
Zápisnica z Valného zhromaždenia klubov BMX v SZC 
 

Dátum konania Valného zhromaždenia (ďalej ako VZ) : 13.11.2021 
 
Miesto konania : Priemyselný park IZOGLOBAL, Kollárova 85, 036 58 Martin 
 
Po úvodnej prezentácii zástupcov klubov a ich delegátov, ktorí obdržali hlasovacie lístky  podľa 
tabuliek uvedených v platných Stanovách SZC, otvoril VZ predseda komisie BMX p. Filip Čillík 
privítaním zástupcov klubov BMX (Freestyle, Racing) a prítomných hostí. Predniesol návrh aby 
zapisovateľom na VZ bol p. Daniel Tomčo. Proti tomuto návrhu delegáti a hostia nemali námietky.  
 
Pred voľbou pracovných komisií prebehla prezentácia delegátov. Prezentovaní boli zástupcovia 16 
klubov z celkového počtu 24 klubov, čo znamenalo pridelenie 18 hlasov z 26 možných. Predseda 
mandátovej komisie konštatoval, že VZ je uznášania schopné vzhľadom na prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny klubov aj hlasov. 
 
VOĽBY PRACOVNÝCH KOMISIÍ : 
Sčítacia komisia bola zvolená v zložení: Predseda - Peter Palásthy, Martin Marko - člen 
Mandátová komisia bola zvolená v zložení: Predseda – Andrej Matiaško, Branislav Repiský – člen 
Návrhová komisia : Predseda – Peter Palásthy, Daniel Tomčo - člen 
Overovateľmi zápisu boli zvolení : Martin Boršč, Ján Ševčík 
Výsledok hlasovania pri všetkých troch voľbách bol (18 za, 0 proti, 0 zdržal sa) 
 
SCHVÁLENIE PROGRAMU : 
Predseda odvetvia BMX (Racing+Freestyle) Filip Čillík navrhol doplniť do programu hlasovanie 
o rozdelení odvetvia BMX na dve odvetvia BMX Racing a BMX Freestyle do bodu 9.. Martin Maurer 
zástupca klubu BMX Košický Šarkaň navrhol v bode 10. zrušiť schvaľovanie kalendára a ponechať 
návrh kalendára. Tiež navrhol vsunúť do programu bod 11. Podrobné pravidlá a pokyny BMX 
Racing. Peter Henčl navrhol vsunúť do programu bod 12. Koncepcia reprezentácie pre rok 2022.  
Hlasovanie o zmenách v programe : (18za/0/0) 
 
ODSÚHLASENÝ PROGRAM VZ : 
 

1. Prezentácia delegátov  
2. Otvorenie 
3. Voľba mandátovej a sčítacej komisie,  
4. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu 
5. Správa o činnosti komisie BMX v roku 2021 (Filip Čillík, Marek Konkoly) 
6. Správa o činnosti komisie rozhodcov BMX a športovo-technickej komisie v roku 2021 (Martin 

Maurer) 
7. Správa o činnosti reprezentačných trénerov a koordinátorov BMX Racing (Peter Henčl)  
8. Správa o činnosti trénerov CTM  BMX Racing (Peter Henčl, Peter Palásthy, Andrej Miček) 
9. Hlasovanie o rozdelení odvetví BMX Racing a BMX Freestyle v zmysle návrhu SZC. Návrh 

členov komisií BMX Racing (traja) a BMX Freestyle (traja), zvlášť, pre ich schválenie 
najbližšou konferenciou SZC. Návrh predsedov oboch komisií BMX, ktorí po schválení 
konferenciou SZC a schválení rozdelenia odvetví konferenciou SZC sa stanú predsedami 
komisií BMX Racing a BMX Freestyle. 

10. Návrh kalendára pretekov pre rok 2022 
11. Podrobné pravidlá a pokyny BMX Racing. 
12. Koncepcia reprezentácie BMX Racing pre rok 2022.  
13. Návrh a schválenie uznesení 
14. Záver, ukončenie VZ 



Diskusia bude prebiehať v rámci každého bodu programu. 
 
