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Zápisnica zo zasadnutia komisie CC SZC 

V Žiline 21.10.2022 od 9:00 hod., číslo 5/2022  

Prítomní: Lívia Hanesová, Martin Fraňo, Matej Vyšňa,  Martin Riška,  Janka 
Buchelová. 

Hostia: o 12:00 Jakub Vančo, o 13:00 Boris Horváth 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Koordinátor CC od 2023 
3. Stanovisko a vysvetlenie udalosti na EYOF v BB - ŠR RD kadeti Vladimír 

Švajdleník 
4. Návrh na úpravu smernice CTM – zaradenie ml. žiakov do CTM po 

oponentúrach, povinné stretnutia trénerov CTM s TMK na pôde SZC 
5. Rozpočet CC – čerpania 
6. MSR U23 2023 
7. Výročné zasadnutie CC 2022 - príprava 
8. MS Glasgow 2023 - počty účastníkov predbežne. 
9. ŠR RD U23 – Jakub Vančo 
10. stretnutie s Borisom Horváthom - návrh na  ŠR RD Ženy a Juniorky 2023 
11. Problematika RD Elite a Ján Valach 
12. ŠR RD od 2023 - Juniori, Kadeti/ky, U23 
13. Diskusia 
14. Záver 

 
K bodu 1 
Predseda komisie CC Matej Vyšňa privítal prítomných členov komisie CC a oboznámil 
ich s programom. 
 
K bodu 2 
Martin Riška predstavil problematiku koordinátora CC pri SZC a vysvetlil, že prečo 
nechce ďalej pokračovať v tejto funkcii. Prisľúbil dokončenie prác v roku 2022 ako sú 
kalendár CC, príprava VZ CC, príprava pravidiel CC na rok 2023.  
 
Komisia CC vzala jeho správu na vedomie a jej členovia sa rozhodli, že do najbližšieho 
stretnutia komisie CC, ktoré nesmie byť neskôr ako za 30 dní, budú členovia komisie 
CC hľadať nového koordinátora CC pri SZC respektíve pripravovať návrh výberového 
konania.  

schválené jednohlasne  
 
K bodu 3 
Predseda komisie CC požiadal športového riaditeľa RD kadeti Vladimíra Švajdleníka - 
zodpovedného za účasť a prípravu akcie EYOF 2022 o písomné vyjadrenie k 
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vzniknutej situácii pretekára Tomáša Drobného počas účasti na týchto pretekoch a 
jeho následného vylúčenia z podujatia.  
 
Tomáš Drobný bol vylúčení za poškodenie izbových dvier, nakoľko nemal kľúče, na 
ubytovaní neboli náhradné a potreboval sa nachystať na preteky v časovke 
jednotlivcov. Problémom však bolo jeho vulgárne vyjadrovanie a neschopnosť sa za 
vzniknutú situáciu ospravedlniť. Následne bol vedením olympijskej výpravy SR 
vylúčený z podujatia a nebol mu tak umožnený štart na nadchádzajúcich  pretekoch 
jednotlivcov. SZC ani SOV tento priestupok ďalej neriešia. 
 
Komisia CC vzala správu športového riaditeľa kategórie kadeti na vedomie a niektorí 
členovia ju ústne doplnili, keďže sa priamo na tejto akcii tiež zúčastnili. Členovia 
komisie CC sa rozhodli, že by bolo vhodné v prípade Tomáša Drobného pre ďalšie 
zaradenie do RD vo vekovo starších kategóriách požiadať o posúdenie jeho zdravotnej 
(psychickej) spôsobilosti reprezentovať SR a to nezávislým lekárom. 

schválené jednohlasne 
 

K bodu 4 
Predseda komisie CC predniesol svoj návrh na úpravu smernice CTM: 

1. Najmä v bode zaraďovania pretekárov do zoznamu talentovaných športovcov 
po oponentúrach CTM a to aj pretekárov z kategórie mladších žiakov, ktorým 
sa nevedie tabuľka extraligy a slovenského pohára. 
Tréneri CTM by mali pred oponentúrami pripraviť svoj zoznam pretekárov, 
ktorých by chceli zaradiť do svojho CTM aj v prípade, že nesplnili kritéria dané 
smernicou SZC. Po úspešnom obhájení ich zaradenia by mali byť aj títo 
pretekári právoplatní členovia CTM a zaradení v zozname talentovanej 
mládeže. Rovnako navrhuje v smernici presne špecifikovať aký by mohol byť 
maximálny počet tréningových partnerov pri zúčtovaní pridelenej dotácie.  
 

2. Návrh na organizovanie stretnutí medzi trénersko-metodickou komisiou CC pri 
SZC a trénerov CTM, ktoré by sa mali konať aspoň 2-krát ročne a následne 
zakomponovanie do zmluvy pre každú CTM aj povinnosť trénera CTM 
zúčastniť sa týchto stretnutí. Dôvodom je potreba vzniku komunikácie oboch 
strán, tak aby prinášali spoločné riešenia vznikajúcich problémov. Návrh na 
zaradenie takýchto stretnutí 2x za sezónu (jar, jeseň) a povinná účasť trénerov 
CTM aspoň na jednom z týchto stretnutí. 

