
Zápis zo zasadnutia komisie horskej cyklistiky (XCO) pre roky 2017 až 2021 č. 02/2021: 

(ONLINE) 

 

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami zo strany Slovenskej republiky, komisia MTB XC v 

záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení (COVID-19) sa budú až do 

odvolania 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: 16. 03. 2021.  

Miesto: online.  

 

Program: 

 

1. Zhodnotenie jarného tréningového sústredenia RD (juniori až Elite) (R. Glajza).  

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

3. Program pretekov – OH – team a Elite; nominačné kritéria ME, MS (R. Glajza). 

4. Program pretekov RD juniori a U 23 a tréningové kempy mládeže (M. Belás).    

5. Návrh čerpania rozpočtu komisie na rok 2021 (J. Žilovec, členovia komisie).    

6. Oprávnené výdavky čerpania rozpočtu SZC (J. Žilovec).  

7. Program podpory talentov v MTB XC do 23 rokov (M. Belás). 

8. Zmena štatútu komisie MTB XC (J. Žilovec, členovia komisie).  

9. Diskusia. 

 

Uznesenia: 

 

K bodu 1: 

 

Róbert Glajza informoval členov komisie o priebehu športového sústredenia v Turecku, 

ktorého sa zúčastnili širšie výbery RD MTB XC juniorov/junioriek; U23 mužov a žien a Elite 

mužov/žien. Aj napriek zložitým podmienkam v súvislosti s celosvetovou pandémiou 

Covid_19 sa podarilo sústredenie zorganizovať v plnom rozsahu. Elite pretekári absolvovali 

priamo v dejisku sústredenia prípravné preteky, ktoré naznačili dobrú úroveň kondičnej 

pripravenosti do záverečnej etapy zberu kvalifikačných bodov na LOH.  

 

K bodu 2: 

 

Predseda komisie informoval členov, že zostatok rozpočtových dotácií na rok 2020 je ku 10. 

03. 2020 na úrovni  cca 5000;- Euro. Uvedenú čiastku je potrebné vyčerpať/zúčtovať do 20. 03. 

2021. 



Po diskusii sa členovia komisie rozhodli zostatok finančných prostriedkov dočerpať 

nasledovne: 

 

• Do-vybaviť odvetvové auto závesným systémom na bicykle v interiéri + obklady stien 

a úložného priestoru pre stan –  náklady cca 2000;- Euro. 

• Zakúpiť odpruženú vidlicu a 29 palcové pneumatiky – náklady cca 1500;-Euro. 

• Zakúpiť základné materiálne zabezpečenie na výjazdy RD (reťaze, kazety, 

prehadzovačky) – náklady cca 1500;-Euro. 

 

Uvedené materiálne vybavenie bude súčasťou odvetvového auta pre účely reprezentačných 

výjazdov. Materiál bude zaevidovaný a v prípade použitia vedený vo výdavkových 

dokumentáciách. 

 

 

K bodu 3: 

 

Róbert Glajza predstavil členom komisie nasledovný plán RD výjazdov OH tímu: 

 

10.04.  Pula  Cro   C1  alebo 11.04. Poľsko C2 

18.04.  Vodice Cro C1 alebo  17.04. Haiming  HC 

24.04.  Heubach Ger HC 

02.05.  Drozdovo C2 

09.05.  Albstadt Ger CDM  

16.05.  Nove Mesto na Morave CDM 

22.05.  Zadov Cze C1 

05.06.  Graz Rakusko C1 alebo 06.06. Poľsko C1 

13.06.  Leogang Rakusko CDM 

20.06.  Samobor Cro C1 

26.06.  Bedrichov Cze c1 

04.07   Les Gets Fra CDM 

11.07.  Crna Trava Srb C1 

 

V tomto momente ešte nie je jasné, ktoré z uvedených pretekov sa zrealizujú. R. Glajza s M. 

Haringom a M. Ulikom spravia maximum pre zisk OH kvalifikačných bodov do 16. 05. 2021. 

 

Odvetvoví koordinátori (Glajza, Belás, Ržonca) spracujú nominačné kritéria na ME, MS a OH 

a pošlú ostatným členom komisie na odsúhlasenie. 