VZ pokračovalo bodom 5. programu, v ktorom zobralo na vedomie Správu o činnosti komisie BMX 
a čerpaní dotácie SZC v roku 2021, ktorú predniesol p.Čillík. Informoval o prekročení rozpočtu o cca. 
7000 Eur v odvetví BMX Racing. Tieto finančné prostriedky boli požičané od odvetvia MTB a je 
potrebné počítať s ich vrátením v roku 2022. Prečerpanie rozpočtu bolo zapríčinené účasťou na 
neplánovaných pretekoch UCI C1 – štafeta na  MS  ktorej sme sa zúčastnili na podnet vedenia SZC. 
Cieľom účasti bol zisk UCI bodov, ktoré sú potrebné pre ďalšiu účasť našich reprezentantov, ktorá  
bola potrebná pre kvalifikáciu na budúcoročné MS ako krajiny z UCI rebríčka a nespoliehanie sa na 
divokú kartu. V roku 2022 budeme mať zastúpenie v kategóriách JUNIOR+ELITE. Cieľom bol tiež zisk 
UCI  bodov do zápočtu pre rozpočet SZC. Filip poskytol informáciu o zmenách v projekte NCC. 
O čerpaní a hospodárení s rozpočtom pre komisiu rozhodcov informoval Martin Maurer. p.Ševčík 
zdôraznil požiadavku SZC na dôslednú inventarizáciu a transparentnú zodpovednosť za poskytnutý 
materiál zo strany SZC. Za odvetvie BMX Freestyle predniesol správu Marek Konkoly. Informoval o 
repre výsledkoch Michala Kovačoviča, trénerskom kurze pre Andreja Mičeka, ktorý aktuálne vedie 
CTM. Veľký počet pretekov BMX Freestyle bol v sezóne 2021 zrušený. Výrazný progres je v počte 
vydaných licencií. SLP v BMX Freestyle 2021 bol úspešne odjazdený.  Zahraničné výjazdy splnili svoj 
účel. 
 
V bode 6. programu VZ zobralo na vedomie Správu o činnosti komisie rozhodcov BMX a športovo-
technickej komisie v roku 2021, ktorú prezentoval Martin Maurer. Zdôraznil potrebu vyškoliť nových 
rozhodcov, finančne zastrešiť služby Viktora Nováka za SW, ktorý aktuálne riadi vyhodnocovanie 
pretekov v odvetví BMX Racing.  
 
V bode 7. programu VZ zobralo na vedomie Správu o činnosti reprezentačného trénera 
a koordinátora BMX Racing, ktorú odprezentoval Peter Henčl. Informoval o sústredeniach v úvode 
sezóny a úspechoch dosiahnutých na pretekoch európskeho pohára vo Verone a Padove v kategórii 
Challenge 17-24. Juniori jazdiaci o UCI body do rankingu sa medzinárodne nepresadili. Nádejné boli 
výsledky v kategórii 15/16, jazdcov Dominiky Maníkovej a Petra Danyhela, ktorí sú potenciálnym 
prísľubom pre kategóriu Junior v sezóne 2022. Na ME 2021 sa do finále dostali Súlka, Madarásová 
a Maníková. Striebornú medailu získala Madarasová. V pretekoch timetrial národov obsadilo 
Slovensko 11. miesto. Vytvorené podmienky považuje repre tréner za adekvátne a poďakoval sa SZC 
a komisii BMX za ich vytvorenie.   
 
V bode 8. VZ zobralo na vedomie správu o činnosti CTM, ktorú predniesli Peter Henčl (CTM pri Henky 
Riders), Peter Palásthy (CTM pri BMX Liptov) a Andrej Miček (CTM freestyle BMX). Koncepcia CTM pri 
Henky Riders bola smerovaná na kondičnú prípravu, spoločné tréningy repre a CTM, resp. na výjazdy,  
o ktoré nebol zo strany jazdcov CTM dostatočný záujem. K činnosti CTM pri BMX klube Liptov mal 
pripomienky Martin Maurer – tréner BMX Košický Šarkaň. Pretekári z BMX Košický Šarkaň, zaradení 
do tohto CTM, neboli dostatočne a včas informovaní o akciách CTM. Navrhol aby do CTM pri klube 
BMX Liptov bol doplnený koordinátor buď z klubu Košický Šarkaň alebo z klubu BRS. CTM pri klube 
BMX Liptov - (niektorí jeho členovia) absolvovali spolu 57 štartov v ČR a 8 účastí na Európskom pohári 
organizovanom UEC. Koncepcia do budúcna bude zameraná na viacklubové sústredenia a účasť na 
medzinárodných pretekoch. Andrej Miček informoval o 4 výjazdoch CTM BMX freestyle v rámci SLP 
a trénovaní v Karvinnej, kde je technicky náročný park. CTM trénuje v Šuranoch. Koncepcia bude 
smerovaná na účasť končiacich juniorov na pretekoch s kategóriou Elite na Slovensku  
  
V bode 9. VZ hlasovalo o rozdelení odvetví BMX Racing a BMX Freestyle na návrh SZC, ktorý súvisí 
s rozdelením týchto odvetví v rámci UCI. HLASOVANIE : 18za/0/0.  Pred voľbou navrhovaných členov 
oboch budúcich komisií prebehlo hlasovanie o návrhu aby sčítacia a mandátová komisia bola zároveň 
volebnou.  
HLASOVANIE:18za/0/0.  



