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Štatút odvetvovej komisie cestnej cyklistiky 
V zmysle Stanov SZC, článku XVIII bod 18.3 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

 
1.1 Na riešenie odbornej problematiky v odvetví cestná cyklistika v Slovenskom zväze cyklistiky je 

ustanovená táto komisia, ktorá riadi oblasti špecifické pre problematiku cestnej cyklistiky. 

Skrátený názov komisie je K-CC SZC v zmysle článku XVIII Stanov SZC.  

1.2 Pre lepšie fungovanie a efektívnosť riešenia odbornej problematiky cestnej cyklistiky, K-CC SZC 

berie na vedomie rozhodnutia a odporúčania subkomisie mládeže (SK-CC SZC Mládež) 

a subkomisie mužov a žien (SK-CC SZC Muži, Ženy) pokiaľ nie sú v rozpore so smernicami a 

stanovami SZC, či právnym systémom SR. 

2. Úlohy, právomoci a povinnosti komisie 

 

2.1 Základné úlohy a povinnosti komisie sú: 

2.1.1.    hlavnou úlohou je úspešne reprezentovať na významných športových podujatiach, 

2.1.2. tvorba športovo-technických predpisov, pravidiel a reglementov, 

2.1.3. tvorba rozpisov súťaží a športových kalendárov, 

2.1.4. výber členov realizačných tímov reprezentačných družstiev, 

schvaľuje plány športovej prípravy, nominácie na vrcholné podujatia,  

ktoré predkladá VV SZC na schválenie, 

2.1.5. tvorba rozpočtu potrebného pre vlastnú činnosť, 

2.1.6. organizácia školení a seminárov rozhodcov, trénerov a ďalších činovníkov, 

2.1.7. výber športovcov do útvarov talentovanej mládeže a ich dislokácia, 

2.1.8. vyhodnocovanie vlastnej činnosti a najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov. 

2.1.9. úlohy určené výkonným výborom SZC. 

3. Subkomisie 

 
3.1. Zriadenie a zloženie. 

Z dôvodu veľkosti odvetvia cestnej cyklistiky a zlepšenie monitorovania disciplíny sa pri K-

CC volenej na valnom zhromaždení CC a potvrdzovanej na konferencii automaticky zriaďujú 

SK-CC-SZC- Mládež, SK-CC-SZC- Muži, Ženy v cestnej cyklistike. 
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4. Subkomisia mládeže 

 
4.1. je automaticky vytvorená po skončení a zverejnení konečných rebríčkov Slovenského pohára 

pre nasledujúcu sezónu. Tvorí ju prvých sedem zástupcov oddielov podľa konečného rebríčka 

klubov mládeže cestnej cyklistiky.  Najneskôr do mesiaca nahlásia štatutári týchto klubov 

mená svojich zástupcov do subkomisie mládeže. Nová subkomisia mládeže zasadne na podnet 

predsedu komisie CC spravidla do jedného mesiaca po jej vytvorení. Subkomisia si zvolí na 

prvom svojom zasadaní svojho predsedu, ktorý je zväčša člen komisie CC, kde prenáša 

odporučenie subkomisie mládeže. Ďalšie zasadania subkomisie sa konajú spravidla na 

pretekoch SP na zvolanie jej predsedu za účasti zvolených členov, reprezentačných trénerov 

a športových riaditeľov mládeže CC. Všetci zástupcovia klubov mládeže, ktoré štartovali 

aspoň na jednom kole SP sa môžu zúčastniť zasadnutia subkomisie mládeže s hlasom 

poradným. Predseda subkomisie mládeže prednesie požiadavky a odporúčania subkomisie na 

základe zápisnice komisii CC na posúdenie. 

 

5. Subkomisia muži, ženy 

 
5.1. je automaticky vytvorená po skončení a zverejnení konečných rebríčkov Slovenského pohára 

pre nasledujúcu sezónu. Tvorí ju prvých päť zástupcov oddielov podľa konečného rebríčka 

klubov dospelých v cestnej cyklistiky.  Najneskôr do mesiaca nahlásia štatutári týchto klubov 

mená svojich zástupcov do subkomisie muži, ženy. Nová subkomisia muži, ženy zasadne na 

podnet predsedu komisie CC spravidla do jedného mesiaca po jej vytvorení. Subkomisia si 

