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Prítomní členovia:                     Filip ČILLÍK, Andrea HAJDÚ, Ľuboš CHREN,  

Ladislav LONGAUER, Štefan NAGY, Peter PRIVARA, 

Branislav REŽŇÁK, Michal ROHOŇ,  

Tomáš VRBOVSKÝ, Pavol MIAZDRA, Matej VYŠŇA, 

Ján ŽILOVEC 

Neprítomní členovia:   Martin FRAŇO  

 

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. Zmena názvu ZCPM na Program podpory talentov U23 - návrh rozpočtu    

2021 

6. Kalendár 2021 - posunutie sezóny (pandémia) 

7. Oprávnené výdavky - zmluva s MŠVV a Š SR 

8. Rozpočet 

9. Covid - testovanie 

10. FreeTime oblečenie Santini 

11. Informácie o NCC 

12. Diskusia  

13. Záver  
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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 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. 

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 

 

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.  
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K bodu 4:  Kontrolór SZC – informácie 

 

Kontrolór SZC informoval členov VV SZC o činnosti kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.  

Kontrolór vyzdvihol prácu sekretariátu pri organizácii a počas priebehu online Konferencie 

SZC.  Rovnako vyjadril svoju spokojnosť s prácou KK SZC a prácou sekretariátu v rámci 

vyúčtovaní počas uplynulého roka. Prezident poďakoval kontrolórovi za informácie. 

 

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

 

K bodu 5:        Zmena názvu ZCPM na Program podpory talentov U23 (PPT) - návrh 

rozpočtu 

Michal Rohoň ako člen Trénersko-metodickej komisie SZC informoval členov VV SZC 

o navrhovaných zmenách a vysvetlil členom opodstatnenie zmeny názvu ZCPM na PPT. 

Členov VV SZC tiež informoval o návrhu rozpočtu, ktorý im bol zaslaný, a o novej smernici 

PPT, ktorá bude zverejnená na web stránke SZC. Prezident SZC vyzval pripojených členov VV 

SZC k hlasovaniu za zmenu názvu ZCPM na PPT a za návrh rozpočtu pre PPT, ktorý bol 

zaslaný spolu s podkladmi pre VV SZC.  

Hlasovanie:   

ZA:     12        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje zmenu názvu ZCPM na PPT (Projekt podpory talentov U23), navrhovaný 

rozpočet a ukladá spracovať zmluvu.   

Z:   TMK spolu so sekretariátom SZC 

T:   Čo najskôr 

K bodu 6:  Kalendár 2021 – posunutie sezóny (pandémia) 

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC, že na základe stále sa zhoršujúcej pandemickej 

situácie na Slovensku a prísnych hygienických opatrení je potrebné upraviť kalendár 

pripravovaných podujatí. Plánované podujatia na návrh VV SZC budú predbežne presunuté na 

začiatok mája s výnimkou podujatia MTB, ktoré ma stanovený termín na začiatok apríla a pri 

splnení všetkých opatrení sa v tomto termíne uskutoční.  

 

ZA:     12        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U:  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.  

Z:   Sekretariát SZC 

T:   Čo najskôr 
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K bodu 7:   Oprávnené výdavky – zmluva s MŠVV a Š SR 

Prezident SZC vyzval členov SZC, aby si dobre prezreli oprávnené a neoprávnené výdavky 

uvedené v zmluve s MŠVV a Š SR, ktoré boli zaslané v podkladoch k VV SZC. Prezident tiež 

odpovedal členom VV SZC na otázky, ktoré boli zaslané k uvedeným výdavkom. Prezident 

upozorňuje členov VV SZC, aby si naozaj dobre prešli materiály, ktoré dostali, aby sa predišlo 

zbytočným nedorozumeniam. 

 

U:  VV SZC berie na vedomie informácie o oprávnených výdavkoch podľa zmluvy s MŠVV a Š    

       SR. 

K bodu 8:  Rozpočet SZC 

 

Prezident SZC informuje členov SZC o rozpočte, ktorý bol schválený na Konferencii SZC. 

Rovnako informuje o použití  kapitálových výdavkov na nové motorové vozidlá. 

 

U:  VV SZC berie na vedomie informácie o rozpočte SZC, ktorý bol schválený na Konferencii   

       SZC. 

 

K bodu 9:   Covid testovanie 

Na základe zmluvy s MŠVV a Š SR je možné dať si tieto testovania do vyúčtovania ako 

oprávnený náklad. Testovania tak budú hradené z odvetvia. V prípade, že bude očkovanie 

oprávneným nákladom, budú prostriedky uvoľnené z rezervy.  

 

U: VV SZC berie na vedomie informácie o testovaniach na Covid-19. 

 

K bodom 10:  FreeTime oblečenie Santini 

 

Prezident SZC informuje, že niektoré odvetvia využili rozpočet z minulého roka  a objednali si 

freetime-ové oblečenie do novej sezóny nad rámec toho čo bolo plánované. Prezident 

informoval o objednávke na tento rok a navrhuje, aby ostali počty rovnaké ako vlani. Prezident 

vyzval k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie:   

ZA:     11        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    1  

U: VV SZC schvaľuje objednávku freetime oblečenia v rovnakom množstve ako minulý rok 

a ukladá spracovať objednávku.  

Z:   Sekretariát SZC 

T:   Čo najskôr 
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K bodu 11:  Správy o priebehu realizovaných a prípravných prácach na NCC 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o NCC a o stretnutiach, ktoré prezident absolvoval 

s členom vlády a poslancami NR SR, nakoľko všetci členovia postrehli zrušenie financovania 

NCC. O všetkých ďalších priebehoch stretnutí  bude členov VV SZC informovať.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom NCC. 

 

K bodu 12:  Diskusia 

Prezident SZC zahájil diskusiu a poprosil predsedov odvetví, aby posledné kompletné 

vyúčtovania za rok 2020 zaslali najneskôr do 15.3.2021. Matej Vyšňa, člen VV SZC 

informoval, že za cestnú cyklistiku bude vyúčtovanie zaslané do 10.3. najneskôr 15.3.2021. 

Prezident informuje členov VV SZC, že dňa 6.3.2021 sa uskutoční online kongres UEC, kde 

bude prebiehať aj voľba prezidenta UEC, členov management boardu a hlasujúcich delegátov 

do UCI. SZC nominovalo do týchto volieb hneď niekoľko kandidátov. Prezident všetkým 

zaželal veľa zdravia a veľa úspechov do sezóny.  

 

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom vyúčtovaní a kongresu UEC. 
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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 PPT (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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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

        Tomáš Vrbovský                       Michal Rohoň 

        predseda odvetvia                                                                    predseda odvetvia 

              MTB DH                                  Dráhová cyklistika 

                       

 


