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Prítomní členovia: Martin FRAŇO, Ľuboš CHREN, Pavol MIAZDRA, 

Štefan NAGY, Peter PRIVARA, Tomáš VRBOVSKÝ, 

Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

 

Neprítomní členovia:   Ladislav LONGAUER, Andrea HAJDÚ,  

Filip ČILLÍK ,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. Informácie o novele zákona o športe 

5. Informácie o podujatiach podľa usmernení UVZ SR 

(Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) 

6. Smernica o poskytnutí cestovných náhrad SZC a  

Smernica o používaní vlastných motorových vozidiel SZC 

7. Kontrolór SZC – informácie  

8. Odvetvie Dráhová cyklistika- kooptovanie člena 

9. Autá - polepy  

10. Dizajn medailí SR mimo kategórii UCI 

11. Zväzový lekár  

12. Štruktúra SZC 

13. Dotácia BMX U23 

14. Správa o priebehu realizovaných  prípravných prác na NCC 

15. Diskusia  

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

Kvôli naliehavým pracovným povinnostiam sa prezident SZC ospravedlnil a začiatok VV SZC 

povedie viceprezident. 

  

Pán Žilovec požiadal členov VV SZC, aby hlasovali o prítomnosti Michala Rohoňa na 

zasadnutí.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     7        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: Výkonný výbor SZC schvaľuje prítomnosť pána Rohoňa na zasadnutí. 

 

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

20.02.2020     

 

Úlohy splnené: 06/02/20 – Výkonný výbor berie na vedomie prerozdelenie finančného 

príspevku na UCI podujatia. 

09/02/20 - VV SZC schvaľuje Zmenu pravidiel SZC v znení, v ktorom 

boli zaslané členom VV SZC pánom Miazdrom. 

11/02/20- VV SZC berie na vedomie informáciu o zmluvách so 

samostatne zárobkovo činnými osobami. 

 

K bodu 3:   Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

 

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

 

K bodu 4:  Informácie o novele zákona o športe 

 

V čase konania VV SZC prebieha tlačová konferencia, ktorej predmetom je novela zákona 

o športe. Generálna sekretárka informuje členov VV SZC o prechodnom ustanovení, ktoré má 

doplniť zákon o športe. Nakoľko situácia počas trvania opatrení proti šíreniu COVID-19 

nedovoľovala usporiadať medzinárodné podujatia, bude na základe prechodného ustanovenia 

musieť VV SZC prehodnotiť vecné čerpanie peňazí. Kontrolór SZC navrhuje, aby sa každé 

odvetvie do augusta 2020 podľa kalendára rozhodlo, kam presunie pridelené financie.  
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U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie od generálneho sekretára SZC ohľadom novely 

zákona o športe a do augusta 2020 predložia predsedovia odvetví plán, kam presunú pridelené 

financie.  

 

K bodu 5:  Informácie o podujatiach podľa usmernení UVZ SR 

 

Do dňa 10.6.2020 vrátane sú podujatia v kalendári SZC zrušené.  Po uvoľnení opatrení proti 

šíreniu COVID-19 bude sekretariát SZC postupne informovať členov SZC a usporiadateľov 

pretekov o pokynoch, na základe ktorých budú môcť usporadúvať preteky. Pokyny budú 

v súlade s nariadeniami vydanými UVZ SR.  

   

U: Výkonný výbor berie na vedomie informácie o podujatiach podľa usmernení UVZ SR. 

 

K bodu 6:        Smernica o poskytnutí cestovných náhrad SZC a Smernica o používaní 

vlastných motorových vozidiel SZC 

 

Generálna sekretárka SZC informuje členov VV SZC o zmenách v smerniciach, ktoré boli  

zaslané e- mailom. Nakoľko podľa predsedov odvetví vznikali nedorozumenia ohľadom 

cestovných náhrad, navrhujú pán Martin Fraňo a Matej Vyšňa upresniť v smernici kde a kedy 

sa začína reprezentačná akcia. Do smernice sa doplní: Nárok na cestovné náhrady vzniká od 

miesta a času začatia reprezentačnej akcie, ktorej začiatok a koniec určí vedúci reprezentačnej 

akcie. Predsedajúci VV SZC vyzval členov VV SZC k hlasovaniu o schválenie takto doplnenej 

smernice.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     7        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: Výkonný výbor SZC schvaľuje doplnenú Smernicu o poskytnutí cestovných náhrad SZC 

a ukladá sekretariátu SZC doplniť schválené znenie do smernice a zverejniť ich na webe SZC. 

Z: Sekretariát SZC 

T:Čo najskôr 

  

Predsedajúci VV SZC vyzval plénum k hlasovaniu za schválenie Smernice o používaní 

vlastných motorových vozidiel SZC, nakoľko nikto nemá pripomienky k zaslanej smernici.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     7        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: Výkonný výbor SZC schvaľuje doplnenú Smernicu o používaní vlastných motorových 

vozidiel SZC a ukladá sekretariátu SZC zverejniť ju na webe SZC.   

Z: Sekretariát SZC 
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T: Čo najskôr 

  

K bodu 7:  Kontrolór SZC – informácie 

 

Kontrolór SZC informuje o príprave smernice ohľadom verejného obstarávania, ktorej 

vytvorenie je konzultované s odborníkmi v odbore verejného obstarávania. Smernica bude po 

dokončení zasielaná členom VV SZC a schvaľovať sa bude na najbližšom VV SZC. Kontrolór 

tiež zabezpečí stretnutie s pani Pintovou na nasledujúci VV SZC, nakoľko je odborníčkou 

v odbore verejného obstarávania. Členov VV SZC požiadal, aby si na najbližší VV SZC 

pripravili otázky.  