zvolí na prvom svojom zasadaní svojho predsedu, ktorý je zväčša člen komisie CC, kde 

prenáša odporučenie subkomisie muži, ženy. Ďalšie zasadania subkomisie sa konajú spravidla 

na pretekoch SP na zvolanie jej predsedu za účasti zvolených členov, koordinátora CC 

a športových riaditeľov U 23 a Elite v CC. Všetci zástupcovia mužských a ženských klubov, 

ktoré štartovali aspoň na jednom kole SP sa môžu zúčastniť zasadnutia subkomisie s hlasom 

poradným. Predseda subkomisie prednesie požiadavky a odporúčania subkomisie na základe 

zápisnice komisii CC na posúdenie. 

 

6. Úlohy, právomoci a povinnosti subkomisií 

 
6.1. Základné úlohy a povinnosti subkomisie sú: 

6.1.1. majú poradný charakter 

6.1.2. návrhy športovo-technických predpisov, pravidiel a reglementov, 

6.1.3. návrhy rozpisov súťaží a športových kalendárov, 

6.1.4. návrh  členov do reprezentačných družstiev, 

6.1.5. predkladá návrhy K-CC, nominácie na vrcholné podujatia, 

6.1.6. návrh rozpočtu potrebného pre vlastnú činnosť, 

6.1.7. výber športovcov do útvarov talentovanej mládeže a ich dislokácia, 

6.1.8. vyhodnocovanie vlastnej činnosti a najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov, 

6.1.9. úlohy určené výkonným výborom SZC, 
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7. Orgány - valné zhromaždenie 

 
7.1. Najvyšším orgánom odvetvia cestná cyklistika je valné zhromaždenie ( ďalej iba „VZ“), 

ktoré tvoria OPRÁVNENÉ cyklistické kluby, ktoré získali minimálne 50 bodov 

v slovenskom pohári v roku konania VZ alebo organizovali preteky slovenského pohára 

v roku konania VZ. Hlasovacie právo má zástupca OPRÁVNENÉHO  klubu (delegát) 

registrovaného v SZC, ktorý  získal minimálne 50 bodov v  pretekoch Slovenského pohára, 

alebo organizoval preteky slovenského pohára.  O mieste a čase konania VZ musia byť 

upovedomené všetky oprávnené kluby SZC najneskôr 30 dní pred konaním VZ. 

7.2. Delegátom cyklistického klubu podľa bodu 7.1 je štatutárny zástupca klubu alebo ním 

poverená osoba. 

7.3. Delegát cyklistického klubu podľa bodu 7.1 disponuje jedným hlasom.  

7.4. VZ je uznášaniaschopné, pokiaľ je prítomná  nadpolovičná väčšina OPRÁVNENÝCH 

delegátov, ktorý spĺňajú podmienku v čl. 7.1. 

7.5. Uznesenie VZ sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou OPRÁVNENÝCH delegátov. 

7.6. VZ cestnej cyklistiky zasadá spravidla raz ročne a zvoláva ho predseda komisie uverejnením 

na webovej stránke a zaslaním pozvánky všetkým oprávneným klubom prostredníctvom 

sekretariátu SZC. 

7.7. VZ cestnej cyklistiky je oprávnené rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

odvetvia cestná cyklistika ako napr.: 

7.1.1. voľba športového riaditeľa jednotlivých kategórií a koordinátora CC na základe 

kandidátskej listiny 

7.1.2. kontrola činnosti komisie 

7.1.3. kontrola činnosti športového riaditeľa 

7.1.4. kontrola činnosti koordinátora CC 

7.1.5. návrh členov komisie a jednotlivých subkomisií 

7.1.6. návrh na odvolanie členov komisie CC 

7.8. Program VZ cestnej cyklistiky, úlohy spojené s prípravou a organizáciou zabezpečuje 

predseda komisie. 

Program VZ cestnej cyklistiky obsahuje: 

- Prezentácia 

- Otvorenie VZ, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií 

- Správa predsedu a členov komisie 

- Správy reprezentačných športových riaditeľov 

- Diskusia 

- Uznesenia 
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7.9. Program môže byť doplnený na základe návrhu cyklistického klubu oprávneného sa 

zúčastniť valného zhromaždenia hlasovaním. 

