
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Valného zhromaždenia cyklokrosu 

zo dňa 2. Február 2016 vo Zvolene 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program : 1.  Otvorenie, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných        

                        komisií 

                   2. Správa reprezentačného trénera 

                   3. Zhodnotenie sezóny, predseda, členovia komisií 

                   4. Rozpočet 

                   5. Diskusia 

Ad/1 – Prítomných privítal, s programom oboznámil predseda komisie                   

             cyklokrosu SZC,  Mgr. Martin Fraňo. 

             Za zapisovateľa bol jednohlasne zvolený Ladislav Longauer. 

             Nakoľko zasadnutie nemalo v programe voľby, komisie neboli volené. 

Ad/2 – Róbert Glajza, reprezentačný tréner zhodnotil sezónu.  

             S reprezentáciou absolvoval sústredenia v Tatrách, Podbrezovej, 

Piešťanoch, v Tábore, v Taliansku pred majstrovstvami sveta.  

Sústredení sa zúčastňovali poväčšine juniori, všetky sústredenia absolvoval 

Martin Haring. Nie všetci juniori mali záujem o sústredenia. 

V zahraničí : 6 pretekov EKZ  + 2 preteky mimo EKZ / Švajčiarsko / 

CDM, preteky najvyššej kategórie 3 preteky / 2x NED, 1 x BEL / 

V Čechách C1 3 preteky, v Rakúsku 2x C2 

Konštatoval, že nie všetci pretekári prejavili záujem štartovať so silnou 

zahraničnou konkurenciou s výnimkou Martina Haringa a Mateja Ulíka 



Niektorí reprezentanti dali prednosť Slovenskému poháru, pred pretekmi 

v zahraničí. 

V budúcom roku sa bude snažiť v komisii presadiť prísnejšie nominačné kritériá, 

aby na ME a MS vycestovali reprezentanti schopní presadiť sa v silnej 

zahraničnej konkurencii. 

Ad/3 – Ladislav Longauer sa vo svojom príspevku  venoval prioritne 

cyklokrosovým tratiam. Je potešiteľné, že z roka na rok sa cyklokrosové trate po 

stránke bezpečnosti, profilu tratí, podkladu, servisu,  približujú tratiam so 

svetovými parametrami a k pravidlám UCI. V Bánovciach, Podbrezovej, 

Ružomberok, Trnave, Krupine, Košiciach, organizátori sú schopní pripraviť trate 

na úrovni C-1,2, ME. 

Organizátori v Rakovej, Bratislave, Terchovej, Poprade, D. Krupej budú musieť 

popracovať, aby trať bola na vyššej úrovni. 

Slovenský pohár má v okolitých krajinách vysoký organizačno – spoločenský 

kredit, čoho dôkazom je početná zahraničná konkurencia, články na našu 

adresu na zahraničných portáloch. 

Pozitíva v roku 2015: nárast počtu pretekárov v žiackych kategóriách, 

vynikajúca práca rozhodcov, medializácia súťaže na stránke cxsvk, 

zorganizovanie ME Masters, C-2, MSR na vysokej úrovni, účasť všetkých CTM. 

Negatíva: nie všetky kolá spĺňali požadované štandardy na trať / Rakova, 

Bratislava, Terchová, Levoča, Poprad, D. Krupa/ 

 Marek Varhaňovský informoval, že súkromná webová stránka cxsvk bola 

v plnej miere k dispozícii medializovať súťaž, výsledky, novinky.  

Cyklokros sa propagoval aj cez TASR, SITA. 

Najväčšia pocta pre nás zo stránky medializácie je, že informácie , články, 

preberali od nás napríklad Česi. 

Martin Fraňo- 

Slovenský pohár patrí už niekoľko rokov medzi Top súťaže SZC 



Každé kolo sa nezávisle hodnotilo. Najlepší organizátor / KNAC Ružomberok / 

bude odmenený na konferencii SZC + organizátor ME Masters / Olympik Trnava 

/. 

V žiackych kategóriách štartovalo 60 pretekárov, je to obrovský nárast. 

Pre rok 2016 je prísľub zo strany UEC  zorganizovať na Slovensku opäť ME 

Masters v Trnave, zo strany UCI preteky C-2 v Podbrezovej a v Trnave. 

Konštatoval, že výsledky na medzinárodnom poli v mládežníckych kategóriách 

sú zlé, žiaľ nie len v cyklokrose, všeobecne. 

