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Prítomní členovia:                     Martin FRAŇO, Ľuboš CHREN,  

Ladislav LONGAUER, Štefan NAGY, Peter PRIVARA, 

Michal ROHOŇ, Tomáš VRBOVSKÝ,  

Pavol MIAZDRA, Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

Neprítomní členovia:   Filip ČILLÍK, Branislav REŽŇÁK, Andrea HAJDÚ 

 

Predsedajúci:   Peter PRIVARA 

Generálny sekretár:   Katarína JAKUBOVÁ 

Kontrolór SZC - ospravedlnený: Ladislav DOBROVOLNÝ  

Zapisovateľ:    Alena DIABELKOVÁ 

 

PROGRAM:  

 

1.  Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC - informácie  

5. Plán práce VV SZC 

6. Kalendár 2021 - posunutie sezóny  

7. Členské práva 

8. Diskusia  

9. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis č. 02/21 

 

Zápis č. 02/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 23.04.2021 online 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
 

K bodu 1:   Prezident SZC otvorí zasadnutie VV SZC 

Prezident SZC otvoril zasadnutie VV SZC a privítal všetkých online pripojených členov.  

 

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

09.12.2020     

Uznesenia:  

VV SZC berie na vedomie:  

 

03/01/21 - VV SZC berie na vedomie zhodnotenie odvetví od posledného  

                          zasadnutia VV SZC.  

   04/01/21  -  VV SZC berie na vedomie informácie od Kontrolóra SZC.   

07/01/21 -   VV SZC berie na vedomie informácie o oprávnených výdavkoch 

            podľa zmluvy s MŠVV a Š SR.  

08/01/20 - VV SZC berie na vedomie informácie o rozpočte SZC, ktorý bol  

                         schválený na Konferencii SZC. 

09/01/20 -  VV SZC berie na vedomie informácie o testovaniach na Covid-19 

11/01/21 - VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom NCC. 

12/01/21 -VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom vyúčtovaní       

                                             a kongresu UEC. 

VV SZC ukladá a schvaľuje: 

 

05/01/21 - VV SZC schvaľuje zmenu názvu ZCPM na ZPPT (Zväzový projekt  

                        podpory talentov U23), navrhovaný rozpočet a ukladá spracovať  

                        zmluvu.   

06/01/21 - VV SZC schvaľuje zmeny v kalendári SZC  a posun sezóny na    

                                             začiatok mája s výnimkou MTB podujatia, ktoré sa uskutoční  

             v apríli pri dodržaní všetkých pandemických  opatrení  platných  

             v danom termíne na území SR a ukladá sekretariátu SZC zabezpečiť   

                        úpravu v kalendári na   stránke SZC.  

 

10/01/21 - VV SZC schvaľuje objednávku freetime oblečenia v rovnakom  

                         množstve ako minulý rok a ukladá spracovať objednávku. 
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K bodu 3:   Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

 

Prezident SZC vyzval pripojených členov VV SZC, aby zhodnotili činnosť odvetvia 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 sa nemohol zúčastniť zasadnutia. Prezident SZC informoval členov VV SZC 

o činnosti kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.  

 

U: VV SZC berie na vedomie informácie prezentované prezidentom SZC. 

 

K bodu 5:        Plán práce VV SZC 

Prezident SZC predstavil zúčastnením plán práce VV SZC, ktorý bol zasielaný spolu 

s materiálmi na VV SZC.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     9        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje plán práce VV SZC pre rok 2021 a ukladá sekretariátu zverejniť ho na 

webe SZC. 

Z:   Sekretariát 

T:   Čo najskôr 

K bodu 6:  Kalendár 2021 – posunutie sezóny  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o povinnostiach organizátorov pri zabezpečovaní 

podujatí v súlade s opatreniami Covid 19. Pán Michal Rohoň tiež informoval členov VV SZC 

o povinnostiach a ponúkol predsedom odvetví, že v prípade potreby sa na neho môžu obrátiť. 

U:  VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC a pána Michala Rohoňa 

o opatreniach proti šíreniu COVID 19.  

K bodu 7:   Členské  práva 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o členstve v SZC, ktoré SZC prekonzultovalo aj 

s právnickou kanceláriou na základe schválených zmien v stanovách SZC, ktoré boli prijaté na 

Konferencii SZC v roku 2020. Na základe posledných udalostí prezident SZC vyzval členov 

VV SZC k hlasovaniu za pozastavenie členstva pánovi Doležalovi na 6 mesiacov, z dôvodu 

porušenia stanov a poškodzovania dobrého mena SZC čo je v rozpore so stanovami SZC. 
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Hlasovanie:   

ZA:     9         PROTI:     1     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje pozastavenie členstva pánovi Doležalovi a ukladá sekretariátu SZC 

informovať ho. 

