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Prítomní členovia:                     Filip ČILLÍK, Martin FRAŇO,  

Ladislav LONGAUER, Štefan NAGY, 

Peter PRIVARA, Branislav REŽŇÁK, Michal ROHOŇ, 

Matej VYŠŇA 

 

Neprítomní členovia:   Pavol MIAZDRA, Tomáš VRBOVSKÝ, Ján ŽILOVEC, 

Andrea HAJDÚ, Ľuboš CHREN, 

 

 

 

Predsedajúci:   Peter PRIVARA 

Generálny sekretár:   Katarína JAKUBOVÁ 

Kontrolór SZC:  Ladislav DOBROVOLNÝ - Ospravedlnený 

Zapisovateľ:    Alena DIABELKOVÁ 

 

PROGRAM:  

 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Krátke zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC 

4. Kontrolór SZC – informácie  

5. Informácie o stretnutí v Trnave ohľadom športovej infraštruktúry 

6. Informácie o Majstrovstvách sveta v Cestnej cyklistike 

7. Valné zhromaždenie SOŠV 

8. Informácie o pretekoch Okolo Slovenska 2021 

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre 

10. Diskusia  

11. Záver  
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K bodu 1:   Otvorenie  

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

 

K bodu 2:    Kontrola úloh 

 

VV SZC schvaľuje: 

03/07/21 - VV SZC schvaľuje, aby sa pán Henčl zúčastnil zasadnutia za odvetvie BMX bez 

možnosti hlasovať, nakoľko nie je členom VV SZC.  

 

04/07/21 - VV SZC schvaľuje nepostúpenie podnetu Disciplinárnej komisii SZC.  

08/07/21 – VV SZC schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov potrebných pre začatie 

projektu, ktorý má zlepšiť bezpečnosť cyklistov na cestách. 

11/07/21 - VV SZC schvaľuje návrh nominácie, ktorý zaslala komisia cestnej cyklistiky 

na podujatie ME v cestnej cyklistike 2021. 

 

VV SZC ukladá:  

05/07/21 - VV SZC ukladá konzultantovi SZC zaslať mustru štatútov komisii predsedom odvetví. 

06/07/21 – VV SZC ukladá sekretariátu SZC pripraviť hlasovanie per rollam. 

VV SZC berie na vedomie:  

02/07/21 - VV SZC berie na vedomie zhodnotenie odvetvia od posledného VV SZC.  

04/07/21 - VV SZC berie na vedomie informáciu o neúčasti Kontrolóra SZC zo zasadnutia VV 

SZC. 

07/07/21 – VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC ohľadom valných 

zhromaždení odvetví. 

09/07/21 – VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC ohľadom Medzinárodných 

cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2021. 

10/07/21 – VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC o NCC 

 

Predsedajúci skonštatoval, že všetky uložené úlohy boli splnené. 



Zápis č. 08/21 

 

Zápis č. 08/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZC konaného dňa 29.09.2021 

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

3 
 

K bodu 3:    Krátke zhodnotenie jednotlivých odvetví od posledného VV SZC 

 

Jednotliví predsedovia odvetví odprezentovali dianie vo svojom odvetví od posledného VV 

SZC a dosiahnuté výsledky na podujatiach.  

U: VV SZC berie na vedomie zhodnotenie jednotlivých odvetví od posledného VV SZC.  

 

K bodu 4:   Kontrolór SZC – informácie  

 

Kontrolór SZC sa ospravedlnil zo zasadnutia VV SZC.  

U: VV SZC berie na vedomie informáciu o neúčasti Kontrolóra SZC zo zasadnutia VV SZC. 

 

K bodu 5:  Informácie o stretnutí v Trnave ohľadom športovej infraštruktúry 

Členovia VV SZC boli informovaní o priebehu stretnutia. Stretnutie sa uskutočnilo v Trnave. 

Konzultant SZC sa ako zástupca SZC zúčastnil stretnutia, ktoré sa týkalo budovania športovej 

infraštruktúry a prejednávala sa na ňom aj budúcnosť NCC a možnosti jeho umiestnenia 

a vybudovania v inej lokalite.   

U: VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom stretnutia, ktoré sa týkalo budovania 

športovej infraštruktúry.  

 

K bodu 6:  Informácie o MS v cestnej cyklistike 

 

Pán Matej Vyšňa a člen cestnej komisie spolu so  štatutármi SZC zhodnotili priebeh MS 

v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnili v Belgicku. Pán Matej Vyšňa vyzdvihol najmä 

juniorský výsledok Martina Svrčeka, ktorý v novej sezóne bude obliekať dres najúspešnejšieho 

svetového tímu Deceuninck–Quick-Step. 

U: VV SZC berie na vedomie informácie o priebehu MS v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnili 

v Belgicku. 
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K bodu 7:   Valné zhromaždenie SOŠV 

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC, že sa bude konať Valné zhromaždenie SOŠV, na 

ktorom prebehnú voľby do orgánov SOŠV ako aj voľba prezidenta Slovenského olympijského 

a športového výboru. Individuálny člen SZC B.D. prejavil záujem kandidovať do VV SOŠV. 

