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Prítomní členovia:                     Filip ČILLÍK, Ladislav LONGAUER,  

Štefan NAGY, Peter PRIVARA, Michal ROHOŇ,  

Tomáš VRBOVSKÝ, Pavol MIAZDRA,  

Matej VYŠŇA, Ján ŽILOVEC 

 

Neprítomní členovia:   Martin FRAŇO, Ľuboš CHREN, 

Andrea HAJDÚ, Branislav REŽŇÁK  

 

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. Oprávnené náklady odvetvia (Ján Žilovec) 

6. Registračný systém na Slovenský pohár (Ján Žilovec) 

7. Diskusia 

8. Záver 
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K bodu 1:   Prezident SZC otvoril zasadnutie VV SZC 

Prezident SZC otvoril zasadnutie VV SZC a privítal všetkých prítomných členov.  

 

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

23.04.2021     

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 plánu 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. 
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K bodu 3:   Krátke zhodnotenie odvetví od posledného VV SZC 

 

Prezident SZC vyzval 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 informoval členov VV SZC o kontrolnej činnosti. Zároveň informoval členov 

VV SZC o liste, ktorý prišiel od rodiča jedného z reprezentantov, ktorý je nespokojný 

s nomináciami športového riaditeľa CC – reprezentácie U23. Kontrolór vyzval športového 

riaditeľa, aby sa k prípadu vyjadril.  

 

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

 

K bodu 5:        Oprávnené náklady odvetvia 

Bod navrhol pán viceprezident Ján Žilovec, ktorý požiadal sekretariát SZC o informácie 

ohľadom oprávnených a neoprávnených nákladov odvetví. Generálna sekretárka vysvetlila, že 

všetky oprávnené ako i neoprávnené náklady sú uvedené v zmluve o spolupráci, ktorá bola 

zaslaná koordinátorom odvetví. Zároveň informovala, že sekretariát SZC zašle usmernenie 

ohľadom oprávnených a neoprávnených nákladov všetkým predsedom odvetví.  

 

U: VV SZC ukladá sekretariátu zaslať usmernenie ohľadom oprávnených a neoprávnených 

nákladov predsedom jednotlivých odvetví SZC.  

Z:   Sekretariát 

T:   Čo najskôr 

K bodu 6:  Registrácia  

 

Tento bod prišiel rovnako od  pána viceprezidenta Jána Žilovca. Prezident SZC informoval 

pána Žilovca, že o danej problematike sme rokovali už minulý rok. VV SZC si následne 

vypočul informácie od licenčnej pracovníčky SZC pani Karolíny Belás ohľadom online 

registračného systému, na ktorého príprave pracuje v spolupráci s IT technikom, aby mohla byť 

VV SZC predložená cenová ponuka. 

 

U: Výkonný výbor SZC berie na vedomie informácie od licenčnej pracovníčky pani Belás. 
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K bodu 7:   Diskusia 

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC o zakúpení nových motorových vozidiel.  

Rozdelenie áut jednotlivým odvetviam zašle pán Michal Rohoň. 

 

Hlasovanie:   

ZA:     9        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje rozdelenie áut na jednotlivé odvetvia a ukladá sekretariátu SZC zaslať 

rozdelenie áut na jednotlivé odvetvia. 

Z: Sekretariát SZC 

T: Čo najskôr 
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Uznesenia:  

VV SZC berie na vedomie:  

 

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

04/03/21 -   VV SZC berie na vedomie informácie prezentované kontrolórom SZC. 

06/03/21 -  Výkonný výbor SZC berie na vedomie informácie od licenčnej pracovníčky pani 

         Belás. 

 

VV SZC schvaľuje: 

07/02/21 -  VV SZC schvaľuje rozdelenie áut na jednotlivé odvetvia. 

 

VV SZC ukladá: 

 

05/03/21 -  VV SZC ukladá sekretariátu zaslať usmernenie ohľadom oprávnených 

               a neoprávnených nákladov predsedom jednotlivých odvetví SZC. 

07/02/21 - VV SZC ukladá sekretariátu SZC zaslať rozdelenie áut na jednotlivé odvetvia. 
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

           Matej Vyšňa                               Filip Čillík 

  predseda subkomisie mužov                                                              predseda odvetvia 

         Cestná cyklistika                                    BMX  

                      

 