 

Kontrolór informoval členov VV SZC o nedostatkoch pri zverejňovaní informácii na stránke 

SZC. Najväčšie nedostatky majú odvetvia Dráhová a Cestná cyklistika. Chýbajú zápisy 

z komisii a valných zhromaždení a je nutné ich doplniť najneskôr do pondelka. 

 

U: Kontrolór SZC počas kontrolnej činnosti zistil nedostatky v oblasti zverejňovania zápisov 

z komisii jednotlivých odvetví. Kontrolór tiež zaväzuje predsedov komisií, u ktorých boli zistené 

nedostatky, aby najneskôr do 8.6.2020 boli chýbajúce zápisy zverejnené.  

Z: Predseda komisie CC a komisia DC  

T: Do 8.6.2020 

 

Prezident SZC prevzal od vice prezidenta predsedníctvo na zasadnutí VV SZC. 

 

K bodu 8:   Odvetvie Dráhová cyklistika kooptovanie člena  

 

Dňa 24.5.2020 sa predseda komisie pre Dráhovú cyklistiku a zároveň člen VV SZC pán 

Branislav Delej vzdal funkcie, kvôli pracovnej vyťaženosti. Na jeho miesto komisia DC 

nominovala pána Michala Rohoňa. Prezident SZC požiadal členov VV SZC o hlasovanie za 

kooptovanie nového člena VV SZC Michala Rohoňa.  

 

Hlasovanie:   

ZA:     8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje kooptovanie člena do VV SZC Michala Rohoňa za odvetvie DC. 

K bodu 9:   Autá polepy  

Prezident SZC informoval členov VV SZC, že všetky autá vo vlastníctve SZC majú jednotný 

polep.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie o autách.  
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K bodu 10:  Dizajn medailí majstrov SR mimo kategórii UCI 

 

Prezident SZC požiadal členov VV SZC o hlasovanie za jednotný dizajn majstrovských medailí 

SR v kategóriách, ktoré nie sú oficiálnymi kategóriami UCI, aby sa predišlo prípadným 

nezhodám ohľadom dizajnu.   

 

Hlasovanie:   

ZA:     8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: 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.  

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 

 

K bodu 11: Zväzový lekár 

Prezident SZC požiadal členov VV SZC o hlasovanie za schválenie pána doc. MUDr. Branislav 

Delej, PhD., MPH. ako zväzového lekára SZC a jeho následné zverejnenie na stránke SZC.  

Hlasovanie:   

ZA:     8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: 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. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 

 

K bodu 12: Štruktúra SZC 

 

Kontrolór SZC informuje o štruktúre SZC, ktorá bola vytvorená v spolupráci so sekretariátom 

SZC a VV SZC, a ktorá vychádza zo stanov SZC. 

U: VV SZC berie na vedomie informáciu o štruktúre SZC. 
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K bodu 13:  Dotácia BMX U23 

 

Navrhovateľ tohto bodu pán Filip Čillík sa ospravedlnil z účasti na zasadaní. Ostatní prítomní 

členovia VV SZC sa zhodli, že sa bude aj v prípade BMX postupovať podľa platnej smernice 

v ktorej je presne vymedzená veková hranica.  

U: VV SZC berie na vedomie informáciu a týmto bodom sa Výkonný výbor zaoberal formou 

diskusie.  

 

K bodu 14:  Správa o priebehu realizovaných prípravných prác na NCC 

 

Na základe uznesenia z posledného VV SZC Sekretariát SZC vytvoril na web stránke priečinok  

NCC, kde sa postupne zverejňujú práce na NCC a ich priebeh. Na stránke tiež bolo vyhlásené 

výberové konanie na pozíciu projektového manažéra NCC.  

U: VV SZC berie na vedomie informáciu o vytvorení priečinku s informáciami o NCC . 

 

K bodu 15:   Diskusia 

Predseda komisie rozhodcov pán Pavol Miazdra informuje členov VV SZC, že prebehla úprava 

disciplinárneho poriadku v súlade s novými pravidlami UCI. Do upraveného poriadku budú 

vsunuté úpravy podľa štruktúry SZC. Prezident vyzval členov k hlasovaniu za takto upravený 

disciplinárny poriadok a jeho zverejnenie na stránke SZC.  

Hlasovanie:   

ZA:     8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje znenie nového Disciplinárneho poriadku aj s jeho úpravami a zaväzuje 

predsedu komisie rozhodcov k jeho zverejneniu na stránke SZC.  

Z: Predseda komisie rozhodcov 

T: Čo najskôr 

Kooptovaný člen VV SZC za DC pán Michal Rohoň informoval prítomných členov VV SZC 

o priebehu stretnutia trénersko-metodickej komisie a dodal, že zápis bude zverejnený na stránke 

SZC. Zároveň VV SZC  informoval, že dve odvetvia stále nenominovali členov do oponentskej 

komisie.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie o TMK komisii a zaväzuje pána Rohoňa na základe 

informácií o oponentskej komisii opäť vyzvať odvetvia BMX – Freestyle a Sálová cyklistika, aby 

nominovali člena do komisie za svoje odvetvia.  
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

 

          Matej Vyšňa                       Pavol Miazdra 

        predseda odvetvia                                                                      predseda odvetvia 

         Cestná cyklistika                         rozhodcov 

                        

 


