
Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 01/2021: 

(ONLINE) 
 

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami zo strany Slovenskej republiky a UK v Bratislave, komisia 

MTB XC v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení (COVID-19) sa budú 

pracovné stretnutia konať online prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

 

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Rastislav Kubovčík, Milan Schurger. Tomáš Hauser, Michal 

Ržonca, Milan Húsenica, Peter Zánický.    

Hostia: Róbert Glajza, Martin Ržonca. 

Termín: 07. 02. 2021.  

Miesto: online.  

 

Program: 

 

1. Hlasovanie Per rollam o zmene Štatútu komisie MTB XC + doplnenie člena komisie MTB 

XC (J. Žilovec).  

2. Dočerpanie rozpočtu 2020 (J. Žilovec, R. Glajza, členovia komisie).  

3. Koordinátori pre MTB XC (J. Žilovec).   

4. Smernica zväzovej podpory pretekárov U 23 – MTB XC (M. Belás, členovia komisie).    

5. Doplnenie komisie o subkomisiu mládeže (J. Žilovec, členovia komisie).    

6. Kalendár XCM, súťažný poriadok XCM 2021 (T. Hauser).  

7. Štatút reprezentanta - povinnosti reprezentanta (M. Belás, členovia komisie).  

8. Diskusia 

 

Uznesenia: 

 

K bodu 1: 

 

 Predseda komisie informoval členov o rokovaniach s hlavným kontrolórom SZC ohľadne 

štatútu komisie v oblasti zabezpečenia uznášaniaschopnosti. Komisia navrhla aby sa zmenila 

podmienka uznášaniaschopnosti VZ z aktuálnej potreby účasti nadpolovičnej väčšiny zástupcov 

klubov, ktoré sa v danej pretekovej sezóne zúčastnili aspoň jedného kola SP MTB XC; XCM, alebo 

boli jeho organizátorom.  Akékoľvek zníženie tohto (pravidla) počtu, nie je, podľa vyjadrenia 

hlavného kontrolóra SZC, v súlade s aktuálnym zákonom o športe možné. 

 Komisia sa k tejto problematike vyjadrovala mailovou komunikáciou, a po vzore komisie CC 

padli návrhy obmedziť počet delegátov na VZ určitým počtom získaných bodov (za tím) v aktuálnom 

konečnom poradí SP. Komisia sa zatiaľ nezhodla v názore, či počítať alebo nepočítať body za SP 

MTB XCM a body masters pretekárov. Týmto problémom sa bude komisia zaoberať aj na svojom 

ďalšom pracovnom stretnutí. 

 Nakoľko doplnenie člena komisie je v zhode so štatútom komisie MTB XC možné len na 

základe návrhu VZ, ktorý musí následne schváliť VV SZC, komisia aj na základe skutočnosti, že jej 

v roku 2021 končí funkčné obdobie, nebude svoje rady rozširovať. 

 

K bodu 2: 

 Predseda komisie informoval členov o aktuálnom stave čerpania rozpočtu 2020 (pred online 

zasadnutím dostali členovia komisie dokument mailom) a pripomenul, že rozpočet z roku 2020 je 

potrebné dočerpať do konca marca 2021. 

 Ohľadne dočerpania finančných prebytkov z rozpočtu 2020 sa medzi členmi komisie ešte pred 

online pracovným stretnutím rozprúdila mailová komunikácia, z ktorej sa schválili nasledovné 

položky:  

- Doplniť oblečenie RD o voľnočasové oblečenie. 

- Zakúpiť skladacie valce, ktoré budú súčasťou prideleného auta. 

- Doplniť vybavenie prideleného auta (stoličky, stôl, stojan na bicykle,... 



- Doplniť servisný kufrík do depa. 

- Zakúpiť hypoxický stan pre potreby tréningového procesu členov RD. 

- Zabezpečiť na prelome februára a marca 2021 sústredenie RD v Turecku. 

 

Po 15. 03. 2021, kedy sa skončí sústredenie časti RD v Turecku, sa vykoná finálna kontrola 

stavu čerpania rozpočtu 2020 a podľa stavu zostatku finančných prostriedkov sa zakúpia vyššie 

uvedené položky. 