Nasledovala voľba navrhovaných členov komisie – pre BMX Racing (traja) a BMX Freestyle (traja) 
zvlášť pre BMX Racing a BMX Freestyle.  Kandidátmi na navrhovaných členov komisie BMX Racing 
boli Martin Marko, Peter Palásthy, Daniel Tomčo a Peter Henčl.  Pre BMX Freestyle boli na 
kandidátke navrhovaných členov Marek Konkoly, Martin Boršč, Andrej Matiaško a Ľudovít Tóth. 
V prvom kole volieb navrhovaných členov do budúcich komisií BMX (Racing a Freestyle) bola 
uzatvorená voľba navrhovaných členov komisie BMX Freestyle. Navrhnutí boli : Marek Konkoly, 
Martin Boršč a Ľudovít Tóth. Predsedom odvetvia BMX Freestyle bude po schválení komisie BMX 
Freestyle, najbližšou konferenciou SZC, Marek Konkoly, o čom rozhodli navrhnutí členovia komisie 
BMX Freestyle.  
 
V dvojkolovej voľbe navrhovaných členov komisie BMX Racing, pre ich schválenie konferenciou SZC 
uspeli  : Peter Palásthy, Martin Marko a Daniel Tomčo. Po oficiálnom rozdelení odvetví, schválenom 
konferenciou SZC a schválení navrhovaných členov komisie BMX Racing, rovnako konferenciou SZC 
bude predsedom tejto novej komisie BMX Racing Peter Palásthy, o čom rozhodli navrhnutí členovia  
komisie BMX Racing.  
 
Od bodu 10. – Návrh kalendára BMX, rokovali komisie oddelených  BMX odvetví samostatne. VZ 
uložilo  obom novozvoleným komisiám vypracovať návrh kalendára podujatí pre rok 2022 a ozrejmiť 
systém dotovania BMX odvetví podľa získavania UCI bodov zo strany ministerstva školstva. Repre 
tréner BMX Racing navrhol aby MSR sa konalo v termíne do konca mája, do kedy je možné získavať 
UCI body pre účasť na MS 2022. Tiež informoval, že podmienkou, aby boli zarátané UCI body Juniorov 
do svetového rankingu, sú získané body v kategórii Elite. Účasť/neúčasť repre jazdcov a jazdcov CTM 
bude individuálne posudzovaná repre trénerom BMX Racing pre TOP  6 repre jazdcov, ktorých určí na 
základe ich výsledkov v úvode sezóny. VZ BMX v odvetví Racing rozhodlo o konaní maximálne 
jedného dvojkola SLP/BMX dráhu/sezónu. Organizátor MSR zorganizuje v sobotu MSR jednotlivcov 
a v nedeľu MSR družstiev. MSR v časovke vypadne z programu pre rok 2022. Organizácia SLP na 
zahraničnej dráhe je možná a môže byť priebežne doplnená do programu SLP. Model SLP pokračuje 
s troma rozjazdami aj v roku 2022. Odsúhlasené bolo pre BMX Racing rozdelenie kategórií na 
pretekoch MSR v prípade, že je prihlásených v oboch kategóriách spojenej vekovej kategórie viac ako 
9 pretekárov. Rozdelenie platí len pre kategórie do 12 rokov. Pre dievčatá platí pre ich odčlenenie od 
kategórie chlapcov rovnako počet 9 ale vo všetkých vekových kategóriách. Klub BRS požiadal 
o nekonanie akcie BMX Racing v termíne 11-12/06/2022, kedy organizuje MTB XCO preteky. VZ BMX 
Racing uložilo komisii BMX Racing navrhnúť spôsob odmeňovania Viktora Nováka, za evidenciu čísel 
a riadiaci SW vyhodnocovania pretekov SLP a MSR. 
 
