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

(ONLINE) 

 

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Tomáš Hauser, Michal Ržonca, Milan Húsenica.  

Hostia: Pavol Miazdra, Dušan Richter, Róbert Glajza. 

Neprítomní: Peter Zánický, Rastislav Kubovčík. 

Termín: 18. 10. 2021.  

Program: 

1. Prihlasovanie pretekárov na preteky SP MTB XC v roku 2022. 

2.  Zhodnotenie reprezentačných výjazdov v roku 2021 (Belás. Glajza). 

3.  Čerpanie rozpočtu 2021 (Žilovec). 

4.  Tréningový camp pre mládež jeseň 2021 (Belás). 

5.  Návrhy na členov komisie MTB XC na nasledovné funkčné obdobie od roku 2022. 

6.  Kalendár MTB XC 2022 (Ržonca). 

7.  Súťažný poriadok 2022. 

8.  Diskusia 

 

Uznesenia: 

 

K bodu 1. 

 

Pán Richter informoval členov komisie o možnosti kompletného zabezpečenia pretekov 

SP MTB XC (registrácia, poplatky, štartové čísla, čipy, výsledkový server, ...) zo strana 

spoločnost VOS - TPK.  

Pavol Miazdra informoval prítomných o nutnosti kontroly UCI ID v UCI 

pretekoch/pretekárov pre potreby „Data Ridu“. Taktiež informoval o nutnosti overovania 

platností licencií na daný kalendárny rok. Pán Richter vyslovil požiadavku na online prístup 

k databáze vydaných licencií SZC na aktuálny kalendárny rok ale aj zahraničné licencie. 

Slovenské licencie sa budú dať overovať vopred ale žiaľ zahraničné licencie (ich aktuálnosť) 

bude možné (v aktuálnom stave systému) skontrolovať až po pretekoch manuálne.  

Pán Richter a pán Miazdra informovali členov komisie o možnosti využitia čipov na 

vyhodnotenie pretekov. Čipy v žiadnom prípade však nenahradia prácu rozhodcov. V prípade 

hromadného dojazdu do cieľa je potrebné použiť cieľovú kameru a rozhodcov. Podľa pána 

Miazdru by využitie čipov ušetrilo 1 rozhodcu na podujatie. Pán Miazdra upozornil na nutnosť 

používať 200g štartovné čísla. Odzneli návrhy ohľadne stornovania poplatkov pri neúčasti na 

pretekoch. 

Pán Richter informoval prítomných, že ich systém zabezpečuje platby kartou alebo 

bankovým prevodom, vopred pri online registrácií. Členovia komisie s týmto návrhom 

súhlasili, čo povedie k zjednodušeniu registrácie na preteky. Je možnosť ponechania registrácie 

pretekárov aj v deň pretekov ale za zvýšené štartovné. Na základe odznenej diskusie požiadal 

predseda komisie pána Richtera o vypracovanie komplexnej cenovej ponuky.  



Na záver tohto bodu pán Miazdra informoval o zvážení technických disciplín, nakoľko 

ich bude potrebné implementovať do pripraveného výsledkového serveru. Kompletný 

registračný a výsledkový server bude financovať komisia MTB XC a SZC. 

 

 

K bodu 2. 

 

Páni Glajza, Belás a Žilovec informovali členov komisie o realizovaných RD výjazdoch 

v pretekovej sezóne 2021. Svoje správy pripravia aj na VZ MTB XC, ktoré sa uskutoční 11. 

12. 2021. 

 

 

K bodu 3. 

Predseda komisie informoval členov komisie o čerpaní rozpočtu. Čerpanie rozpočtu 

mali členovia komisie k nahliadnutiu už niekoľko dní pred termínom pracovného stretnutia 

komisie. V čerpaných položkách sa nenašli žiadne nezrovnalosti. Po vyúčtovaní všetkých 

zrealizovaných výjazdov a zorganizovaných pretekov bude zostatok cca 12000;-. Predseda 

komisie informoval členov komisie o možnosti zapožičania časti zostatku komisii BMX, čo 

umožní danú čiastku použiť na výdavky spojené s pretekovou sezónou 2022. Členovia komisie 

s týmto návrhom súhlasili. 

 

 

K bodu 4. 

