
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie  cyklokrosu SZC, zo dňa 24. Júl 2017 v Banskej Bystrici 

Prítomní : Fraňo Martin,  Glajza Ondrej, Glajza Róbert,  Longauer Ladislav, Medveď Peter ,   

                   Varhaňovský Marek 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Uzavretie výberového konania na funkciu reprezentačného trénera v cyklokrose,  

                       schválenie reprezentačného trénera 

                  3. Zmeny v Pravidlách SZC – Cyklokros, doplnenie a schválenie 

                  4. Informácia o možnom generálnom partnerovi Slovenského pohára v cyklokrose   

                      2017/2018 

                  5. R ô z n e 

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

Ad/2 – Na základe zverejneného výberového konania na stránke SZC mali možnosť záujemcovia na  

             funkciu reprezentačného trénera v cyklokrose prihlásiť sa do 23.7.2017. Do stanoveného  

             dátumu sa prihlásil jeden záujemca o uvedenú funkciu, Glajza Róbert. 

             Glajza Róbert bol pozvaný na zasadnutie komisie, kde predstavil svoju víziu práce  

             s reprezentačnými družstvami  Mužov ELITE, U23, Juniorov, Žien, Junioriek a tiež prácu  

             s talentovanými Kadetmi a Kadetkami. O prácu vo funkcii reprezentačného trénera má záujem  

            a chce v nej pokračovať. Fraňo Martin reagoval na jeho vystúpenie s tým, že p. Glajza     

            urobil  kvantum s výbornými, niekedy s horšími výsledkami. Jeho práca nebola  jednoduchá  

           a v tejto sezóne nebude o nič  jednoduchšia.  

           Na vystúpenie Glajzu Róberta reagoval Glajza Ondrej navrhol,  aby sa na príprave vybraných  

           pretekárov finančne podieľal zväz, na čo mu odpovedal Fraňo Martin s tým, že prípravu      

           pretekárov majú na starosti kluby , nie zväz, čo potvrdil aj Glajza R. 

          Medveď Peter navrhol , aby sa väčšia pozornosť venovala kategórii Kadetov/ tiek, tam vidí veľké  

          rezervy 

          Vo všeobecnosti Glajza Róbert mal značné problémy s komunikáciou medzi trénermi 



         Po reakciách členov komisie na doterajšiu prácu reprezentačného trénera, prípadných návrhoch  

        na jej zlepšenie  dal  Fraňo Martin hlasovať, či členovia komisie súhlasia s Glajzom Róbertom vo  

        funkcii  reprezentačného trénera . Hlasovanie dopadlo : Za 5, Proti 0, Zdržal sa hlasovania 0 

        Komisia následne zaviazala staronového reprezentačného trénera, vypracovať  harmonogram  

        sústredení, nominačné kritériá na ME, MS, reprezentačné výjazdy, zosúladiť  termíny výjazdov s  

        Kalendárom 

                              Termín:  do najbližšieho zasadnutia                 Zodpovedný : Glajza Róbert 

Ad/3 – Zmeny v Pravidlách SZC – Cyklokros,  členovia komisie prediskutovali, doplnili a následne  

            schválili. Schválené zmeny a doplnky do Pravidiel zapracuje Varhaňovský Marek, vrátane  

            finančných náležitostí 

                              Termín: do najbližšieho zasadnutia                    Zodpovedný : Varhaňovský Marek 

Ad/4 – Medveď Peter – poistenie pretekárov na reprezentačných výjazdoch, nemá uzatvorenú  

             poistnú udalosť jeho dcéry Terezy na minuloročných MS v Luxembursku 

            Fraňo Martin – musíme sa zmestiť do rozpočtu a efektívne investovať  

Zapísal : Longauer ladislav 

 

            

             

  