 

 

K bodu 4: 

 

Martin Belás informoval členov komisie o plánovaných RD výjazdoch juniorov/junioriek, U 23 

mužov a žien a výberu Slovenska starších žiakov a kadetov. 

 

RD juniorov/junioriek a U 23 mužov a žien sa zúčastnia nasledovných výjazdov: 

 

 

21.03.  Langenlois Aut UCI C1 

8. – 18. 4. Nalles Ita HC; Haiming Aut HC + technické sústredenie v oblasti Lago di Garda 

 



09.05.  Albstadt Ger CDM  

16.05.  Nove Mesto na Morave CDM 

August ME a MS (na základe splnenia nominačných kritérií) 

 

Starší žiaci a kadeti: 

 

Máj/jún  -    5 denné technické sústredenie pre starších žiakov/ky v Topoľčiankach 

- 5 denné technické sústredenie pre kadetov/ky v Topoľčiankach 
 

26. 06. – 05. 07. ME MTB XC starších žiakov a kadetov – Taliansko Pila. 

 

K bodu 5: 

 

Predseda komisie aktivizoval diskusiu ohľadne návrhov čerpania rozpočtu komisie na rok 2021. 

Komisia sa zhodla v názore, že základná štruktúra čerpania rozpočtu (percentuálne rozdelenie 

na jednotlivé položky) bude rovnaká ako v roku 2020. 

 

 

K bodu 6: 

Predseda komisie informoval členov, že oprávnené náklady na činnosť športových zväzov 

vyplývajú zo Zákona o športe (jeho novelizácie v tejto oblasti) a ich čerpanie je primárne na: 

účely športu mládeže, rozvoj talentovaných športovcov, športovú reprezentáciu a na správu 

a prevádzku športového zväzu. 

Členovia komisie hľadali spôsob akým by bolo možné do týchto výdavkov včleniť náklady 

spojené s tvorbou videozáznamov z jednotlivých kôl SP. Zhotovitelia budú nahrávať 

detailnejšie videá z prejazdov pretekárov technickými sekciami vo vysokom rozlíšení aby sa 

tieto záznamy mohli použiť na účely biomechanickej analýzy pre účely RD. 

Ak je organizátorom pretekov SP cyklistický oddiel, komisia plánuje namiesto podpory 

organizácie pretekov, čo nie je možné,  podporiť z rozpočtu komisie športovú prípravu mládeže 

v rámci tohto oddielu. 

 

 

K bodu 7: 

 

M. Belás informoval členov komisie, že predmetná smernica na rok 2021 je aktualizovaná 

a zverejnená na stránke SZC. 

Členovia komisie súhlasia s návrhom, aby sa oslovili aj ostatní pretekári, ktorí spĺňajú 

výkonnostné kritérium zaradenia do podpory ale ich kluby nezažiadali o zaradenie do systému 

takejto podpory. 

Michal Ržonca a Martin Belás spracujú konečný zoznam pretekárov a rozpošlú jednotlivým 

klubom. 

 

 

 

 



K bodu 8: 

 

Snahou členov komisie je úprava internej smernice tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť 

splnenia podmienky uznášaniaschopnosti VZ. Návrhom je stanoviť minimálny počet bodov, 

ktoré musia členovia tímov získať, aby sa klub mohol zúčastniť VZ. Otázkou sú pretekári 

masters a oddiely, ktoré sa venujú len MTB maratónom. Členovia komisie do nasledovného 

pracovného stretnutia pripravia návrhy, ktoré sa následne prerokujú. 

 

 

 

K bodu 9: 

 

V Diskusii sa riešili nasledovné témy: 

- Aktuálna Covid situácia.   

- Sledovanie Covid automatu pre potreby organizovania pretekov SP. 

- Komunikovať s ministerstvom ohľadne organizovania podujatí na zväzovej 

úrovni.  

- Termíny zadávania významných podujatí do UCI kalendáru. 

 

 

 

 

V Bratislave 16. 03. 2021;                                   zapísal, M. Belás, kontroloval J. Žilovec. 

 

 

 


