Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 10:
Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Ľuboš Bodiš, Tomáš Hauser, Róbert Glajza.
Neprítomní: Rasťo Kubovčík, Juraj Karas.
Termín: 22. 10. 2018.
Miesto: Bzenica.
Program:
1. Čerpanie rozpočtu 2018.
2. Príprava Valného zhromaždenia MTB XC, doplnenie komisie.
3. Vyhodnotenie reprezentačných výjazdov a OH rankingu.
4. Súťažné poriadky SP 2019 MTB XC (Technické sekcie? Dva pretekové dni?) a MTB
maratónov.
5. Diskusia.

Ustanovenia:
K bodu 1.
Predseda komisie informoval členov komisie o aktuálnom stave čerpania rozpočtu na
rok 2018. Koordinátor odvetvia Róbert Glajza doplnil finančnú náročnosť posledných
výjazdov RD, ktoré ešte neboli zúčtované. Komisia sa rozhodla, že zostatok finančných
prostriedkov sa použije na uhradenie ubytovania pre 10 osôb (na cca 10 dní) na MS XC
v roku 2019 v Kanade. Do 01. 10. 2018 koordinátor odvetvia zistí možnosti ubytovania,
letenky a prenájom automobilov v dejisku MS XC 2019 Kanada.
Koordinátor odvetvia bol poverený oslovením členov RD aby doúčtovali všetky
absolvované oficiálne výjazdy RD a schválené dotácie ( MS, OH). (do 10. 11. 2018).
K bodu 2.
VZ MTB XCO sa uskutoční 24. 11. 2018 o 18:00 v Topoľčiankach. Štadión Tatran
Topoľčianky pri dostihovej dráhe.
VZ sa bude realizovať v súlade so smernicou SZC.
K bodu 3.
Koordinátor odvetvia R. Glajza informoval členov komisie o zabezpečení a realizácií
výjazdov RD v septembri a októbri 2018. R. Glajza s poľutovaním skonštatoval, že
momentálne nemáme na Slovensku dostatok kvalitných Elite pretekáriek a pretekárov, ktorí
by boli schopní kontinuálne získavať body do OH rankingu. Z uvedeného dôvodu dal priestor
účasti na oficiálnych RD výjazdoch aj výkonnostne slabším pretekárom. Aj napriek uvedenej
skutočnosti momentálne Slovensko v MTB XC najmä vďaka výkonnosti J. K. Števkovej a M.

Haringa figuruje na postupových miestach na LOH 2020 Tokio (v Elite ženy sme aktuálne
jedno miesto za postupujúcou priečkou).
K bodu 4.
Členovia komisie navrhli C2 preteky Slovenského pohára XC realizovať v sobotu
a mládežnícke s veteránskymi kategóriami presunúť na nedeľu. Týmto návrhom sa sleduje
zvýšiť účasť diváckej podpory (mladých pretekárov) počas pretekov juniorov a Elite.
Návrh súťažného poriadku SP XC na rok 2019 prednesie na VZ Ľuboš Bodiš.
Súťažný poriadok SP XCM dopracuje Tomáš Hauser a odprezentuje ho na VZ,
členovia komisie súhlasia so zaradením jedného maratónskeho podujatia realizovaného
v Čechách do SP XCM 2019, technické záležitosti ( bez podpory zo SZC, výsledkový server,
...) dorieši s českým organizátorom Tomáš Hauser.
K bodu 5.
Martin Belás informoval členov komisie o svojom vystúpení na VV ohľadne inovácie
smernice CTM, trénersko – metodická komisia do 10. 11. 2018 zapracuje do smernice CTM
pripomienky z VV a predloží ju na schválenie.
Predseda komisie informoval členov komisie ohľadne riešenia Juraja Karasa
kontrolnou komisiou za vznik mimoriadnej udalosti na sústredení ,,Rychlebské stezky“,
Kontrolná komisia rozhodla o neoprávnenom účtovaní si odmeny za zabezpečenie
tréningového procesu a finančné prostriedky musí vrátiť.
Komisia navrhla zriadiť v rámci komisie MTB XC subkomisiu mládeže, ktorá bude
pracovať v zložení Martin Rzonča, Peter Zánický a Milan Schurger (všetci menovaní s prácou
v tejto subkomisii súhlasia). Predmetná subkomisia bude poradným orgánom komisie vo
veciach súvisiacich so zabezpečením a realizáciou SP XC a XCM v mládežníckych vekových
kategóriách.
Komisia navrhla aby v roku 2019 realizoval technické zabezpečenie SP XC (technické
sekcie, štartovné čísla, komunikáciu s organizátormi pretekov, ...) Ľuboš Bodiš a za túto
činnosť bude honorovaný čiastkou 150;- Euro na jedno kolo SP.
Komisia navrhla (väčšinou hlasov), aby v roku 2019 vykonával funkciu koordinátora
odvetvia a reprezentačného trénera XC Róbert Glajza (Tomáš Hauser navrhol, aby komisia na
tieto posty, prípadne spojenú funkciu, vypísala výberové konanie. V štatúte komisie nie je
zadefinované, aby túto funkciu komisia obsadila vhodným kandidátom na základe
výberového konania, preto sa väčšinou hlasov odsúhlasilo, že tento post sa navrhne Róbertovi
Glajzovi bez výberového konania, ktorý nomináciu prijal; členovia komisie počas mesiacov
september a október 2018 oslovili niekoľko vhodných kandidátov na obsadenie postov
koordinátor odvetvia a reprezentačný tréner XC, žiaľ nikto z oslovených z osobných
a pracovných dôvodov o uvedená pracovné pozície neprejavil záujem, aj na základe tejto
skutočnosti sa komisia väčšinovou väčšinou hlasov rozhodla na tieto pracovné pozície v roku
2019 zamestnať Róberta Glajzu).
Predseda komisie informoval členov o nutnosti čerpania finančných prostriedkov
z dotácie na CTM a 15% najneskôr do konca novembra 2018.

V Bzenici 22. 10. 2018
Žilovec.

zapísal, M. Belás, kontroloval J.

