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

Ľuboš CHREN, Ladislav LONGAUER, Štefan NAGY, 

Peter PRIVARA, Tomáš VRBOVSKÝ,  

Pavol MIAZDRA, Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC,  

 

Neprítomní členovia:   Branislav REŽŇÁK 

 

Kooptovaný člen:  Michal ROHOŇ 

 

Predsedajúci:   Peter PRIVARA 

Generálny sekretár:   Katarína JAKUBOVÁ 

Kontrolór SZC:  Ladislav DOBROVOLNÝ 

Zapisovateľ:    Alena DIABELKOVÁ 

 

PROGRAM:  

 

1.  Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie  

5. Majstrovské dresy pre kategórie UCI 

6. Finančné prostriedky na medzinárodné podujatia 

7. Navýšenie celkového rozpočtu SZC 

8. Konferencia SZC 

9. Smernica o cestovných náhradách 

10. Kategórie mini a mladší žiaci 

11. Informácie zo zasadnutia TMK (Trénersko-Metodickej komisie) 

12. Zlatý pedál 2020 - vyhlásenie najlepších cyklistov 

13. Valné zhromaždenia odvetví 

14. Správy o priebehu realizovaných a prípravných prácach na NCC 

15. Diskusia  

16. Záver  
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K bodu 1:   Prezident SZC otvorí zasadnutie VV SZC 

Prezident SZC otvoril zasadnutie VV SZC a privítal všetkých prítomných.  

 

K bodu 2: Kontrola uznesení z minulého zasadnutia VV SZC konaného dňa  

30.09.2020   

  

Uznesenia z predchádzajúceho VV SZC:  

 

VV SZC berie na vedomie:  

 

  03/06/20 – VV SZC berie na vedomie zhodnotenie odvetví od posledného 

       zasadnutia VV SZC. 

 

  04/06/20 - VV SZC berie na vedomie informácie od Kontrolóra SZC.  

 

  05/06/20 - VV SZC berie na vedomie informácie o pretekoch Okolo Slovenska. 

 

07/06/20 - VV SZC berie na vedomie názor pána Vrbovského na testovania  

                  Covid-19 a ich financovanie. 

 

09/06/20 - VV SZC berie na vedomie informácie o prebiehajúcich prácach na  

         NCC.   

 

10/06/20 - VV SZC berie na vedomie návrh TMK a ukladá predsedovi odvetvia  

        MTB aby zapracovali do súťažného poriadku zrušenie kategórie  

         mini. Kategórie mladší žiaci a žiačky budú zrušené pre všetky  

        rýchlostné disciplíny v prechodnom období dvoch rokov.  

 

VV SZC ukladá a schvaľuje: 

 

06/06/20 - VV SZC schvaľuje upravený návrh percent váh na roky 2022 a 2023  

        a zároveň ukladá sekretariátu SZC povinnosť zaslať nové váhy sekcii  

        športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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08/06/20 - VV SZC berie na vedomie informácie o rozdelení odvetvia BMX  

                              a ukladá sekretariátu SZC zadať právnickej kancelárií návrh na  

         úpravu stanov na Konferenciu SZC 2021. 

 

K bodu 3:   Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

 

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

 

 

K bodu 4:  Kontrolór SZC – informácie 

 

Kontrolór SZC informoval členov, že kontrolnú komisiu sa počas roka kvôli pandémii 

a opatreniam na území SR nepodarilo zvolať v plnom zložení.  

Kontrolór SZC zhodnotil kontrolné činnosti počas roku 2020 a predniesol informácie 

z poslednej kontroly, ktorej sa zúčastnil aj člen kontrolnej komisie pán Danovský.  

Kontrolór SZC predniesol návrh na úpravu v štatúte reprezentanta a doplnenie bodov 17. a 18. 

ohľadom reprezentačného oblečenia. Kontrolór SZC navrhuje, aby sa pri preberaní viedli 

osobné karty.  

Kontrolór SZC navrhuje Michalovi Rohoňovi (ako členovi sekretariátu SZC) pripraviť manuál 

pre športových riaditeľov k výdaju reprezentačného oblečenia.  

