
Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 05/2019: 

 

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Ľuboš Bodiš, Tomáš Hauser, Milan Schurger, Martin 

Rzonca. 

 

Hostia: Róbert Glajza, Tomáš Legnavský. Martin Fraňo. 

 

Termín: 12. 06. 2019. 

 

Miesto: Bzenicka Kúria. 

 

Program: 

 

Program 

1.       Kvalifikácia  OH 2020. 

2.       Správa koordinátora odvetvia (oblečenie, výjazdy,...). 

3.       Kalendár Slov. pohár 2020, M-SR 2020. 

4.       Čerpanie rozpočtu. 

5.       Zabezpečenie ME a MS v MTB XC. 

6.       Diskusia. 

 

Uznesenia: 

 

K bodu 1.  

 

 Predseda komisie informoval prítomných o aktuálnom stave realizovanej OH 

kvalifikácie a vyzval poverených koordinátorov aby zhodnotili svoje pôsobenie v pozícii 

koordinátora  „OH tímu“. 

 Tomáš Legnavský svoje trojmesačné pôsobenie v pozícií koordinátora ženského OH 

tímu zosumarizoval v písomnej správe, ktorú doručil na SZC aj komisii. Slovne zhodnotil 

stúpajúcu úroveň športovej výkonnosti J. K. Števkekovej, M. Šichtová si podľa jeho slov 

dlhodobo udržiava svoju úroveň športovej výkonnosti, ktorou dokáže na slabšie obsadených 

pretekoch získať nominačné UCI body. Žiaľ Andrea Šimora sa vyjadrila, že XC preteky už 

jazdiť nebude a tým pádom nepomôže v OH rankingu. Nové pretekárky/pretekárku, ktoré by 

ju nahradili momentálne nemáme. 

 Martin Fraňo informoval členov komisie o OH rankingu a jeho pravidlách v MTB XC, 

nakoľko sa danej problematike na úrovni komunikácie s UCI venoval veľmi intenzívne 

v poslednom období. Posledným možným spôsobom ako sa môže napríklad ženská Slovenská 

pretekárka dostať na OH 2020 sú MS 2019 U23 ženy (dve pretekárky najlepšie umiestnené za 

postupujúcimi krajinami). Je to však značná lotéria. 

 Predseda komisie navrhol aby sa pozornosť v prípade žien orientovala najmä na 

podporu J. K. Števkovej (podpora vo výške 4000;- z OH tímu a 3000;- z rozpočtu komisie), 

aby sa čo najlepšie pripravila na MS do Kanady a na E. Glajzovú (2000;- do ME), aby sme 

využili šance priameho postupu na OH cez MS 2019 (Elite ženy a U 23 ženy), nakoľko 

postup na OH v kategórií žien cez oficiálny ranking krajín nie je reálny. Tomáš Legnavský 

s uvedeným variantom súhlasil a ponúkol, že na preteky, ktoré budú zaradené do prípravy na 

MS bude v prípade možnosti s J. K. Števkovou brávať aj iné pretekárky. Zároveň upozornil 

,že J.K. Števková sa zúčastní výjazdov len v jeho doprovode. 

 R. Glajza informoval prítomných o aktuálnej postupovej 21 pozícií Slovenska (muži 

Elite po druhej etape/cykle OH kvalifikácie) na OH 2020 v MTB XC. Do trojice pretekárov 



(Haring, Glajza, Ulík), ktorí vy -jazdievajú OH zaradil Jakuba Kurtyho, ktorí má dobrú 

úroveň športovej výkonnosti a v prípade výpadku jedného z trojice základných pretekárov ich 

môže nahradiť. Do záverečného cyklu OH kvalifikácie aktualizuje harmonogram pretekových 

výjazdov. Tomáš Hauser navrhol zo strategických dôvodov absolvovať maximum pretekov 

v Rumunsku, nakoľko je to krajina tesne za nami v rankingu a treba sa snažiť brať im body.  

  

K bodu 2. 

 

 R. Glajza informoval komisiu stave oblečenia, o odovzdanom množstve 

reprezentačného oblečenia a o rezerve, ktorá bude použitá na ME, ME mládeže a MS. 

 O jednotlivých výjazdoch RD R. Glajza informoval členov komisie v priebežných 

správach po ich realizácií. R. Glajza neuviedol žiadne závažné nedostatky so zabezpečením 

a samotnou realizáciou pretekov. 

