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Zápis z rokovania Valného zhromaždenia cestnej cyklistiky 

v Banskej Bystrici dňa 07.12.2019 
 

Prítomní: delegáti cyklistických klubov – viď Príloha 1: Prezenčná listina   

 

Rokovanie VZ CC SZC zahájil o 10:15 predseda cestnej komisie Ľuboš Chren, a to 

s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia delegátov 

3. Schválenie programu, prednesenie návrhu zloženia sčítacej, návrhovej komisie, 

zapisovateľa, overovateľov zápisu 

4. Voľba pracovných komisií: sčítacej, návrhovej, zapisovateľa, overovateľov 

zápisu 

5. Informatívna správa predsedu a členov o činnosti komisie CC 

6. Správa športových riaditeľov jednotlivých kategórií 

7. Správa o hospodárení odvetvia CC 

8. Pravidlá UCI - Tretí diel Časť 2. CESTA - Doplnok ustanovení SZC k 

pravidlám UCI 

9. Kalendár SP v CC na rok 2020 

10. Návrh rozpočtu na rok 2020 CC 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia VZ odvetvia SZC - CC 

13. Schválenie uznesenia VZ odvetvia SZC- CC 

14. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2: 

Predseda cestnej komisie p. Chren skonštatoval na základe prezenčnej listiny, že na VZ 

CC SZC sa prezentovalo 28 zástupcov klubov. Informoval prítomných, že hlasovacie 

právo má zástupca klubu (delegát) registrovaného v SZC, ktorého pretekár bodoval v 

pretekoch Slovenského pohára, alebo organizoval preteky Slovenského pohára. Na VZ 

CCSZC 2018 má hlasovacie právo 58 klubov.  

 

 

Predsedajúci skonštatoval, že je málo prítomných členov a teda vyhlásil VZ CC za 
uznášania neschopné. Na základe návrhov prítomných členov bolo dohodnuté, že toto 
zasadnutie bude ďalej vedené ako zasadnutie klubov CC. 
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K bodu 3:  

Predsedajúci vyzval plénum, aby sa vyjadrili k predloženému programu rokovania, ktorý 

bol e-mailom zaslaný všetkým klubom a predložil návrhy na zloženie pracovných komisií. 

Navrhol doplniť bod do programu č. 7. Obedná prestávka od 12:30 do 13:30hod. 

Predsedajúci vyzval delegátov k hlasovaniu o schvaľovaní programu, ktorý bol 

jednomyseľne schválený (za: 28, proti: 0, zdržal sa: 0)  

 

Schválený program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia delegátov 

3. Schválenie programu, prednesenie návrhu zloženia sčítacej, návrhovej komisie, 

zapisovateľa, overovateľov zápisu 

4. Voľba pracovných komisií: sčítacej, návrhovej, zapisovateľa, overovateľov 

zápisu 

5. Informatívna správa predsedu a členov o činnosti komisie CC 

6. Správa športových riaditeľov jednotlivých kategórií 

7. Obedná prestávka od 12:30 do 13:30hod. 

8. Správa o hospodárení odvetvia  CC za rok 2019 

9. Pravidlá UCI – Tretí diel Časť 2. CESTA – Doplnok ustanovení SZC k 

pravidlám UCI (Schválenie) 

10. Kalendár SP v cestnej cyklistike na rok 2020 

11. Návrh rozpočtu na rok 2020 CC 

12. Diskusia 

13. Návrh uznesenia VZ odvetvia SZC - CC 

14. Schválenie uznesenia VZ odvetvia SZC- CC 

15. Ukončenie zasadnutia 

 

 

K bodu 4:  

Zasadnutie VZ CC SZC schválilo nasledovných zástupcov v pracovných komisiách: 

Sčítacia: p. Fraňo, p. Vyšňa – schválení (28, 0, 0) 

Návrhová komisia: p. Došek – schválený (27, 0, 1) 

Zapisovateľ: p. Riška – jednomyseľne schválený (28, 0, 0) 

