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Prítomní členovia: Martin FRAŇO, Ľuboš CHREN, Filip ČILLIK,  

Štefan NAGY, Peter PRIVARA, Tomáš VRBOVSKÝ, 

Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

 

Neprítomní členovia:   Ladislav LONGAUER, Andrea HAJDÚ,  

Pavol MIAZDRA, 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 odvetvia od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie  

5. Verejné obstarávanie 

6. Schválenie upraveného štatútu komisie MTB XC 

7. Schválenie obchodovania SZC so spoločnosťami 

8. Elektronické prihlasovanie a elektronická registrácia klubov  

  a členov SZC 

9. Správa o priebehu realizovaných  prípravných prác na NCC 

10. Diskusia  

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

Prezident SZC otvoril zasadnutie a privítal pani Pintovú - odborníčku na Verejné obstarávania, 

ktorá bola pozvaná na základe uznesenia z predchádzajúceho VV SZC. Prezident navrhol 

pozmeniť program a začať bodom č. 5, ku ktorému sa bližšie vyjadrí pani Pintová. 

 

K bodu 5:  Verejné obstarávanie 

 

Pani Pintová vysvetlia členom VV SZC čo je náplňou jej práce a za akým účelom bola tvorená 

smernica o verejnom obstarávaní. Členovia VV SZC dostali priestor na otázky ohľadom 

verejného obstarávania, na ktoré im pani Pintová odpovedala.  

  

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

20.02.2020     

 

Úlohy splnené: 06/03/20 – Výkonný výbor SZC schvaľuje doplnenú Smernica 

o používaní vlastných motorových vozidiel SZC a ukladá  sekretariátu 

SZC zverejniť ju na webe SZC.   

 

Výkonný výbor SZC schvaľuje doplnenú Smernicu o poskytnutí 

cestovných náhrad a ukladá sekretariátu SZC zverejniť ju na webe SZC.   

 

10/03/20 - VV SZC schvaľuje jednotný dizajn pre majstrovské medaile, 

ktoré nepatria do kategórii UCI. VV SZC ukladá sekretariátu SZC 

vytvoriť dizajn. Predsedovia odvetví nahlásia počty sád pre jednotlivé 

kategórie pánovi Rohoňovi, ktorý vytvorí spoločnú objednávku. 

11/03/20- VV SZC schvaľuje pána doc. MUDr. Branislava Deleja, PhD., 

MPH. ako zväzového lekára SZC a ukladá sekretariátu SZC, aby  túto 

informáciu zverejnil na web stránke SZC. 

15/03/20- VV SZC schvaľuje znenie nového Disciplinárneho poriadku aj 

s jeho úpravami a zaväzuje predsedu komisie rozhodcov k jeho 

zverejneniu na stránke SZC. 

K bodu 3:   Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

 

U: Výkonný výbor berie na vedomie zhodnotenie odvetví od posledného zasadnutia VV SZC. 
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K bodu 4:  Kontrolór SZC – informácie 

 

Kontrolór SZC informuje o prebiehajúcich kontrolách. Na základe vykonávanej priebežnej 

kontroly opätovne upozorňuje Kontrolór SZC na nesúlad povinne zverejňovaných údajov 

v rámci komisie DC, a to pri zápise z Valného zhromaždenia DC SZC zo dňa 16.12.2017, kde 

vtedajší predseda komisie pán Zoller v zápisnici uvádza, že sa jedná o zasadnutie komisie DC, 

pritom je zrejmé podľa pozvánky aj priebehu, že ide o Valné zhromaždenie DC, ktoré bolo 

riadne uznášania schopné, a zároveň nie je splnená povinnosť uložiť k archivácii originály 

prezenčnej listiny a zápisu. V spolupráci s so štatutárnym orgánom SZC – GS SZC bude pán  

Zoller vyzvaný k náprave.  

Kontrolór SZC navrhuje zjednotiť štruktúru odkazov v rámci jednotlivých odvetví  na stránke 

SZC nasledovne:  

Štatút komisie - Valné zhromaždenie odvetvia - Zasadnutia komisie odvetvia - Správy odvetvia 

-  Kalendár odvetvia – Pravidlá – Reprezentácia - Rôzne ( napr.  fotografie a iné...). 

 

U: Výkonný výbor SZC ukladá Generálnemu sekretárovi SZC, aby vyzval pána Zollera 

k zverejneniu správneho zápisu z Valného zhromaždenia DC. 

Výkonný výbor berie na vedomie návrh Kontrolóra SZC o zjednotenie štruktúry odkazov na 

web stránke SZC.  