Prebehla diskusia o navrhnutí individuálneho člena B.D.  Prezident SZC následne požiadal 

prítomných členov VV SZC k hlasovaniu za návrh člena SZC do VV SOŠV.  

 

Hlasovanie:   

ZA:      8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje nomináciu člena SZC do VV SOŠV.  

U: VV SZC ukladá sekretariátu SZC zaslať kandidátsky lístok na SOŠV. 

T: Čo najskôr 

Z: Sekretariát SZC 

 

K bodu 8:    Informácie o pretekoch Okolo Slovenska 

 

Prezident SZC poďakoval všetkým zúčastnením za skvelú organizáciu a zhrnul priebeh 

pretekov aj vysielania na stanici Eurosport.  

 U: VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC ohľadom Medzinárodných 

cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2021. 

K bodu 9:   Informácie o Národnom cyklistickom centre 

O tomto bode prezident SZC informoval členov VV SZC už v bode 5. 

U: VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC o NCC. 
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K bodu 10:  Diskusia  

 

Prezident SZC informoval členov VV SZC, že ministerstvo už zaslalo formulár na PUŠ a rád 

by prerokoval návrh na kapitálové výdavky. Pán Martin Fraňo predseda odvetia cyklokros 

vyjadril svoj názor ohľadom parametrov vozidla. Z jeho strany prišla požiadavka na osobné 

vozidlo so silnejším motorom. Prebehla diskusia medzi zúčastnenými ohľadom výberu 

motorového vozidla a jeho typologizácii. Zároveň bola zo strany členov VV SZC 

prediskutovaná aj digitalizácia systému SZC, ktorá už bola viac krát spomínaná aj na 

predchádzajúcich zasadnutiach VV SZC.  

 

Hlasovanie:   

ZA:      8        PROTI:     0     ZDRŽAL SA:    0 

U: VV SZC schvaľuje návrh na zaradenie osobného motorového vozidla do kapitálových 

výdavkov a digitalizácie systému SZC. 

 

Predseda odvetvia BMX pán Filip Čillík požiadal o možnosť zaradenia športovca S.S. do ŠKP. 

Zároveň sa predsedovia technických odvetví informovali o možnostiach zaradenia ich 

športovcov do NŠC a Top Tímu a podmienkach, ktoré musia  ich športovci spĺňať. Prebehla 

diskusia, v ktorej pán Martin Fraňo odpovedal na otázky členov VV SZC zastupujúcich 

technické odvetvia, nakoľko už niekoľko rokov pôsobí ako športový riaditeľ vo VŠC Dukla. 

Konzultant SZC na záver požiadal predsedov odvetí, aby každý predseda odvetvia zaslal 

navrhované zmeny do štatútu odvetvia za svoje odvetvie pokiaľ tak ešte neurobil, aby bolo 

možné zapracovať zmeny v štatútoch v dostatočnom časovom predstihu. Rovnako poprosil 

predsedov odvetví v tomto smere o súčinnosť a v prípade nejasností o dohodnutie si termínu 

konzultácie.  

U: VV SZC berie na vedomie informácie o zaradeniach športovcov. VV SZC  berie na vedomie 

informácie od Konzultanta SZC.  
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Uznesenia:  

VV SZC schvaľuje: 

07/08/21 – VV SZC schvaľuje nomináciu člena SZC do VV SOŠV.  

10/08/21 - VV SZC schvaľuje návrh na zaradenie osobného motorového vozidla do 

kapitálových výdavkov. 

 

VV SZC ukladá: 

 

07/08/21 - VV SZC ukladá sekretariátu SZC zaslať kandidátsky lístok na SOŠV. 

 

VV SZC berie na vedomie:  

 

03/08/21 - VV SZC berie na vedomie zhodnotenie jednotlivých odvetví od posledného VV SZC.  

 

04/08/21 - VV SZC berie na vedomie informáciu o neúčasti Kontrolóra SZC zo zasadnutia VV 

SZC. 

05/08/21 - VV SZC berie na vedomie informácie ohľadom stretnutia, ktoré sa týkalo budovania 

športovej infraštruktúry. 

06/08/21 – VV SZC berie na vedomie informácie o priebehu MS v cestnej cyklistike, ktoré sa 

konali v Belgicku. 

08/08/21 – VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC ohľadom Medzinárodných 

cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2021. 

09/08/21 – VV SZC berie na vedomie informácie od prezidenta SZC o NCC 

10/08/21 - VV SZC schvaľuje návrh na zaradenie osobného motorového vozidla do 

kapitálových výdavkov a digitalizácie systému SZC. 
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PREDSEDAJÚCI:       ZAPISOVATEĽ: 

 

 

                                                                         

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

Peter Privara            Alena Diabelková 

            prezident SZC                       sekretariát SZC 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISU:  

 

 

 

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

      Filip Čilík                                             Matej Vyšňa 

      predseda odvetvia        predseda odvetvia 

      BMX                                      Cestná cyklistika                      

 


