
Z á p i s n i c a 

z Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklokros, zo dňa 3. Február 2017 v Banskej Bystrici 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program : 1.  Otvorenie, schválenie programu 

                   2.  Návrh pracovných komisií, zapisovateľa, overovateľov zápisu 

                   3. Schválenie pracovných komisií 

                   4. Návrh postupu volieb a schválenie postupu  volieb do komisie cyklokrosu SZC 

                   5. Správa predsedu a členov komisie cyklokrosu SZC 

                   6. Voľby kandidátov do komisie cyklokrosu SZC 

                   7. Diskusia 

                   8. Uznesenia 

                   9. Záver 

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

             Konštatoval, že na zasadnutie Valného zhromaždenia sa prezentovalo 40 delegátov,  

             z toho 31 s hlasom rozhodujúcim. 

             Navrhnutý program bol schválený 31, 0 , 0 

Ad/2 – Návrhy: 

             Zapisovateľ : Ladislav Longauer 

             Overovatelia zápisu : Martin Fraňo, Marek Varhaňovský 

             Mandátová komisia : Martin Fraňo 

             Volebná komisia : Marek Varhaňovský, Lívia Hanesová, dohľad Milan Dvorščík 

             Rokovací poriadok : dĺžka diskusných príspevkov 5 min, faktickej poznámky 2 min. 

             Volebný poriadok : 5 kandidátov na hlasovací lístok 

Ad/3 – Komisie , zapisovateľ, overovatelia, poriadky / volebný, rokovací / boli schválené 31,  

             0, 0 

Ad/4 -  Martin Fraňo navrhol postup volieb.  



- Z pléna návrhy kandidátov do komisie, každý z navrhnutých kandidátov predstaví 

svoju budúcu víziu práce v komisii 

- Každý s hlasom rozhodujúcim na hlasovací lístok napíše 5 navrhnutých kandidátov 

- Tajné hlasovanie 

Postup volieb bol schválený            31,0, 0 

Ad/5 – Správa reprezentačného trénera je súčasťou prílohy č. 1 

              Správa Ladislava Longauera je súčasťou prílohy č. 2, v správe sa zmienil  

              s kvalitatívnym nárastom stavby tratí pre cyklokros, z roka na rok sa trate približujú  

              k požiadavkám voči Pravidlám cyklokrosu, čo je vynikajúci signál do budúcna.  

              Marek Varhaňovský sa vo svojej správe zmienil, že ťažiskom jeho práce v komisii bolo  

              spravovať web stránku cx.svk, byť nápomocný počas reprezentačných výjazdov  

              v neprítomnosti reprezentačného trénera. 

              Martin Fraňo v ústnej správe konštatoval, že SP v cyklokrose z roka na rok  

              kvalitatívne a kvantitatívne rastie, má obrovskú popularitu, nie len na SVK, ale tiež  

              v okolitých krajinách. Vyzdvihol organizovanie C2 v Podbrezovej a načrtol smerovanie  

              SP , jeho popularizovanie prostredníctvom televíznych prenosov.  

              Vyzdvihol prácu rozhodcovského zboru, ktorá počas celého seriálu SP bola  

              bezproblémová, 100 %, a rýchla. 

              Spomenul rekategorizáciu krajín v UCI, na základe ktorej má SZC finančné  

              zvýhodnenie v plnení finančných požiadaviek UCI. 

              Konštatoval, že organizovanie ME Masters v Trnave posunulo slovenský cyklokros  

              v popularizácii hodne vysoko. 

              V krátkosti sa venoval kategórii Masters, je potešiteľné, že  masteráci súťažia v SP  

               v ten istý deň, ako ostatné kategórie. Vyzdvihol ich umiestnenia na ME v Trnave a na  

               MS v Mole / BEL /. 

               Vidí správne nasmerovanie slovenského cyklokrosu. 

               Na záver sa poďakoval všetkým organizátorom, staviteľom tratí, dobrovoľníkom,  

               členom starej  komisie za kvantum odvedenej práce. 