Overovateľ: p. Longauer a p. Varhaňovský – jednomyseľne schválení (28, 0, 0) 
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Následne vyzval predseda komisie prítomných k odprezentovaniu sa a zástupca sčítacej 

komisie p. Martin Fraňo podal informáciu, že VZ CC SZC nie je uznášaniaschopné. Z 58 

delegátov je prítomných 28. 

p. Došek navrhol, aby boli odporúčania prijaté na VZ CC SZC zaslané päťdesiatimôsmim 

delegátom VZ CC SZC na schválenie elektronickou formou ,,per rollam“. 
Hlasovanie:  

za: 26 

proti: 1 

zdržal sa: 1 

 

Zároveň doplnil odporúčanie poveriť kontrolóra SZC na riešenie formy 

uznášaniaschopnosti VZ CC SZC, obdobne ako to bolo prisľúbené pre odvetvie MTB. 

Hlasovanie:  

za: 28 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5: 

Predseda komisie CC informoval prítomných o činnosti komisie počas roka 2019. 

Komisia pracovala v 5člennom zložení. Počas roka sa vzdal členstva v komisii CC Peter 

Szász. Novým členom sa stal na základe hlasovania per rollam Martin Riška. Komisia 

spracovala rozdelenie rozpočtu pre cestnú cyklistiku medzi jednotlivé kategórie (kadeti, 

kadetky, juniori, juniorky, ženy, muži U23, muži elite). Komisia schvaľovala nominácie 

jednotlivých športových riaditeľov na vrcholné podujatie ME a MS, komunikovala 

s jednotlivými športovými riaditeľmi reprezentačných družstiev. Aktuálne pracuje na 

projektoch CC pre rok 2020, ide predovšetkým pokračovanie projektu pre  U23 a projekt 

RD žien.  

p. Vyšňa predniesol správu o činnosti subkomisie mužov a p. Chren oboznámil 

prítomných o činnosti subkomisie mládeže počas roka 2019. 

Zápisnice zo zasadnutí KCC budú zverejňované v súlade so štatútom komisie.  

Subkomisie CC aj v nasledujúcej sezóne budú pracovať v zložení určenom na základ 

štatútu,  t.j. subkomisia mládeže – prvých 7 klubov z rebríčka klubov mládeže SP na ceste 

2019, subkomisia mužov – prvých 5 klubov z rebríčka klubov mužov SP na ceste 2019.  

 

K bodu 6: 

Prítomní športoví riaditelia jednotlivých kategórií (p. Švajdleník – RD kadeti, kadetky; p. 

Novosad – RD juniori, p. Vančo – RD ženy) predniesli správu o činnosti. Športový 
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riaditeľ RD U23 p. Clementis  a RD Elite p. Valach správy zaslali písomne (viď príloha 

2).  

 

K bodu 8: 

Odprezentované bolo čerpanie rozpočtu odvetvia CC ku dňu 5.12.2019 – viď príloha 3.  

 

K bodu 9: 

Koordinátor CC M. Riška prítomných informoval o zmenách pravidiel UCI v r. 2020, 

najdôležitejšie zmeny boli podrobnejšie prebraté. 

Preklad pravidiel UCI je promptne spracovávaný p. Miazdrom a vždy aj s novými 

zmenami je zverejnený na webe SZC a komisia CC odporúča všetkým preštudovanie 

pravidiel UCI aj s novými zmenami. Zmeny a doplnenia sú vyznačené červenou farbou.  

 

Hlasovanie za zmenu pravidiel ako celku: 

za: 25 

proti: 0 

zdržal sa: 1 

 

 

K bodu 10: 

Koordinátor CC predniesol spracovaný návrh kalendára SP 2020, informoval 

o prípadných kolíziách s pretekmi SP v MTB a na dráhe, ktorý sa pri zostavovaní 

kalendára snaží vyhnúť.  