V bode 11. programu navrhol Martin Maurer, aby jazdec kategórie Challenge 24+ mal možnosť 
pretekať na SLP v kategórii ELITE a na MSR v kategórii, v ktorej bude súťažiť aj medzinárodne. Ak 
jazdec zaradený do CTM resp. do Repre ako Junior alebo U23 (UCI kategórie) sa zúčastní Challenge 
pretekov bude z z CTM alebo Repre vyradený.  
 
V bode 12. navrhol Repre tréner BMX Racing priebežné prehodnotenie výsledkov Repre jazdcov 
Junior/Elite po prvých 4. kolách EP 2022 súvisiace s prehodnotením ich finančnej podpory. Navrhol 
určite podporiť sústredenia v úvode sezóny pred prvými kolami EP 2022. Sezónu 2022 otvoria v Elite 
Marko Maník a Sebastián Súlka. V kategórii Junior – Dominika Maníková, Oliver Orosz, Peter Danyhel 
a Max Marenčík.   
 
Záverečné poďakovanie delegátom za ich aktívnu účasť na VZ vyslovil predseda komisie BMX p. Čillík, 
ktorý vo svojom záverečnom príhovore vyzval zástupcov klubov k ich aktívnej účasti na konferencii 
SZC. 
 
 
 



Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu je : 
 
Príloha č.1 –  Uznesenie z VZ klubov BMX v SZC konaného dňa 13. Novembra 2021 
Príloha č.2 –  Správa o činnosti Komisie BMX SZC a čerpaní dotácie SZC v roku 2021 (doloží Filip 
  Čillík) 
Príloha č.3 – Správa o činnosti komisie rozhodcov BMX (doloží Martin Maurer) 
Príloha č.4 –  Správa o činnosti REPRE trénera a koordinátora BMX Racing (doloží Peter Henčl) 
Príloha č.5 –  Správa o činnosti REPRE trénera a koordinátora BMX Freestyle (doloží Andrej Miček) 
Príloha č.6 –  Správa o čerpaní dotácie SZC pre CTM Západ (doloží Peter Henčl) 
Príloha č.7 –  Správa o čerpaní dotácie SZC pre CTM Východ (doloží Peter Palásthy) 
Príloha č.8 – Prezenčná listina oprávnených delegátov a hostí (doloží Filip Čillík) 
Príloha č.9 – potvrdenia o zastupovani (Vratky na zastupovanie): 
  Emil Pastucha poveril Miloš Súlku 
  Bike Garage poveril Petra Henčla 
  Mikuláš Rapčan poveril Martina Marka 
  Filip Čillík poveril Juraja Benka 

 
Príloha č.1 : UZNESENIE  z VZ klubov BMX v SZC konaného dňa 23. Novembra 2019. 

 
VZ schvaľuje : 

- Rozdelenie odvetvia BMX na odvetvia BMX Racing a BMX Freestyle s účinnosťou od dátumu 

schválenia rozdelenia najbližšou konferenciou  SZC, v zmysle bodu 9.  

VZ berie na vedomie : 
 

- Všetky správy a vyhodnotenia  ktoré boli prednesené v rámci programu VZ a sú Prílohami tejto 

zápisnice 

- Všetky diskusné príspevky k jednotlivým bodom programu ako sú uvedené v tomto zápise 

- Výsledky návrhu členov do dvoch nových odvetvových komisií BMX Racing a BMX Freestyle, 

rovnako ako návrh spoločného predsedu na obdobie do najbližšej konferencie SZC, ktorý sa po 

oficiálnom schválení rozdelenia odvetví konferenciou SZC stane predsedom komisie odvetvia 

BMX Racing v zmysle bodu 9. 

VZ ukladá : 

- p. Maurerovi,  zabezpečiť vyškolenie nových rozhodcov pre BMX Racing 

- Komisiám BMX Racing a BMX Freestyle, prerokovať a zaoberať sa diskusnými príspevkami 

uvedenými v tomto zápise  

- Komisii BMX Racing, navrhnúť spôsob odmeňovania Viktora Nováka, za evidenciu čísel a riadiaci 
SW vyhodnocovania pretekov SLP a MSR. 
 

- Komisii BMX Racing, spracovať návrh kalendára v zmysle odsúhlasených návrhov uvedených 

v bode 10., tohto zápisu. 

- Komisii BMX Racing , zapracovať odsúhlasené zmeny v bode 11. do súťažného poriadku BMX 
Racing pre rok 2022.  
 



Zapísal:   Ing. Daniel Tomčo    Košice, 13. Novembra 2021 
 
Zápis overili :   Ján Ševčík 
 
   Martin Boršč 


