
 

 

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6 832 80 Bratislava 

 

 

Z á p i s 
z komisie odvetvia dráhovej cyklistiky zo dňa 29.11.2016 v Trnave 

 

 

Prítomní: Kujovič, Hikel, Rohoň, Novosad, Hnáth, Dvorščík 

Ospravedlnení: Žabka, Bačík 

Zapisovateľ: M. Rohoň 

 

     

Program: 

1.Otvorenie Komisie DC, schválenie zapisovateľa  

2. Súťažný poriadok a kalendár Slovenského pohára na rok 2017 

3. Reprezentačný tréner 

4. Plán a zloženie RD DC na sezónu 2017 

5. Diskusia  

6. Schválenie uznesenia    
 

K bodu 2:  

p. Kujovič poveril p. Rohoňa spracovaním súťažného poriadku na rok 2017 podľa súťažného 

poriadku zo sezóny 2015 s pripomienkami. Komisia sa predbežne dohodla, že v sezóne 2017 bude 

v kalendári Slovenského pohára na dráhe spolu 6 kôl (4 kolá BDP, 1 kolo SP v Prešove, Memoriál O. 

Malečka) a M – SR v Prešove. Termíny sa zverejnia neskôr po zverejnení kalendára ČSC. Ďalej tréneri 

požiadali, aby sa do rebríčka SP započítavali aj zahraniční pretekári. 

K bodu 3: 

 p. Rohoň otvoril tému obsadenia pozície trénera RD na nadchádzajúcu sezónu nakoľko jeho 

zmluva je platná do 31.12.2016. Komisia vyjadrila naďalej dôveru trénerovi RD DC p. Rohoňovi 

a zároveň sa uzniesla, že predlžuje funkčné obdobie na jeden olympijský cyklus t.j. do roku 2020 (s 

možnosťou obojstranného predčasného ukončenia platnosti zmluvy). Zároveň túto požiadavku 

predkladá na VV SZC na schválenie. 

K bodu 4: 

 p. Rohoň predniesol predbežný plán činnosti RD DC v sezóne 2017 na základe zatiaľ 

dostupných informácií a predstavil predbežné zloženie družstva. Dal na vedomie, že v termíne 

15.2.2017 sa uskutočnia M - SR Elite a U-23 mužov v Prahe. Ďalej sa vyjadril, že by bol rád, aby sa pri 

schvaľovaní rozpočtu vytvorila funkčná rezerva, ktorá bude slúžiť pre prípadné štarty na SP v závere 

kalendárneho roka na základe aktuálnej výkonnosti a možností RD DC. Komisia v súčinnosti s trénerom 

RD DC vyjadrila zámer  časť z navýšenia rozpočtu použiť na rozvoj odvetvia (nákup kariet na 

Viedenský velodróm, možná kúpa dráhových bicyklov). Tréner RD ďalej predstavil podrobný návrh 

zloženia RD DC na sezónu 2017 menovite: Juniori – Chren, Štoček, Michalička, Blaško (A tím); 



Vranko, Toman (B tím); Juniorky: Michaličková; U23: Person, Strmiska (A tím); Michalička, Oros (B 

tím); Ženy: Pavlendová; Muži: Taragel. 

K bodu  5: 

 V diskusii sa tréneri vyjadrili na zváženie počtu účastníkov na akciách ME Juniorov 

v Portugalsku nakoľko tieto preteky budú nákladné, zároveň po vzájomnej dohode trénerov a komisie 

sa účasť na MS Juniorov v Číne podmienila nominačnými kritériami účasti jedného juniora a jednej 

juniorky, ktoré budú prebiehať počas ME Juniorov a budú upresnené pri oficiálnom predložení plánu 

RD DC. 

 Ďalej sa tréneri vyjadrili k negatívne k aktuálnemu neporiadku a nesúladu jednotlivých 

súťažných poriadkov daných odvetví a navrhla spoločné bodovanie, ktoré by bolo pre každé odvetvie 

totožné. Týmto návrhom sa bude zaoberať Kontrolór a zároveň predseda ŠTK p. Dvorščík. 

K bodu 6: 

1. S c h v a ľ u j e: 

- Uznesenie od predĺžení funkčného obdobia trénera RD DC na obdbie jedného olympijského 

cyklu. 

2. U k l a d á: 

- Trénerovi p. Rohoňovi spracovať súťažný poriadok na rok 2017 

- Spracovať plán RD DC a zloženie reprezentačného družstva do najbližšieho zasadnutia 

komisie DC 

 

Zapísal: Mgr. Michal Rohoň 

 

 

 