 

U: VV SZC berie na vedomie informácie od Kontrolóra SZC.  

VV SZC ukladá sekretariátu SZC pripraviť manuál pre športových riaditeľov k výdaju 

reprezentačného oblečenia ako i informovať reprezentantov o preberaní a používaní 

reprezentačného oblečenia na reprezentačných výjazdoch. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Do najbližšieho VV SZC 

  

     

K bodu 5:        Majstrovské dresy pre kategórie UCI 

Michal Rohoň informoval členov VV SZC o návrhu TMK (Trénersko-metodickej komisie) na 

ich poslednom zasadnutí. TMK navrhuje zrušiť oceňovanie kategórií, ktoré nie sú UCI 

majstrovskými dresmi. Prezident SZC vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za návrh TMK .  
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Hlasovanie:   

ZA:     10        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    1 

 

U: VV SZC schvaľuje oceňovanie majstrovskými dresmi len v oficiálnych kategóriách UCI, 

v ktorých sa konajú Majstrovstvá Sveta. V ostatných kategóriách nie je povolené oceňovať 

víťazov Majstrovstiev Slovenska majstrovskými dresmi.  

 

Prezident SZC tiež vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za návrh predsedov odvetví, že 

kategórie, ktoré nie sú UCI, nemôžu štartovať v majstrovskom drese a jednotlivé odvetvia to 

zapracujú do svojich súťažných poriadkov a informujú o týchto skutočnostiach kluby.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     9        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    2   

U: VV SZC schvaľuje, že neoficiálne kategórie UCI nemôžu štartovať na pretekoch 

v Majstrovskom drese. Odvetvia to zapracujú do svojich súťažných poriadkov a informujú o 

tom kluby. 

 

 

K bodu 6:  Finančné prostriedky na medzinárodné podujatia 

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC  o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov na 

svoje medzinárodné podujatia.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie o čerpaní finančných prostriedkov schválených na 

medzinárodné podujatia.  

 

K bodu 7:   Navýšenie celkového rozpočtu SZC 

Prezident SZC predniesol členom VV SZC percentuálne rozdelenie finančných prostriedkov, 

o ktoré sa navýšil celkový rozpočet SZC a navrhol prideliť ju mládežníckej reprezentácii 

odvetví. 

ODVETVIE % 

Cestná cyklistika CC   29 500,00 €  

Horská cyklistika MTB XCO   14 500,00 €  

Dráhová cyklistika DC     9 000,00 €  
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Horská cyklistika MTB DH, 4X     6 500,00 €  

BMX Racing     5 000,00 €  

BMX Freestyle     4 000,00 €  

Cyklokros CX     5 500,00 €  

Sálová cyklistika SC     5 500,00 €  

Cyklotrial T     5 500,00 €  

SPOLU   85 000,00 €  
      
      

Odvetvia SZC   85 000,00 €  

Okolo Slovenska   50 000,00 €  

SZC   32 369,00 €  

SPOLU 167369,00 € 

 

 

 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U: VV SZC schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na mládežnícku reprezentáciu 

odvetví. 

 

Predseda odvetvia Cyklokrosu pán Martin Fraňo navrhol členom VV SZC na základe podnetov 

hlasovať za schválenie uznesenia, že v prípade poškodenia materiálu na reprezentačnej akcii 

SZC, za poškodený materiál, nevzniká členovi SZC nárok na jeho refundáciu okrem 

reprezentačného materiálu. 

 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U:  VV SZC schvaľuje, že v prípade poškodenia materiálu na reprezentačnej akcii SZC za 

poškodený materiál, nevzniká členovi SZC nárok na jeho refundáciu okrem reprezentačného 

materiálu.  

 

 

K bodu 8:  Konferencia SZC 

 

Prezident SZC informuje členov SZC o možnom termíne Konferencie SZC 30.1.2021 v Žiline, 

pokiaľ to opatrenia  na území SR v danom období dovolia.  
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Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U: VV SZC schvaľuje termín Konferencie SZC, ktorá by sa mala uskutočniť dňa 30.1.2021. 