 

K bodu 3: 

 Predseda komisie informoval členov komisie o skutočnosti, že Róbert Glajza sa koncom roka 

2020 vzdal funkcie zväzového koordinátora MTB XC. Komisia sa tejto problematike venovala 

mailovou a telefonickou komunikáciou na základe čoho dospela n návrhu rozdeliť funkciu zväzového 

koordinátora MTB XC na viacero osôb. 

 Predseda komisie navrhol za koordinátora SP a RD Elite Michala Ržoncu, za koordinátora 

OH Teamu Róberta Glajzu a za koordinátora RD Juniorov, U 23 a mládeže Martina Belása. 

 Menované osoby uvedené funkcie prijali a členovia komisie ich na svojom online stretnutí 

schválili.  

 

K bodu 4: 

Martin Belás spracoval a poslal členom komisie na pripomienkovanie smernicu zväzovej 

podpory talentovaných športovcov kategórie U23 v MTB XC. Dokument bol spracovaný v súlade 

s jednotnou štruktúrou cyklistických odvetví s prihliadnutím na špecifiká MTB XC. Po diskusii sa 

navrhla drobná úprava v časti získavania UCI bodov, kde sa pretekárom budú započítavať len 3 

najlepšie umiestnenia z pretekov C1 a C2, aby sa obmedzila takzvaná turistika za „ľahko“ 

dostupnými UCI bodmi. Dokument je pripravený na zverejnenie.  

 

K bodu 5: 

 Predseda komisie informoval členov o potrebe vytvoriť v rámci komisie MTB XC jej 

subkomisiu mládeže, ktorú budú tvoriť nasledovní členovia SZC: 

Milan Schurger za MTB maratóny; Peter Zánický za organizátora detských pretekov (DTPS) a traja 

zástupcovia najúspešnejších oddielov v rámci SP MTB XC 2020 (Cyklistická tour; CK Epic 

Dohňany; Cys akadémia Petra Sagana). Predseda komisie navrhol, aby sa pridal do subkomisie 

mládeže ešte zástupca 4 najúspešnejšieho mládežníckeho tímu v poradí - ŠK Topoľčianky, nakoľko 

Cyklistická tour má v subkomisii dvojnásobné zastúpenie. Členovia komisie tento návrh podporili. 

 

K bodu 6: 

 Tomáš Hauser informoval komisiu o problémoch s aktuálnym ročníkom SP MTB XCM, 

vzniknutých v dôsledku pandémie a stále neukončených jednaniach s generálnym partnerom Auto 

Škoda Slovensko, v dôsledku čoho nie je stále známa finálna verzia súťažného poriadku ani kalendára 

pretekov na rok 2021.  

 

K bodu 7: 

 Martin Belás informoval členov komisie o nutnosti podpísania štatútu člena RD aj člena 

realizačného tímu ešte pre termínom realizácie oficiálnej akcie RD. Prílohou štatútu člena RD MTB 

XC bude sprievodný text s podmienkou, aby si každý reprezentant zabezpečil na reprezentačný 

výjazd náhradné kolesá a pred výjazdom dôkladne zoservisoval bicykel na vlastné alebo klubové 

náklady. Taktiež sa bude od členov RD (od štatutárov ich materských oddielovú/osobných trénerov) 

vyžadovať zasielanie tréningových podkladov z obdobie 3 mesiace pred zaradením do RD a plán 

tréningového a pretekového zaťaženia na ďalšie 3 mesiace. Tieto podklady sa budú zasielať 

koordinátorovi RD juniorov a U23 (Martin Belás), na základe čoho sa bude dať posudzovať dôvod 

dosahovanej výkonnosti na výjazdoch RD; modelovať adekvátne tréningové zaťaženie počas 

oficiálnych RD výjazdov; prípadne vyhodnotiť perspektívnosť daných športovcov. 

 



K bodu 8: 

Martin Belás navrhol, aby sa na ŠK Topoľčianky adresovala oficiálne požiadavka na 

zabezpečenie technickej tréningovej haly a okruhu na CX v areály ŠK Topoľčianky, v ktorom sa bude 

po ukončení pandemických opatrení realizovať technické športové sústredenie celoslovenského 

výberu starších žiakov a kadetov  

 

 

 

V Bratislave 07. 02. 2021;                                   zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec. 


