
Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XC) pre roky 2017 až 2021 č. 06/2021: 

(ONLINE) 

 

Prítomní: Ján Žilovec, Martin Belás, Milan Húsenica, Míchal Rzonca. 

Hostia: Martin Riška, Michal Rohoň, Alica Fisterová, Martin Rzonca. 

Neprítomní: Rastislav Kubovčík, Peter Zánický, Tomáš Hauser. 

Termín: 06. 12. 2021. 10:00 hod. 

 

Program: 

1. Príprava VZ 2021 - voľby komisie (hlasovanie per – rollam). 

2. Kandidáti za členov komisie MTB XC na obdobie 2022 – 2026. 

3. Diskusia. 

 

Uznesenia: 

 

Predseda komisie otvoril online zasadnutie, privítal prítomných a dal slovo Alici 

Fisterovej aby informovala členov komisie ohľadne priebehu členov komisie spôsobom per – 

rollam.  

 

K bodu 1. 

 

Pani Fisterová informovala prítomných, že komisia pošle všetkým štatutárom oddielov 

MTB XC, ktorí sa môžu zúčastniť VZ návrhovú časť ako bude prebiehať voľba novej pracovnej 

komisie MTB na roku 2022 až 2026 a zoznam navrhnutých kandidátov. Pani Fisterová 

v spolupráci s Michalom Rzoncom pripravia všetky potrebné dokumenty na to, aby 10. 12. 

2021 dostali kluby všetky vyššie uvedené dokumenty a mohli sa spustiť voľby.  

Martin Riška plánuje spustiť voľbu novej pracovnej komisie za cestnú cyklistiky od 06. 

12. do 13. 12. 2021. Pán Riška sa spýtal akým spôsobom by sa mohli kandidáti odprezentovať 

všetkým oprávneným štatutárom. Pani Fisterová navrhla, aby predseda komisie takéto 

informácie (predstavenia) poslal o každom kandidátovi v rámci jedného mailu spolu 

s manuálom k voľbám.  

Michal Rohoň navrhol spustiť voľby pracovných komisií čím skôr, aby boli nové 

komisie schopné začať pracovať ešte pred ukončením tohto kalendárneho roka. 

Pani Fisterová navrhla, aby všetci kandidáti dostali možnosť poslať svoje predstavenie 

pracovania v predmetnej komisii do 07. 12. 2021 do 24:00 hod. a následne sa 08. 12. 2021 

spustí online per – rollam hlasovanie (voľby), ktoré sa ukončí 14. 12. 2021 (do 24:00 hod.). 

S týmto návrhom súhlasili všetci zúčastnení. Koordinátori odvetví pošlú pani Fisterovej 

zoznam kandidátov aj s ich „predstaveniami“ aby mohla pripraviť všetky potrebné dokumenty 

(vo vyššie uvedených termínoch). Pani Fisterová požiadala koordinátorov aby archivovali 

všetky prijaté kandidačné lístky aj predstavenia kandidátov (na USB; uložené maily; v printovej 

podobe). 

Predseda komisie sa poďakoval hosťom a rozlúčil sa s nimi.   

 



K bodu 2. 

 

 Michal Rzonca vymenoval zoznam kandidátov za členov novej pracovnej komisie MTB 

XC (2022 – 2026) na základe prijatých kandidátskych lístkov do 05. 12. 2021: Marián Sochan, 

Peter Szász, Martin Rzonca, Martin Belás, Michal Rzonca, Peter Zánický, Róbert Glajza, Juraj 

Karas, Daniel Vríčan, Ján Žilovec, Branislav Repiský, Mário Kurnický a Milan Húsenica. 

 85 klubov má oprávnenie hlasovať pri voľbách novej pracovnej komisie, na zvolenie 

komisie je potrebné hlasovanie minimálne 1/3 z oprávnených klubov. 

 Predseda komisie pošle všetkým uvedeným klubom krátku správu o práci komisie za 

funkčné obdobie a o návrhu smerovania ďalšej práce aj s vhodnými kandidátmi členov. 

  

 

  

 

K bodu 3. 

 

Z rozpočtu 2021 sa ušetrilo na rok 2022 cca 20 000;- Euro. Pán Húsenica informoval, 

že Pán Husár (ŠTÁTNY TAJOMNÍK PRE ŠPOR) má na stole návrh (spracoval ho pán 

Húsenica) zaradenia Topoľčianok do zoznamu tréningových centier otvorených aj v období 

vyhláseného výnimočného stavu.   

 

 

 

V ONLINE 06. 12. 2021                                                                  zapísal: Martin Belás. 

                        Zápis kontroloval: Ján Žilovec. 