Ad/6 -  bolo navrhnutých 9 kandidátov do komisie SZC cyklokros, z ktorých 5 členov  

             s najväčším počtom hlasov tvorí novú komisiu 

              Tomáš Legnavský           12 hlasov 

              Peter Chňúrik                 12 

              Martin Kurty   18 

              Peter Medveď  23 

             Ondrej Glajza   21  

             Ladislav Longauer  21  

             Marek Varhaňovský  27 

             Martin Fraňo   21  

             Rastislav Zoller  0 

            Z týchto boli dvaja / T. Legnavský a R. Zoller / neprítomní. 

            T. Legnavský poslal  splnomocnenie, že ho bude zastupovať p. Alexaj , v splnomocnení  

            mal vyšpecifikované, že má záujem kandidovať do komisie 

            O tom, či toto splnomocnenie bude Valné zhromaždenie akceptovať dal M. Fraňo      

            hlasovať 

                                                                                                                Za 17, 7 proti, 6 sa držali 

            R. Zoller tiež poslal splnomocnenie, chýbalo v ňom však, že má záujem kandidovať do  

            Komisie. Martin Fraňo dal hlasovať, či p. Zollerove splnomocnenie bude Valným  

           zhromaždením akceptované 

                                                                                                               Za 12, 14 proti, 5 sa zdržali  

           Piati členovia s najvyšším počtom hlasov sa odobrali na prvé zasadnutie komisie, na  

            ktorom jediný bod programu bola voľba predsedu komisie cyklokrosu. 

            Členovia komisie zvolili za predsedu Martina Fraňa, 3 za, 2 proti 

       

AD/7 -  Bohuslav Kujovič – je potrebné riešiť kategóriu MINI 



             Milan Horváth – otázka, kde boli zverejnené nominačné kritéria, odpovedal Martin  

             Fraňo, boli zverejnené pred sezónou reprezentačným trénerom, merítkom výkonnosti  

             pre reprezentačného trénera  k MS boli umiestnenia na pretekoch CDM, nie  

             majstrovský titul, ani umiestnenia v TOI – TOI CUPe 

             Ján Žilovec, nárast pretekárov, čo je výborný signál, návrh na organizovanie  

             Regionálnych pohárov, odpovedal Martin Fraňo, trieštením Slovenského pohára by  

             strácali organizátori počty pretekárov 

             Peter Szász, v žiackych kategóriách brať ohľad na vývojové rozdiely, kalendár    

              cyklokrosu koliduje s kalendárom MTB, cesta , odvetvi  / MTB, cesta /  neskončili  

             súťaž, a už  začína cyklokrosová sezóna, pretekári nemajú žiadny oddych. Neboli mu  

              jasné nominačné kritériá na MS, odpovedal Róbert Glajza 

             Štefan Buchel, všetky preteky, bodove  počítať do SP 

             Pavol Miazdra, poznamenal, že v MTB je 15 kategórií a zvládajú ich s výsledkami 

            p.Kubovčík, je potrebné ešte viac pretekárov pritiahnuť do cyklokrosu 

           Peter Privara, odvetvové riadenie v SZC je veľmi dôležité a zodpovedné riadenie  

           odvetví, odvetvové komisie majú veľké právomoci, ale aj zodpovednosť za svoje  

          odvetvie. Je potešiteľné, že nárast CTM vzrástol z 5 na 12. 35 % z rozpočtu SZC ide na  

          mládež, všetky finančné transakcie, zmluvy sú zverejnené na internete, zo zákona sa  

          musia zverejňovať, je veľmi rád, že preteky v cyklokrose majú obrovskú popularitu už aj  

          na Slovensku, nesmie sa zaspať na vavrínoch a pokračovať v nastúpenej ceste. Všetkým  

          sa za vykonanú prácu srdečne poďakoval. 