Z:   Sekretariát 

T:   Čo najskôr 

K bodu 8:  Diskusia 

 

Prezident SZC informuje členov SZC o možnosti priniesť sponzorov pre podporu SZC 

a podujatia organizujúce pod hlavičkou SZC. Prezident SZC pripomenul členom VV SZC 

pravidlo, ktoré platilo aj v minulosti. 20% zo sponzorských finančných príspevkov bude 

vyčlenených pre toho, kto sponzora zabezpečí. Prezident SZC vyzval členov VV SZC 

k hlasovaniu za návrh. 

 

Hlasovanie:   

ZA:     10        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje možnosť vyčlenenia 20% zo sponzorskej sumy pre toho, kto zabezpečí 

sponzorov v prospech SZC. 

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o DPH v rámci objednávok SZC nakoľko na 

sekretariát prišlo ohľadom toho viacero dotazov. 

U:  VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC ohľadom DPH pri dovoze tovarov 

a služieb zo zahraničia a sekretariátu ukladá povinnosť vypracovať krátky popis týkajúci sa 

DPH. 

Z:   Sekretariát 

T:   Čo najskôr 

 

Prezident SZC informuje členov VV SZC o nutnej oprave auta, ktoré je v správe 

reprezentácie Cestnej cyklistiky U23. Členovia VV SZC predniesli návrh túto opravu auta 

financovať sumou 1000,- € z odvetvia Cestnej cyklistiky a zvyšnú sumu dofinancovať 

z rezervy. 

 

Hlasovanie:   

ZA:     9        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    1 

U: VV SZC schvaľuje návrh spolufinancovania opravy auta za spoluúčasti odvetvia sumou 

1000,- € z rozpočtu odvetvia cestná cyklistika a zvyšnú sumu dofinancovať z rezervy. 

Z:   Sekretariát 

T:   Čo najskôr 
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Predsedovia odvetví predniesli návrh na uskutočnenie tlačovej konferencie o začatí 

cyklistickej sezóny. Prezident SZC po diskusii, ktorá prebehla ako reakcia na túto žiadosť 

požiadal predsedov odvetví, aby pokiaľ majú o niečo takéto záujem poslali informácie pani 

Katke Ďurkovej a tá spracuje tlačovú správu a následne sekretariát pripraví TK v priestoroch 

SZC. 

U:  VV SZC berie na vedomie informácie od predsedov odvetví ohľadom možnosti zvolať TK 

v prípade, že o to predsedovia budú mať záujem a dodajú na SZC všetky potrebné materiály. 
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Uznesenia:  

VV SZC berie na vedomie:  

 

03/02/21 - VV SZC berie na vedomie zhodnotenie odvetví od posledného  

             zasadnutia VV SZC.  

04/02/21  - VV SZC berie na vedomie informácie prezentované prezidentom  

            SZC. 

06/02/21 -  VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC a pána   

          Michala Rohoňa o opatreniach proti šíreniu COVID 19. 

08/02/20 -  VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC ohľadom  

          DPH pri dovoze tovarov a služieb zo zahraničia a sekretariátu  

          ukladá povinnosť vypracovať krátky popis týkajúci sa DPH. 

  08/02/21 -  VV SZC berie na vedomie informácie od predsedov odvetví ohľadom  

                      možnosti zvolať TK v prípade, že o to predsedovia budú mať záujem  

           a dodajú na SZC všetky potrebné materiály. 

 

VV SZC ukladá a schvaľuje: 

 

05/02/21 - VV SZC schvaľuje zmenu plán práce VV SZC pre rok 2021. 

07/02/21 - VV SZC schvaľuje pozastavenie členstva pánovi Doležalovi a ukladá   

          sekretariátu SZC informovať ho. 

08/02/21 - VV SZC schvaľuje možnosť vyčlenenia 20% zo sponzorskej sumy pre   

         toho, kto zabezpečí sponzorov v prospech SZC. 

08/02/21- VV SZC schvaľuje návrh spolufinancovania opravy auta za  

         spoluúčasti odvetvia 1000,- € z rozpočtu odvetvia cestná cyklistika  

         a zvyšnú sumu dofinancovať z rezervy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis č. 02/21 

 

Zápis č. 02/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 23.04.2021 online 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 
 

 

PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

           Ľuboš Chren                         Martin Fraňo 

        predseda odvetvia                                                                    predseda odvetvia 

         Cestná cyklistika                             Cyklokros  

                      

 