 

 

K bodu 9:   Smernica o cestovných náhradách 

Generálna sekretárka SZC informuje členov VV SZC o úpravách v smernici o cestovných 

náhradách, ktorá im bola zaslaná spolu s programom.   

 

 

Generálna sekretárka SZC zároveň požiadala členov VV SZC, aby vyúčtovali podujatia, ktoré 

sa už uskutočnili.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie od Generálnej sekretárky SZC. 

 

 

K bodom 10 a 11:  Kategórie mini a mladší žiaci  

Informácie zo zasadnutia TMK 

 

Pán Michal Rohoň prednáša informácie z posledného zasadnutia TMK. Na základe 

prednesených informácii vyzval prezident SZC členov VV SZC k hlasovaniu za návrh TMK, 

aby odvetvia rýchlostnej cyklistiky zapracovali do súťažného poriadku, že kategória mini bude 

klasifikovaná ako verejné preteky. Súťažné kategórie budú  začínať od kategórie mladší žiaci.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U: VV SZC schvaľuje návrh TMK, že odvetvia rýchlostnej cyklistiky zapracujú do súťažného 

poriadku Slovenského pohára, že kategória mini bude klasifikovaná ako verejné preteky a táto 

kategória nebude môcť štartovať s kategóriou mladších žiakov. Súťažné kategórie Slovenského 

pohára budú  začínať od kategórie mladší žiaci. 

 

Pán Michal Rohoň predniesol zmeny v smernici CTM pre rýchlostné disciplíny  najmä o 

jednotnom bodovaní pre odvetvia, kde  výsledným rebríčkom bude extraliga. Zároveň 

informoval o formálnych úpravách v smernici CTM. Smernica bude zverejnená na webovom 

sídle SZC.  

Prezident SZC vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za upravenú smernicu pre rýchlostné 

disciplíny so všetkými zapracovanými zmenami.  
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Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U: VV SZC schvaľuje upravenú smernicu pre rýchlostné disciplíny a ukladá Sekretariátu SZC 

zverejniť smernicu CTM  na webovom sídle SZC. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 

 

K bodu 12:    Zlatý pedál – Vyhlásenie najlepších cyklistov 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o galavečeri Zlatý pedál - vyhlásenie najlepšieho 

cyklistu za rok 2020, ktorý sa nemôže z dôvodu šírenia koronavírusu a pandemickým 

opatreniam na území SR uskutočniť. Vyhlásenie najlepšieho cyklistu sa preto zatiaľ presúva na 

január. Všetko však bude závisieť od aktuálnej situácie na území SR.   

U: VV SZC berie na vedomie informácie o galavečeri Zlatý pedál – vyhlásenie najlepšieho 

cyklistu za rok 2020. 

 

K bodu 13:    Valné zhromaždenia odvetví 

Prezident SZC informoval členov VV SZC, že Valné zhromaždenia odvetví sa kvôli aktuálnej 

situácii a protipandemickým opatreniam nemôžu uskutočniť.  Členovia VV SZC sa dohodli, že 

svojim členom rozpošlú materiály do 31.12.2020 (tento termín sa netýka odvetvia cyklokros) 

a prípadné hlasovania sa uskutočnia per rollam na základe platnej smernice, ktorá sa nachádza 

na stránke SZC.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom Valných zhromaždení odvetví. 

 

K bodu 14:  Správy o priebehu realizovaných a prípravných prácach na NCC 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o prebiehajúcich prácach na NCC a odprezentoval 

projektové riešenia a nákresy.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom NCC. 
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K bodu 15:  Diskusia 

Pán Rohoň informoval členov VV SZC o zmenách, ktoré navrhuje licenčná pracovníčka SZC 

v žiadosti o vystavenie licencie. V upravenej žiadosti pribudne stĺpec týkajúci sa absolvovania 

antidopingového e-learningu.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U: VV SZC schvaľuje zmeny v žiadosti o vystavenie licencie. 

