Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zá p i s č . 8 / 2 0 1 8
z rokovania Výkonného výboru SZC konaného 9. októbra 2018
Prítomní:

Peter GRZNÁR, Ľuboš CHREN, Katarína JAKUBOVÁ, Štefan
PČOLA, Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Ján ŽILOVEC, Andrea
HAJDÚ, Branislav DELEJ, Ladislav LONGAUER, Pavol MIAZDRA

Hostia:
Ladislav DOBROVOLNÝ kontrolór SZC
Neprítomný:
Ospravedlnení:
Matej VYŠŇA, Martin FRAŇO
Zapisovateľ:
Alena DIABELKOVÁ
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC
4. Objednávky Santini
5. MTB DH Santini ( nevybavené objednávky)
6. Štatút BMX
7. Smernica pre CTM
8. Informácia o ukončení vládneho auditu a o priebehu Daňovej kontroly
9. Informácie o podanej žiadosti o príspevok uznanému športu
10. Kontrolór SZC – informácie o prebiehajúcich kontrolách
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 2
Kontrola úloh prebehla
Výkonný výbor SZC
1-8-2018
Výkonný výbor schvaľuje pozvanie pána Novosada na stretnutie s vedením Slovenského
zväzu cyklistiky do Bratislavy. Dôvodom je nečerpanie dotácii, poskytnutých štátom,
a opätovné vyzývanie pána Novosada k čerpaniu. Výkonný výbor SZC v prípade
nečerpania zo strany klubu, prerozdelí dotácie medzi ostatné kluby. Predvolanie bude
zaslané celému klubu CYS AKADEMIA PETRA SAGANA, po 21.10.2018, vzhľadom
na účasť p. Novosada na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires.
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Z: Sekretariát SZC

2-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné kontaktovať pána Rišku, ohľadom
upovedomenia mechanika, ktorému sa majú uhradiť odmeny za Majstrovstvá sveta.
Z: Sekretariát SZC
3-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie krátke zhodnotenie odvetví a ich doterajších aktivít od
posledného zasadnutia VV SZC.
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4-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na
reprezentačné oblečenie. Nakoľko sa menil dizajn dresov na majstrovstvá sveta
v Innsbrucku, na ktorom bol aj slávnostne odprezentovaný, a rozpočet na rok 2018 od
Santinni už bol vyčerpaný v priebehu sezóny.
5-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie, že objednávanie civilného oblečenia budú robiť
odvetvia naraz formou hromadnej objednávky po dohode na celú sezónu 2019.
Z: Odvetvia
6-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie stanovisko úradu vládneho auditu a jeho zistenia.
Originál správy z vládneho auditu sa nachádza u generálnej sekretárky Slovenského
zväzu cyklistiky. Finančné prostriedky boli zaplatené z prebytkov z minulých rokov,
nakoľko pochybenie pri takom veľkom množstve dokladov môže vzniknúť, a nebola
preukázaná sprenevera finančných prostriedkov.
Problémom pri kontrole bola napr. chyba v číslach účtov v účtovnej osnove. Body,
ktoré na preskúmanie navrhla p. Fiamová počas vládneho auditu neboli zistené ako
porušenie čerpania štátnej dotácie.

7-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie informáciu ohľadom smernice pre CTM.
8-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie, že je potrebné rozpracovať a schváliť štatút odvetvia
BMX. Schvaľovanie štatútu prebehne per rollam komisiou BMX. Finálnu verziu štatútu
odhlasuje výkonný výbor SZC. Následne môže zorganizovať valné zhromaždenie. Valné
zhromaždenie už bude prebiehať podľa nového štatútu BMX.
Z: Peter Grznár

9-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie potrebu inventúr materiálu, ktorým odvetvie
disponuje a je za neho zodpovedné. Inventúra bude predkladaná raz ročne, následne
bude
podkladom
pre
veľkú
inventarizáciu.

Z: Odvetvia
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10-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie, že je nutné upovedomiť oficiálnou cestou bývalého
kontrolóra SZC, aby kópie účtovných dokladov protokolárne vrátil kontrolórovi SZC.
V zmysle zákona o športe je povinný tieto doklady vrátiť v stanovenej lehote. Výkonný
výbor navrhuje zaslanie poslednej oficiálnej výzvy prostredníctvom doporučenej pošty.
Pokiaľ sa tak nestane bude vyzvaný objasniť čo sa s dokladmi stalo, a následne bude
jeho konanie a stanovisko riešené príslušnými orgánmi.
Z: Sekretariát SZC
11-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie nasledovné zistenia kontrolóra:
1. Pri preverovaní licencií bolo zistené, že dvaja pretekári Lovecký a Vávra sú členmi
iného tímu bez ich súhlasu a podpisu. Výkonný výbor čaká na vysvetlenie,
k neoprávnenému podpisu pretekárov.
2. Počas reprezentačného sústredenia na prelome mája a júna MTB reprezentácie, podal
reprezentačný tréner správu zo sústredenia kde uvádza, že bol prítomný počas celého
sústredenia, za čo si nárokuje aj odmenu. V tomto termíne však na sústredení nebol
prítomný fyzicky. Čaká sa na vyjadrenie. Návrh zo strany kontroly k danému prípadu
je rozpracovanie predmetu činnosti reprezentačného trénera, nakoľko pokiaľ sa
vyskytnú na výjazde mimoriadne okolnosti majú byť zaznamenané v správach.
3. Žiadosť kontrolóra o zaslanie listu do Maďarska ohľadom povolenie rozhodcovskej
činnosti pána Dvořčíka na pretekoch V4, a požiadavka o zaslanie povolenia k
rozhodovaniu od pána Vašíčka.
12-8-2018
Výkonný výbor berie na vedomie návrh pána Deleja aby na valnom zhromaždení SZC
boli schválené podmienky vylúčenia zo SZC, pre prípady kedy člen zväzu nekoná
v záujme SZC, porušuje stanovy alebo iným spôsobom poškodzuje dobré meno
Slovenského zväzu cyklistiky. Na vylúčenie musí byť právny a relevantný dôvod.
Vzhľadom na tieto skutočnosti návrh a podmienky vylúčenia disciplinárnou komisiou
spracuje právnik SZC.
Zapísala:

Alena Diabelková v.r.

Overovatelia: Štefan Pčola v.r.

Peter Privara , prezident v.r.

Branislav Delej v.r.