  

K bodu 3. 

 

 L. Bodiš informoval členov komisie o potvrdených organizátoroch SP MTB XC na 

rok 2020. Turčianske Teplice apríl a Drozdovo 8. - 10. 05. 2020 zatiaľ potvrdili organizovanie 

pretekov C kategórie. Preteky SP zatiaľ predbežne potvrdili: Košice, Bratislava, Udiča. 

 MSR v MTB XC 2020 – zatiaľ nie je záujemca (treba to uzatvoriť do 15. 07. 2019). 

 MSR v MTB XCM 2020 chce organizovať Kráľovský maratón, komisia návrh 

schválila.  

 Kalendár SP MTB XCM sa bude riešiť po ukončení tohtoročnej série.  

  

K bodu 4.  

 

 Predseda komisie informoval členov písomnou formou o priebežnom čerpaní rozpočtu 

v pretekovej sezóne 2019.  Členovia k správe nemali žiadne vážnejšie výhrady. Zároveň 

upozornil na dodržiavanie obdobia na vyučtovanie. 

   

K bodu 5. 

 

 R. Glajza informoval komisiu o zabezpečení ME (20 miest na ubytovanie aj so 

stravou, logistika dopravy, prihlasovanie pretekárov – do 06. 07. 2019,...). 

 R. Glajza informoval komisiu o logistike zabezpečenia MS, komisia navrhla aby bol 

vedúci výpravy R. Glajza, prípadne T. Legnavský; Juraj Benko by mal funkciu technického 

trénera a kuchára. Strava bude zabezpečená spoločne podľa požiadaviek pretekárov, stravne 

len na deň príchodu a odchodu.  Pretekári: Haring, Ulík, Jenčuš, Paulechová, Števková, E. 

Glajzová. Aktuálne treba zakúpiť letenky a vyriešiť logistiku dopravy z Montrealu do dejiska 

pretekov. 

 

K bodu 6. 

 

 L. Bodiš informoval komisiu o počtoch potrebných dresov pre MSR, zatiaľ je od 

Santiniho objednaných 26 dresov, ktoré budú odovzdané UCI kategóriám, pre ostatné 

kategórie (mini, masters, ...) sa dajú majstrovské dresy vyhotoviť v spoločnosti Top 

(zabezpečí T. Hauser). 

 M. Schurger informoval komisiu o nových kategóriách v rámci MSR v maratónoch. 

Všetky zmeny implementujú do propozícií MSR MTB XCM a súťažného poriadku M. 

Schurger a T. Hauser. 



 L. Bodiš odovzdal písomnú žiadosť o zrušenie svojho členstva v komisii ku termínu 

najbližšieho Valného zhromaždenia MTB XC. 

 T. Hauser navrhol aby sa v roku 2020 hodnotila kvalita zabezpečenia SP MTB XC 

(ich následná finančná podpora z rozpočtu komisie) nie len na základe trate ale aj marketingu, 

reklame, sprievodných podujatí, .... 

 V rámci S2 pretekov v Banskej Bystrici 10. 08. 2019. sa zorganizujú preteky short 

track pre mládežnícke vekové kategórie, ktoré budú dodatočne zaradené do SP MTB XC. 

 M. Ržonca navrhol aby sa poslal návrh upravených technických sekcií pre 

mládežnícke vekové kategórie jednotlivým klubom na pripomienkovanie. M. Belás cez SZC 

materiály klubom pošle. 

 M. Ržonca navrhol, aby sa na ME mládeže v Pile postaviť za reprezentáciu len tím 

kadetov. Ušetrené prostriedky použiť na podporu tímovej účasti na uvedených pretekov. 

Komisia s uvedeným návrhom súhlasila. 

 M. Ržonca navrhol, aby prebehla komunikácia s Petrom Zánickym ohľadne zníženia 

odmien vekovej kategórie starších žiakov v Cyklistickej Tour Petra Sagana, aby táto veková 

kategória z dôvodu lákavých odmien neuprednostňovala štart na detskej tour pred štartom na 

SP. Komisia tento návrh podporila. Predseda komisie v danej veci pána Zánického osloví. 

 

 

  

  

  

V Bzenickej Kúrii 12. 06. 2019                    zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec. 


