, aby si každé odvetvie vedelo lepšie ustrážiť svoje čerpanie.   

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie od Prezidenta SZC ohľadom čerpania odvetví 

v roku 2019. 

 

K bodu 7:  Informácie o rozpočte 2020 

Nakoľko ešte nie je známa výška príspevku pre rok 2020 Výkonný výbor navrhuje, že sa tým 

budú zaoberať až po zverejnení rozpočtu na rok 2020. 

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie o rozpočte 2020. 

 

K bodu 8:        Schválenie štatútu odvetvia SZC - Cyklistika pre všetkých 

Predsedovia odvetví informujú Výkonný výbor o probléme účasti členov na valných 

zhromaždeniach odvetvia. Valné zhromaždenia tak nie sú uznášaniaschopné, o čom hovorí aj 

predseda odvetvia Cyklistiky pre všetkých pán Ladislav Longauer. Návrh kontrolóra SZC je, 

aby sa na konferencii dali schváliť nové štatúty odvetví, do ktorých sa prepracuje bod, ktorý 

hovorí o uznášania schopnosti. Technické odvetvia budú uznášania schopné za prítomnosti 

nad 50% a rýchlostné odvetvia cyklistiky za prítomnosti nad 40% oprávnených zúčastniť sa 

valných zhromaždení odvetvia s právom hlasovať. Cyklistika pre všetkých  bude 

uznášaniaschopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu oprávnených členov.  

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: Výkonný výbor SZC schvaľuje prepracovanie bodu uznášania schopnosti v štatútoch 

odvetvia a následnom schválení na Konferencii SZC.  

 

K bodu 9:   Schválenie pozície športový riaditeľ pre U 23 a juniorov/juniorky 

Predseda odvetvia cestnej cyklistiky informuje Výkonný výbor o priebehu výberového 

konania na športových riaditeľov a zároveň žiada VV SZC o schválenie nasledujúcich 

vybraných kandidátov na dané pozície .  
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Na pozíciu športového riaditeľa Juniorov/ Junioriek bol vybraný pán Dávid Hikel.  

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje pána Dávida Hikela na pozíciu športového riaditeľa junioriek 

a juniorov. 

  

Na pozíciu športového riaditeľa U23 bol vybraný pán Jakub Vančo. 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje pána Jakuba Vanča na pozíciu športového riaditeľa U23.  

 

K bodu 10:   BMX racing a BMX freestyle financovanie na rok 2020 

Nakoľko sa tieto dve disciplíny už oficiálne stávajú samostatnými odvetviami, bude Výkonný 

výbor budúci rok riešiť otázku rozpočtu pre každé z nich zvlášť ako aj všetko potrebné 

v zmysle Stanov SZC. Každému odvetviu sa zníži percentuálny podiel o 0,5% . Odvetviu 

BMX race a BMX freestyle pribudne 3,5% takže spolu budú mať 10,5% podiel. Ten bude 

rozdelený 6% BMX race a 4,5% BMX freestyle.  

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom odvetvia BMX a schvaľuje návrh na 

rozdelenie odvetví a ich rozpočtu.  

 

K bodu 11:  Uznesenie z konferencie 2019 

Generálny sekretár SZC informuje o uznesení z konferencie 2019. Jeho znenie bude 

sekretariát SZC špecifikovať a jeho návrh bude zaslaný aj v podkladoch ku konferencii 2020. 

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom uznesenia z konferencie 2019. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 
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K bodu 12: Inventarizácia majetku 

Výkonný výbor SZC bol oboznámený so spôsobom inventarizácie majetku, ktorú vykonáva 

sekretariát SZC.  

U: VV SZC berie na vedomie spôsob inventarizácie majetku. 

 

K bodu 13:  Cestovné náhrady 

Ekonomická pracovníčka oboznamuje členov Výkonného výboru SZC s problémami, ktoré 

vznikajú  pri účtovaní cestovných náhrad. Nakoľko v tomto smere vznikali problémy na 

základe pracovného vzťahu medzi SZC a vyúčtovateľom, požiadala Výkonný výbor 

o odsúhlasenie úpravy Smernice SZC. 

U: VV SZC berie na vedomie požiadavku ekonomickej pracovníčky.  

 

K bodu 14:  Školenia BOZP a vodičov (používajúcich motorové vozidlá SZC) 

Licenčná pracovníčka informuje členov VV SZC o nových povinnostiach a školeniach, ktoré 

vyplývajú zo zákona a z pravidiel UCI. Školenia vodičov budú členovia a zamestnanci zväzu 

absolvovať elektronicky.  

Ďalej informuje členov VV SZC o novom postupe pri žiadosti o vystavenie licencie, kde ich 

upozorňuje na povinnosť pretekárov, ktorí sa zúčastňujú pretekov v zahraničí, vyplniť 

antidopingový formulár uvedený pri žiadosti o licenciu. Každý pretekár, ktorý žiada 

o licenciu musí následne zaslať spolu so žiadosťou aj certifikát, ktorý mu bol po vyhodnotení 

formulára vygenerovaný. Žiadosť o licenciu je taktiež doplnená o emergency kontakt, ktorý 

sa tak isto stáva povinným údajom. 

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom školení a nových povinností.  

  

K bodu 15:  Zlatý pedál 2019 

Návrh Výkonného Výboru na ocenenie za celoživotný prínos pre cyklistiku. VV SZC 

navrhuje pána Jozefa Dvořáka. 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje návrh na ocenenie za celoživotný prínos pána Jozefa Dvořáka. 
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K bodu 16:  Manuál k dizajnom majstrovských dresov 

Predseda odvetvia cyklokrosu pán Martin Fraňo informuje VV SZC o potrebe zjednotenia 

dizajnu majstrovských dresov pre všetky odvetvia. VV SZC súhlasí s jeho návrhom, že každý 

dres bude vyrábaný podľa jednotného dizajnu  

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje nový manuál majstrovských dresov.  

Z: Michal Rohoň SZC 

T: Čo najskôr 
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

          Peter Privara            Alena Diabelková 

          prezident SZC                      sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

            Martin Fraňo                 Filip Čillík 

        predseda odvetvia                                                                             predseda odvetvia 

             Cyklokros                                BMX 

                         

 