7.10. Voľby do orgánov odvetvia cestnej cyklistiky prebiehajú tak, že na volebné lístky každý 

delegát napíše z kandidátov minimálne jedno meno a maximálne tri mená zodpovedajúce 

plnému obsadeniu, ktorého sa voľba týka. Takto vyplnený hlasovací lístok odovzdá členom 

komisie na sčítanie hlasov. Hlasovacie lístky, ktoré nebudú obsahovať žiadne meno alebo 

viac mien sú neplatné. Rovnako neplatné budú lístky odovzdané oneskorene alebo po 

ukončení času vyhradeného na voľbu. 

7.11. Medzi konaniami dvoch VZ riadi činnosť odvetvia komisia CC SZC.  

8. Kreovanie komisií 

 

8.1. Komisia je odborným a poradným orgánom VV SZC. Komisia je troj až sedemčlenná na 

základe rozhodnutia VZ cestnej cyklistiky SZC v bode programu VZ cestnej cyklistiky ešte 

pred samotnými voľbami. Členovia komisie sú zástupcovia klubov zaoberajúcich sa cestnou 

cyklistikou, ktorých navrhuje VZ cestnej cyklistiky a menuje VV SZC. 

8.2. Úlohou komisie je posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou SZC v príslušnej 

vymedzenej oblasti, príprava podkladov na rozhodovanie VV SZC, príprava vnútorných 

predpisov SZC, odborných správa a odporúčaní. 

8.3. Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná. 

8.4. Každý člen komisie je na výkon svojej funkcie menovaný VV SZC formou písomného 

poverenia. 

8.5. Člen komisie je povinný dodržiavať Stanovy SZC, predpisy SZC, predpisy svetovej a 

európskej športovej organizácie UCI a  UEC záväzného charakteru, pravidlá cyklistiky a 

rozhodnutia svetovej a európskej športovej organizácie  UCI a UEC, ako aj záväzné 

rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov, rešpektovať 

všeobecné princípy SZC. 

8.6. Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie volia zo         

svojho stredu menovaní členovia tejto komisie a menuje ho VV SZC najviac na obdobie, 

ktoré je zhodné s volebným obdobím VV SZC alebo kratšie. 

8.7. Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne podľa plánu práce, ktorý si sama 

na príslušný rok stanovila. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v prípade potreby aj 
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mimo schválený plán práce. Ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie, musí 

predseda komisie zvolať mimoriadne zasadnutie do 10 dní. 

8.8. Komisia je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

8.9. Uznesenie komisie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou z celkového počtu členov komisie. 

8.10. Na zasadaní komisií sa môžu zúčastniť člen VV SZC, Kontrolór SZC, člen Kontrolnej 

komisie, reprezentačný tréner alebo športový riaditeľ a koordinátor cestnej cyklistiky SZC 

s hlasom poradným. 

8.11. Komisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu schváleného VV SZC. 

8.12. Členov komisie menuje VV SZC na návrh príslušnej komisie. Predseda komisie môže za 

členov komisie navrhnúť len tých členov, ktorých zvolilo VZ cestnej cyklistiky ako riadnych 

členov komisie alebo ich náhradníkov. 

8.13. Členov komisie odvoláva VV SZC na návrh VZ. Predseda komisie navrhne na najbližšom 

zasadnutí VV SZC na odvolanie člena komisie vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto 

podmienok: 

8.13.1. odvolanie z komisie je rozhodnutím VZ cestnej cyklistiky 

8.13.2. člen sa písomne vzdal členstva v komisii, 

8.13.3. ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný 

rok, 

8.13.4. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

8.14. Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať:  dátum a 

miesto rokovania, mená prítomných členov komisie, prizvaných hostí, neprítomných členov 

komisie, kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí komisie alebo iných oprávnených orgánov 

SZC, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy alebo uznesenia, ktoré komisia prijala. 

V zápisnici musia byť uvedené aj návrhy alebo pripomienky, ktoré neboli prijaté, ak o to ich 

navrhovateľ výslovne požiada. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina s vlastnoručnými 

podpismi prítomných účastníkov zasadania. Zápisnica bude odovzdaná v elektronickej forme 

sekretariátu  SZC najneskôr do 25 dní od konania rokovania. 