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 

 

K bodu 6:        Schválenie upraveného štatútu komisie MTB XC 

Predseda odvetvia Ján Žilovec oboznámil členov VV SZC s úpravami Štatútu MTB XC ako aj 

o dôvode jeho zmeny, nakoľko bolo posledné roky Valné zhromaždenie MTB XC neuznášania 

schopné. VV SZC poveril predsedu odvetvia MTB pána Žilovca pripravením hlasovania 

v zmysle smernice o hlasovaní per rollam za schválenie upraveného štatútu MTB XC. 

 

U: Výkonný výbor SZC ukladá predsedovi odvetvia MTB XC pripraviť hlasovanie v zmysle 

smernice o hlasovaní per rollam za schválenie upraveného štatútu MTB XC.  

Z: Predseda odvetvia MTB XC – Ján Žilovec  

T: Čo najskôr 

  

K bodu 7:  Schválenie obchodovania SZC so spoločnosťami 

 

V zmysle čl.2 § 20 Zákona o športe členovia VV SZC za neprítomnosti predsedu odvetvia 

Cestná cyklistika pána Luboša Chrena budú hlasovať o spolupráci jeho spoločnosti LEAS 4 

YOU, s.r.o. a Slovenským zväzom cyklistiky, o.z.   
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Hlasovanie:   

ZA:     7        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U:  VV SZC schvaľuje spoluprácu SZC so spoločnosťou LEAS 4YOU, s.r.o. 

 

V zmysle čl.2 § 20 Zákona o športe členovia VV SZC za neprítomnosti predsedu odvetvia 

Cestná cyklistika pána Luboša Chrena budú hlasovať o spolupráci spoločnosti TATRAN 

ŠPORT s.r.o. ( ktorej je konateľom) a Slovenským zväzom cyklistiky, o.z.   

 

Hlasovanie:   

ZA:     7        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U:  VV SZC schvaľuje spoluprácu SZC so spoločnosťou TATRAN ŠPORT s.r.o. 

 

V zmysle čl.2 § 20 Zákona o športe členovia VV SZC za neprítomnosti predsedu odvetvia 

MTB DH pána Tomáša Vrbovského budú hlasovať o spolupráci s jeho spoločnosťou 

1ENERGY s.r.o. a Slovenským zväzom cyklistiky, o.z.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     7        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U:  VV SZC schvaľuje spoluprácu SZC so spoločnosťou 1ENERGY s.r.o. 

 

K bodu 8:  Elektronické prihlasovanie a elektronická registrácia klubov a členov 

SZC 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o problémoch, ktoré vznikajú s pribúdajúcimi 

administratívnymi úkonmi pri registrácii klubov a členov SZC. Pre zefektívnenie a zrýchlenie 

navrhol sekretariát možnosť vytvorenia elektronického registračného a prihlasovacieho 

systému, nakoľko sa veľa krát stáva, že lehota na vydanie licencie či registráciu klubu sa 

predlžuje pre nekompletné  podklady potrebné k spracovaniu. Členovia VV SZC navrhujú dať 

vypracovať cenovú ponuku na vytvorenie elektronického systému, ktorý bude zodpovedať 

požiadavkám a ochrane osobných údajov s ktorými sa pri registrácii pracuje.  
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Hlasovanie:   

ZA:     8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC ukladá sekretariátu SZC dať vypracovať cenovú ponuku na vytvorenie 

elektronického systému na elektronickú registráciu a prihlasovanie.  

Z: Sekretariát SZC 

T: Do najbližšieho VV SZC 

 

K bodu 9:   Správa o priebehu realizovaných prípravných prác na NCC 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o prebiehajúcich prácach na NCC. 

U: VV SZC berie na vedomie informácie o prebiehajúcich prácach na NCC.  

 

K bodu 10:  Diskusia 

 

Predseda odvetvia cyklokros pán Martin Fraňo by chcel požiadať TMK a členov Oponentskej 

komisie o výsledky testovania členov CTM z predchádzajúcich rokov,  nakoľko potrebuje tieto 

údaje spracovať pre posudzovanie optimálnej výkonnosti cyklistov vo VŠC Dukla. 

 

U: VV SZC ukladá sekretariátu SZC osloviť obe komisie a členov, ktorí by mohli mať prístup 

k týmto údajom a zaslať výsledky pánovi Martinovi Fraňovi na spracovanie. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 

 

Pán Martin Fraňo poprosil sekretariát SZC o zažiadanie výnimky z karantény pre štátnu 

športovú reprezentáciu pri návrate z krajín celej Európy, aby sa mohli aj po návrate z pretekov 

naplno venovať príprave na ďalšie podujatia. 

 

U: VV SZC ukladá sekretariátu SZC požiadať o výnimku z karantény na príslušné úrady pre 

štátnu športovú reprezentáciu pri návrate z krajín celej Európy. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

 

          Martin Fraňo                            Ján  Žilovec 

        predseda odvetvia                                                                      predseda odvetvia 

            Cyklokros                                MTB XC  

                       

 