Momentálne máme jediného pretekára, a to v kategórii Muži Elite, ktorý spĺňa 

parametre dokončiť preteky v prvej polovici štartového poľa. 

Firma BIKEPRO v novom ročníku súťaže nebude figurovať v názve súťaže, ani ju 

sponzorovať. 

Informoval, že je záujem plošne pokryť priebeh súťaže jedným spíkrom, 

Romanom Barényim. 

Vyzdvihol prácu rozhodcov, pracovali spoľahlivo. 

Na záver svojho vystúpenia sa poďakoval, organizátorom pretekov, členom 

komisie, reprezentačnému trénerovi, správcovi web stránky cxsvk 

Ad/4 – Martin Fraňo informoval prítomných o rozpočte, ktorý sa bol cca 21.000 

Eur a bude pravdepodobne aj v novej sezóne. 

Ad/5 – Diskusia 

Martin Fraňo – prioritou do budúcna je dosiahnuť výsledok v zahraničí. Je 

nespokojný s prístupom mladých pretekárov k reprezentačným povinnostiam. 

Tí, čo chcú, budú podporovaní, tí čo špekulujú, nechcú, budú vyradení. 

Nevidí prísun z kategórie Kadetov. 

Konštatovanie prijaté. 

Bohuslav Kujovič - vyjadril nespokojnosť s komunikáciou medzi pretekárom, 

reprezentantom, konkrétne, M . Chrenom, jeho materským klubom 

a reprezentačným trénerom. 



 

Róbert Glajza – je nespokojný s pripravenosťou reprezentantov, nie sú schopní 

trénovať na sústredení naplánované kvantitatívne ukazovatele. Po 40 min. 

tréningu nevládzu. 

Konštatovanie prijaté. 

Martin Fraňo – žiadny klub nebol schopný reagovať na výzvu Ministerstva 

školstva, kde bola ponuka absolvovať sústredenie v Piešťanoch pre pretekárov 

do 18 rokov. On zareagoval v priebehu niekoľkých minút a sústredenie bolo 

vybavené.  

Peter Medveď – tiež vyjadril nespokojnosť s výkonnosťou reprezentantov. 

Navrhol viac sa im venovať. 

Konštatovanie prijaté s pochopením. 

Martin Fraňo – je potrebné , aby sa kvalitne trénovalo v kluboch. 

O reprezentáciu nemajú záujem, ale o štart na MS, ME , tam áno. To sa musí 

zmeniť. Najprv dokázať na zahraničných pretekoch , potom účasť na MS, ME. 

Návrh prijatý. 

Tomáš Legnavský – sa dotazoval , akým spôsobom sa finančne dotuje zo strany 

organizátora účasť na CDM, EKZ. Mal výhrady k práci komisie.  

Prítomní zobrali na vedomie. 

Štefan Buchel – navrhol,  aby kategória ml. žiakov a st. žiakov štartovala 

osobitne. 

Návrh neprijatý. 

Martin Fraňo – informoval prítomných, že voči T. Legnavskému bol podaný 

podnet na Disciplinárnu komisiu SZCk, za narúšanie dennému režimu 

reprezentačného družstva v rámci prípravy na MS v Belgicku. 

Prítomní zobrali na vedomie.  

Štefan Gajdošík – navrhol , aby sa MSR konali o 2 týždne neskôr, okolo 17. 

v mesiaci December.  



Návrh  neprijatý. 

Martin Fraňo – konštatoval, že reprezentanti si nevedú tréningové denníky. 

K tomuto záveru dospel na základe doterajšej trénerskej praxe v Dukle. 

Prítomní zobrali na vedomie. 

Tomáš Legnavský – zaujímalo, ho, prečo sa u nás organizujú MSR v decembri 

a nie v dátume UCI. 

Vysvetlil Martin Fraňo, Marek Varhaňovský, Róbert Glajza. 

Tomáš Legnavský – dotazoval sa, prečo Janka Keseg Števková nebola 

nominovaná na Svetový pohár. 

Vysvetlil Martin Fraňo, Róbert Glajza 

Štefan Buchel – konštatoval, že na prvom kole rozhodcovia nestavali 

pretekárov na štarte  podľa Súťažného poriadku. 

Vysvetlil Martin Fraňo. 

Po 3 hodinách Martin Fraňo diskusiu ukončil a tiež zasadnutie Valného 

zhromaždenia. 

Zapísal : Ladislav Longauer 

Prílohy : 3x graf  

 

 

   

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