VV SZC bol predložený návrh na začatie disciplinárneho konania voči reprezentantke Janke 

Keseg Števkovej, ktorá počas reprezentačného výjazdu v Jičíne napadla reprezentačného 

trénera. Prezident SZC vyzval členov VV SZC k hlasovaniu za postúpenie návrhu na 

disciplinárnu komisiu.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0  

U: VV SZC schvaľuje postúpenie návrhu na disciplinárnu komisiu SZC a ukladá to postúpiť 

disciplinárnej komisii.  

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 
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Uznesenia:  

 

VV SZC berie na vedomie:  

 

  03/07/20 – VV SZC berie na vedomie zhodnotenie odvetví od posledného 

       zasadnutia VV SZC. 

   

   04/07/20 - VV SZC berie na vedomie informácie od Kontrolóra SZC.  

      VV SZC ukladá sekretariátu SZC pripraviť manuál pre športových     

      riaditeľov k výdaju reprezentačného oblečenia ako i informovať  

      reprezentantov o preberaní a používaní reprezentačného oblečenia    

     na reprezentačných výjazdoch. 

 

 

05/07/20 - VV SZC schvaľuje oceňovanie majstrovskými dresmi len v  

             oficiálnych kategóriách UCI. V ostatných kategóriách nie je  

             povolené oceňovať víťazov Majstrovstiev Slovenska majstrovskými  

            dresmi. 

 

05/07/20 - VV SZC schvaľuje oceňovanie majstrovskými dresmi len v   

                     oficiálnych kategóriách UCI, v ktorých sa konajú  Majstrovstvá  

            Sveta. V ostatných kategóriách nie je  

                      povolené oceňovať víťazov Majstrovstiev Slovenska majstrovskými  

                     dresmi. 

 

06/07/20 - VV SZC berie na vedomie informácie o čerpaní finančných  

            prostriedkov schválených na medzinárodné podujatia. 

09/07/20 - VV SZC berie na vedomie informácie od Generálnej sekretárky SZC. 

12/07/20 - VV SZC berie na vedomie informácie o galavečeri Zlatý pedál –  

         vyhlásenie najlepšieho cyklistu za rok 2020. 

13/07/20 - VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom Valných zhromaždení  

        odvetví. 

14/07/20 - VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom NCC. 
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VV SZC ukladá a schvaľuje: 

 

 

07/07/20 - VV SZC schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na   

           mládežnícku reprezentáciu odvetví. 

 

07/07/20 - VV SZC schvaľuje, že v prípade poškodenia materiálu na  

            reprezentačnej akcii SZC za poškodený materiál nevzniká členovi  

           SZC nárok na jeho refundáciu okrem reprezentačného materiálu.  

 

08/07/20 - VV SZC schvaľuje termín Konferencie SZC, ktorá by sa mala   

                                uskutočniť dňa 30.1.2021. 

 

10/07/20 - VV SZC schvaľuje návrh TMK, že odvetvia rýchlostnej cyklistiky    

          zapracujú do súťažného poriadku Slovenského pohára, že kategória  

          mini bude klasifikovaná ako verejné preteky a táto kategória nebude  

          môcť štartovať s kategóriou mladších žiakov. Súťažné kategórie  

          budú  začínať od kategórie mladší žiaci. 

 

11/07/20 - VV SZC schvaľuje upravenú smernicu CTM  pre rýchlostné disciplíny   

                 a ukladá Sekretariátu SZC zverejniť smernicu CTM  na webovom  

                 sídle SZC. 

 

15/07/20 - VV SZC schvaľuje zmeny v žiadosti o vystavenie licencie.  

 

15/07/20 - VV SZC schvaľuje postúpenie návrhu na disciplinárnu komisiu SZC    

         a ukladá to postúpiť disciplinárnej komisii. 
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

 

          Pavol Miazdra                          Andrea Hajdú 

        predseda odvetvia                                                                      predseda odvetvia 

              rozhodcov                                      Sálová cyklistika 

                       

 