 

Ďalej prebehla informácia o pripravovaných spoločných MSR a ČR v Opočne. V rámci 

zmeny bodovania pre národné šampionáty predostrel p. Fraňo otázku oddelených pretekov 

pre U23 a Elite. V časovke jednotlivcov oddelenie pretekov nie je problém, otázne sú 

preteky jednotlivcov. Spoločnými pretekmi U23 a Elite prichádza U23 a SR o určitú časť 

bodov, ktorá môže byť rozhodujúca pri kvalifikácii na MS. 

Hlasovaním (24 – 0 – 0) VZ CC odporučilo komisii CC požiadať prezidenta SZC, aby 

rokoval s Českým zväzom cyklistiky o zmene platformy MSR v cestnej cyklistike na 

samostatné preteky kategórií U23 a Elite. 

 

K bodu 11: 

VZ CC vzalo na vedomie informáciu predsedu komisie CC, že rozpočet pre SZC nie je k 

termínu konania VZ CC známy, preto rozpočet odvetvia CC na rok 2020 nebol 
odprezentovaný. Na základe informácií od prezidenta SZC bude rozpočet nižší oproti roku 
2019 nižší cca o 60.000,- EUR 
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K bodu 13: 

Návrh uznesení, ktoré predniesol zástupca návrhovej komisie p. Došek: 
 

Valné zhromaždenie cestnej cyklistiky SZC:   

                               
I.  Berie na vedomie: 

1. Informáciu predsedu komisie CC SZC p. Ľuboša Chrena,  že Valné zhromaždenie     
    CC SZC (ďalej aj VZ)    nie je uznášania schopné. Z 58 delegátov je prítomných 28. 
    Bolo konštatované, že prítomní zástupcovia klubov budú pokračovať v  rokovaní ako   
    pracovné stretnutie klubov odvetvia CC SZC. 
 

2. Vystúpenie p. M. Novosada k problému uznášania schopnosti. 
      
      3.  Návrh p. Bethera na riešenie uznášania schopnosti, kde predniesol konkrétny návrh na  
            hodnotu 34% z delegátov VZ CC. K danému bola daná úloha pre predsedu komisie  
           CC. 

 

4. Správu predsedu komisie CC SZC p. Ľuboša Chrena a členov tejto komisie p. Martina  
     Fraňa, p. Mateja Vyšňu, p. Martina Rišku o činnosti komisie CC SZC. 

 
5. Správy športových riaditeľov jednotlivých kategórií: p. Vladimír Švajdleník (kadeti,     

kadetky), p. Milan Novosad (junior, juniorky), p. Jakub Vančo (ženy, juniorky), 
prezentovanú správu v písomnej forme p. Jána Valacha (elite)eka (ženy) a  s doplnením 
vystúpenia p. Ľuboša Chrena za kategóriu U23 a p. Martina Fraňa (elite). 

 
6.   Správu o hospodárení odvetvia CC SZC za rok 2019. 
 

      7.  Informáciu o zmenách pravidiel UCI – Tretí diel Časť 2. cesta – doplnok ustanovení   
     SZC k pravidlám UCI prednesenú p. Martinom Riškom. 
 

      8.  Informáciu o kalendári SP CC a vybraných pretekov v roku 2020 prednesenú p.   
           Martinom Riškom. 
  
      9. Informácia o rozpočte odvetvia CC na rok 2020 nebola podaná, nakoľko nie je známi   
          rozpočet SZC. 
 
    10. Vystúpenie p. M. Belasa o činnosti trénersko-metodickej komisie, školenia trénerov.   
          K uvedenému zaujal stanovisko p. M. Novosad, kde predniesol, že by sa mali konať    
          stretnutia trénerov, testovanie pretekárov, školenia trénerov, oponentúram.    
          K uvedenému zaujal stanovisko p. M. Fraňo, bolo by vhodné zaslať potvrdenie    
          o vzdelaní trénerov na licenčné oddelenie SZC. 
 