9. Kreovanie subkomisie 
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9.1. Jednotlivé subkomisie sú odborným a poradným orgánom K-CC SZC. Počty členov 

jednotlivých subkomisií sa určujú na základe rozhodnutia VZ cestnej cyklistiky SZC v bode 

programu VZ cestnej cyklistiky ešte pred samotnými voľbami. Členovia subkomisií sú 

zástupcovia klubov zaoberajúcich sa príslušnou vekovou kategóriou v cestnej cyklistike, 

ktorých navrhuje VZ cestnej cyklistiky a menuje VV SZC. 

9.2. Úlohou subkomisií je posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou SZC v príslušnej 

vymedzenej oblasti, príprava podkladov na rozhodovanie K-CC SZC a VV SZC, príprava 

vnútorných predpisov SZC, odborných správ a odporúčaní. 

9.3. Funkcia člena subkomisie je zastupiteľná po predchádzajúcom informovaní členov 

a predsedu subkomisie. 

9.4. Každý člen subkomisie je na výkon svojej funkcie menovaný Komisiou CC SZC formou 

písomného poverenia. 

9.5. Člen subkomisie je povinný dodržiavať Stanovy SZC, predpisy SZC, predpisy svetovej a 

európskej športovej organizácie UCI a  UEC záväzného charakteru, pravidlá cyklistiky a 

rozhodnutia svetovej a európskej športovej organizácie  UCI a UEC, ako aj záväzné 

rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov, rešpektovať 

všeobecné princípy SZC. 

9.6. Za riadenie subkomisie a jej činnosť zodpovedá predseda subkomisie. Predsedu subkomisie 

volia zo svojho stredu menovaní členovia tejto subkomisie a menuje ho Komisia CC SZC 

najviac na obdobie, ktoré je zhodné s volebným obdobím Komisie CC SZC alebo kratšie.  

9.7. Subkomisia sa schádza podľa potreby, najmenej trikrát ročne podľa plánu práce, ktorý si 

sama na príslušný rok stanovila. Zasadnutie subkomisie zvoláva jej predseda, v prípade 

potreby aj mimo schválený plán práce. Ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie, 

musí predseda komisie zvolať mimoriadne zasadnutie do 10 dní. 

9.8. Subkomisia je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

9.9. Uznesenie subkomisie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou z celkového počtu členov 

komisie. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu subkomisie hlasom rozhodujúcim. 

9.10. Na zasadaní subkomisie sa môže zúčastniť člen VV SZC, Kontrolór SZC, člen Kontrolnej 

komisie, reprezentačný športový riaditeľ a koordinátor cestnej cyklistiky SZC s hlasom 

poradným. 

9.11. Subkomisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu schváleného Komisiou CC SZC. 
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9.12. Členov subkomisie menuje Komisia CC SZC na návrh predsedu subkomisie. Predseda 

subkomisie môže za členov subkomisie navrhnúť len tých členov, ktorých zvolilo VZ cestnej 

cyklistiky ako riadnych členov subkomisie alebo ich náhradníkov. 

9.13. Členov subkomisie odvoláva Komisia CC SZC na návrh VZ. Predseda komisie navrhne na 

najbližšom zasadnutí Komisie CC SZC na odvolanie člena subkomisie vtedy, ak je splnená 

aspoň jedna z týchto podmienok: 

a/ odvolanie z komisie je rozhodnutím VZ cestnej cyklistiky 

b/ člen sa písomne vzdal členstva v komisii, 

c/ ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný rok, 

d/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

9.14. Z rokovania subkomisie vyhotoví poverený člen zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať:  

dátum a miesto rokovania, mená prítomných členov subkomisie, prizvaných hostí, 

neprítomných členov subkomisie, kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí subkomisie 

alebo iných oprávnených orgánov SZC, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy alebo 

uznesenia, ktoré subkomisia prijala. V zápisnici musia byť uvedené aj návrhy alebo 

pripomienky, ktoré neboli prijaté, ak o to ich navrhovateľ výslovne požiada. Prílohou 

k zápisnici je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi prítomných účastníkov zasadania. 

Zápisnica bude odovzdaná v elektronickej forme sekretariátu  SZC najneskôr do 25 dní od 

konania rokovania. 

 

10. Záverečné ustanovenie 

 

10.1. Štatút komisie cestnej cyklistiky bol schválený  a  bol schválený výkonným výborom SZC 

dňa........  Nadobúda účinnosť dňom............ 

10.2. Záväzný výklad jednotlivých ustanovení tohto štatútu prináleží výhradne VV SZC. 