           

 Ad/8 – Návrh na uznesenie z Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklokros konaného dňa  

             3.2.2017 v Banskej Bystrici 

             I. Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

                - správu reprezentačného trénera reprezentačného družstva, Róberta Glajzu 



                - správu traťového komisára Ladislava Longauera 

                - správu Mareka Varhaňovského o marketingovej a mediálnej činnosti 

               - správu predsedu odvetvia cyklokrosu, Martina Fraňa 

               - vystúpenie prezidenta SZC, Petra Prívaru, zhodnotenie práce komisie cyklokrosu  

                  SZC 

- Valné zhromaždenie cyklokrosu berie na vedomie, že novozvolená komisia 

cyklokrosu SZC spomedzi seba zvolila za predsedu komisie Martina Fraňa. 

II. Valné zhromaždenie odvetvia SZC – Cyklokros, schvaľuje: 

- Navrhnutý program Valného zhromaždenia     31, 0, 0 

- Zapisovateľa, Ladislava Longauera                      31, 0, 0 

- Overovateľov zápisu, Mareka Varhaňovského, Martina Fraňa,  31,0, 0 

- Mandátovú komisiu, Martin Fraňo     31, 0, 0 

- Volebnú komisiu, Marek Varhaňovský, Lívia Hanesová, dohľad Milan Dvorščík         

                                                                                                                            31, 0, 0 

- Návrhovú komisiu, Vladimír Došek, Mariana Fiamová,  31, 0, 0 

- Rokovací poriadok, dĺžka príspevku pre členov s hlasovacím právom a hostí 

1 x 5 minút diskusný príspevok 

1 x 2 minúty faktická poznámka               31, 0, 0 

- Volebný poriadok s tajným hlasovaním, 5 kandidátov na volebný lístok 22, 0, 9 

III. Valné zhromaždenie odvetvia SZC – Cyklokros volí 

1. Zloženie komisie cyklokrosu SZC: 

Marek Varhaňovský           27 hlasov 

Peter Medveď                     23 

Ondrej Glajza st.                 21 

Martin Fraňo                       21 

Ladislav Longauer              21 

             IV. Valné zhromaždenie odvetvia SZC – Cyklokros ukladá: 

- Spracovať nový štatút odvetvia cyklokrosu v súlade so Stanovami SZC a Zákonom 

č. 440/2015 – Zákon o športe  

                                                                Z: komisia       T: do 31.5.2017 

- Predložiť požiadavku na VV SZC , potrebu spracovať jednotný volebný a rokovací 

poriadok všetkých komisií 

                                                                Z: predseda    T: najbližšie rokovanie VV SZC 

- Riešiť možnosť zaradenia kategórie MINI so SP cx 

                                                                Z: komisia       T: najbližšie zasadnutie komisie 



- Riešiť možnosť poradia pretekárov na štarte podľa kategórie tak, aby jedna 

kategória štartovala spolu oddelene od ostatných  v tom istom štarte 

                                                                Z: komisia       T: do vydania Súťažného  

                                                                                              poriadku 2017/2018 

- Riešiť možnosť tvorby kalendára tak, aby preteky v severnejších častiach SR boli 

zaradené do kalendára v skoršom termíne 

                                                               Z: komisia       T: do vydania Súťažného  

                                                                                             poriadku 2017/2018 

 

Ad/6 – Martin Fraňo sa delegátom poďakoval za účasť a rokovanie Valného zhromaždenia  

              ukončil  

 

Zapísal : Ladislav Longauer 

Overovatelia : Martin Fraňo, Marek Varhaňovský 

Prílohy : č. 1 – Správa reprezentačného trénera R. Glajzu 

               č. 2 -   Graf – Počet pretekárov na jednotlivých kolách SP 

               č. 3 -  Graf – Slovenský pohár v cyklokrose 2011 – 2016 , počet pretekárov 

               č. 4 – Graf – Percentuálny podiel kategórií v SP 2016 

               č. 5 – Tabuľka – Počet pretekárov v slovenskom pohári 2016 

               č. 6 – Graf – Počet pretekárov zo zúčastnených krajín na ME Masters v Trnave 22.10.  

                         2016  

                č. 7 – Graf – počet získaných medailí zúčastnených štátov , ME Masters, Trnava , 22,  

                           10. 2016 

                 Č. 8 – Tabuľka – Počet získaných medailí zúčastnených štátov, ME Masters, 22. 10.  

                             2016 

       

 

         

                                                                               



                      

 

 

 