   11. Informáciu p. Ľ. Chrena o výberovom konaní na pozíciu športových riaditeľov. 
 
   12. Zloženie subkomisie mládeže a subkomisiu mužov. 
 
   13. Z diskusie o organizovaní pretekov SP vyplynul návrh, že v prípade potreby pri     
      organizovaní pretekov je možné, že ŠTK by vybrala z kalendára SP menší počet pretekov,   
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      ktoré by boli zaradené do kalendára  SP, uplatnenie by mohlo byť od r. 2021. 
14. Informáciu p. Petra Szasa o dôvode odstúpenia z komise CC. Požiadal o zverejnenie  
      zápisov zo zasadnutí komisie CC.  
 

 

II.   Odporúča: 

 

1. Doplniť program pracovného stretnutia klubov odvetvia CC SZC o bod: 
-  Prestávka (obed) 

 

2.  Zástupcov do komisíí pracovného stretnutia klubov odvetvia CC SZC. 
sčítacia: p. Martin Fraňo, M. Vyšňa 
návrhová: p.Vladimír Došek 
zapisovateľ: p. Riška Martin    
overovateľ: p. L. Longauer, M. Varhaňovský. 

   
1. Doplniť program pracovného stretnutia klubov odvetvia CC SZC o bod: 

-  Prestávka (obed) 
       3.   Odporúčania, ktoré vzídu z VZ CC SZC budú dané na schválenie elektronickou  

formou ,,per rollam“ päťdesiatimôsmym delegátom VZ CC SZC. Zodpovedný za 
zabezpečenie je p. Ľ.Chren v termíne do 20.12.2019. 
 

      4.    Poveriť kontrolóra SZC na riešenie formy uznášaniaschopnosti VZ CC SZC, obdobne   
             ako to bolo prisľäbené pre odvetvie MTB. 

 
5. Odporúča prijať Pravidlá UCI – Tretí diel Časť 2. CESTA – doplnok ustanovení SZC 

k pravidlám UCI ako boli prezentované a prerokované delegátmi VZ CC SZC. 
 
 

     III.  Ukladá: 

 
1. Predsedovi odvetvia CC SZC spracovať prednesený konkrétny návrh (minimálne 34%) 

na riešenie uznášania schopnosti VZ CC a zaslať ho oprávneným delegátom VZ CC SZC 
na schválenie elektronickou formou ,,per rollam“. 

                                                                                        Z: predseda odvetvia  
                                                                                   T: do 15.12.2019 

 
 
2. Uzatvoriť s organizátormi SP zmluvy o technickom zabezpečení dodávateľa firmy 

ParillaSound. 
                                                                                        Z: predseda odvetvia  
                                                                                        T: do  25.2.2020 
 

3. Predsedovi odvetvia CC SZC predloži doplnené prednesené pravidlá Tretí diel Časť 2. 
cesta na schválenie elektronickou formou ,,per rollam“. 

                                                                                        Z: predseda odvetvia  
                                                                                   T: 15.1.2020 
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K bodu 13: 

Plénum hlasovalo o návrhu uznesení (počet prítomných: 22) 

za: 22 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

K bodu 14: 

Predseda komisie CC skonštatoval, že uznesenia boli zasadnutím schválené, odporúčania 
prijaté na VZ CC SZC zašle päťdesiatim ôsmym delegátom VZ CC SZC na schválenie 

elektronickou formou ,,per rollam“. 
Následne rokovanie ukončil. 

 
 
V Banskej Bystrici dňa 7.12.2019 

 
Zapísal: Martin Riška 

Overil: Ladislav Longauer a Marek Varhaňovský 
 
 

Prílohy: 
1. Prezenčná listina 

2. Správy športových riaditeľov jednotlivých kategórií 

3. Čerpanie rozpočtu odvetvia CC ku dňu 5.12.2019 
4. Pravidlá UCI - Tretí diel Časť 2. CESTA - Doplnok ustanovení SZC k pravidlám 

UCI (zmeny, doplnenia vyznačené červenou) 
5. Kalendár pretekov 2020 
 