M. Belás naznačil možnosti zrealizovania technického tréningového kempu 

s vybranými staršími žiakmi a žiačkami v priebehu novembra v Topoľčiankach, vyslovil názor, 

že by bolo vhodnejšie technické sústredenie v kooperácii so zjazdármi zrealizovať na začiatku 

novej pretekovej sezóny a nie na jej konci, kedy bude pomerne dlhá prestávka v realizovaní 

špecializovaného tréningového zaťaženia. V priebehu najbližších dní M. Belás zistí 

potencionálny záujem jednotlivých klubov o účasť ich členov na takomto sústredení ešte tento 

kalendárny rok a na základe získaných informácií podnikne potrebné kroky.  

 

 

K bodu 5. 

Predseda komisie informoval jej členov o blížiacej sa voľbe novej pracovnej komisie 

a otvorene povedal, že už v práci komisie pokračovať nebude (minimálne nie v pozícií 

predsedu) ale bol by veľmi rád, keby sa na nasledovné VZ dal návrh na členov novej pracovnej 

komisie aj s ich víziami ako chcú v komisii pracovať. Jednotliví členovia komisie sa vyjadrili 

k svojmu nasledovnému zotrvaniu k komisii. Ján Žilovec navrhol aby bola komisia zostavená 

z osôb, ktoré by zastrešovali v komisii pupcup, maratóny a XC - dohromady cca 7 osôb, aby sa 

objem práce rozdelil na viacerých zodpovedných ľudí. Členovia komisie sa dohodli, že sa 

k danému bodu vrátia o cca 10 dní aj s konkrétnymi návrhmi. Komisia poveruje koordinátora 

odvetvia Michala Ržoncu, aby do 05. 11. 2021  poslal na kluby pozvánku na VZ aj 

s informáciou o navrhovaných členoch komisie na ďalšie funkčné obdobie. 

 

K bodu 6. 

M. Ržonca informoval členov komisie o termínoch pretekov SP v MTB XC na sezónu 

2022, ktoré sú uvedené aj na stránke UCI. Predseda komisie navrhol, aby sa kalendár SP MTB 

XC zverejnil 01. 12. 2021 na stránku SZC, s čím členovia komisie súhlasili. M. Ržonca 

komunikuje s členmi komisie CC aby sa minimalizovali kolízie termínov pretekov. SP MTB 



XC má od apríla do septembra v každom mesiaci jedno kolo pretekov. Kalendár MTB 

maratónov sa začne finalizovať až začiatkom roka 2022.  

 

K bodu č. 7: 

Do súťažného poriadku MTB XC 2022 bude musieť nová komisia implementovať 

návrhy na zmeny v pretekoch technických sekcií, doplniť metodiku celkového vyhodnocovania 

poradia oddielov v MTB XC v rámci SP a doplniť hodnotenie (metodiku) extraligy v MTB XC. 

 

K bodu č. 8: 

 

Komisia navrhne na VV aby boli do podpory pretekárov do 23 rokov za MTB XC 

navrhnutí: Jenčuš, Hrtánek a Kurnická.  

M. Ržonca vyzval členov komisie aby skúsili osloviť väčšie mestá (primátorov, členov 

mestských zastupiteľstiev) s možnosťou organizovať mestské eliminátory v rámci „svetovej 

série“. Mesto sa však musí na takýchto podujatiach finančne spolupodieľať. 

T. Hauser informoval členov komisie, že J. Karas plánuje zriadiť UCI MTB Team 

a tlmočil na komisiu otázku, či sa vie komisia a SZC finančne spolupodieľať na podpore 

takéhoto tímu. Členovia komisie tento zámer jednoznačne podporili ale financovanie zo strany 

SZC je možné len na úrovni reprezentácie, CTM a podpory pretekárov do 23 rokov, iná 

finančná podpora z pohľadu platnej legislatívy možná nie je. SZC však môže takémuto tímu 

uhradiť UCI registráciu ale členovia komisie sa jednoznačne zhodli v názore, že takýto tím má 

mať minimálne jedno vlastné 8-9 miestne tímové auto s kompletným zabezpečením na preteky. 

 

 

 

18. 10. 2021                                                                                     zapísal: Martin Belás. 

                        Zápis kontroloval: Ján Žilovec. 