 
Komisia CC navrhuje pred samotnou úpravou smernice prediskutovanie týchto 
návrhov s TMK a subkomisiou mládeže CC. 

Komisia CC tento návrh prediskutovala a schválila jednohlasne. 
Zodpovední za informovanie subkomisie mládeže a TMK: Matej Vyšňa, Martin Riška  

 
K bodu 5 
Rozpočet CC - komisia CC bola účtovným oddelením SZC informovaná o čerpaniach v 
pridelenom rozpočte CC. Komisia CC sa rozhodla požiadať jednotlivých ŠR RD na 
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zúčtovanie svojich pridelených prostriedkov a úpravu prípadných nezhôd v čerpaní 
rozpočtu CC. 

 
Zodpovední za informovanie ŠR jednotlivých RD: Matej Vyšňa 

 
K bodu 6 
MSR U23 2023 - potrebné vybrať termín a organizátora. 
Návrh komisie CC - miesto: Cyklistický klub Rimavská Sobota, Teplý Vrch, dátum: 
18.6.2023. Potrebné zistiť či by bolo možné  deň pred tým zorganizovať aj časovku 
U23. 

Schválené jednohlasne 
Zodpovedný za zaradenie do kalendára a informovanie organizátora: Martin Riška 

 
K bodu 7 
Príprava Výročného zasadnutia CC 2022. Komisia CC určila termín zasadnutia na 
3.12.2022 spoločne v rovnaký deň s dráhovou cyklistikou. Zároveň Komisia CC 
poverila koordinátora odvetvia - Martina Rišku spracovať pozvánku a podklady na VZ 
a zaslať ju najneskôr do 2.11.2022. 
 
Uznesenie: Komisia cestnej cyklistiky stanovila termín Výročného zasadnutia 2022 na 
3.12.2022 v Žiari nad Hronom. 

Hlasovanie k uzneseniu z bodu 7: 
Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
K bodu 8 
MS Glasgow 2023 - predbežné predpokladané počty štartujúcich na MS v Glasgowe 
2023 pre potreby zaistenia spoločného ubytovania a koordinácie dopravy.  
Komisia CC určila nasledujúce predbežné počty: Elite = 4 pretekári, U23 = 4 pretekári, 
Juniori = 4 pretekári, Juniorky = 2 pretekárky, Ženy = 2 pretekárky, z každej kategórie 
minimálne 1 na časovku.  
Doprovod maximálne 10 osôb. Spolu 26 osôb. 

Schválené jednohlasne 
zodpovedný za informovanie VV: Martin Riška 

 
K bodu 9 
Športový riaditeľ RD U23 Jakub Vančo - informácie o čerpaní rozpočtu o priebehu 
záveru sezóny 2022 a plánoch do sezóny 2023. Jakub Vančo informoval komisiu CC a 
rovnako prejavil záujem o pokračovaní pri RD U23 aj v roku 2023. 
 
K bodu 10 
Boris Horváth - zástupca klubu BRS informoval komisiu CC o plánoch v sezóne 2023 o 
súpiske svojho ženského tímu a prejavil záujem stať sa športovým riaditeľom 
reprezentácie žien nakoľko väčšina členiek RD z roku 2022 a pravdepodobne aj 
členiek RD v roku 2023 budú v jeho tíme.  
Komisia CC mu vysvetlila a spoločne prediskutovali problematiku vedenia RD ženy a 
komisia CC požiadala p. Horvátha aj o vedenie RD juniorky v sezóne 2023 s čím 
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menovaný aj súhlasil a následne sa vzdal svojej dennej odmeny v prospech rozpočtu 
RD ženy a juniorky. Komisia CC súhlasí s vymenovaním Borisa Horvátha za športového 
riaditeľa RD ženy  a juniorky v roku 2023 a urobí ďalšie kroky k jeho právoplatnému 
vymenovaniu na túto pozíciu. 

Schválené jednohlasne 
zodpovedný: Matej Vyšňa 

K bodu 11 
Komisia CC sa oboznámila s problematikou zmlúv pre sprievodný personál 
reprezentačného družstva CC Elite a športového riaditeľa RD Elite Jána Valacha. 
Sprievodný personál a ani samotný športový riaditeľ kategórie Elite nemá k tomuto 
dňu podpísanú zmluvu so SZC a to najmä na zabezpečovanie akcií ME a MS 2022.  
Komisia CC sa rozhodla požiadať manažment SZC a konzultantku SZC pani Ing. Alicu 
Fisterovú a taktiež športového riaditeľa RD Elite Jána Valacha o dodanie podkladov a 
následnú prípravu zmlúv podľa pokynov z predchádzajúcich zápisníc komisie CC. 

Schválené jednohlasne 
zodpovedný: Matej Vyšňa 

 
K bodu 12 
Reprezentační športoví riaditelia. Komisia CC navrhuje vytvorenie jedného miesta 
hlavného ŠR reprezentačných družstiev U23, juniori, kadeti/kadetky a to z dôvodu 
optimalizácie financií a zníženia výjazdov jednotlivých RD len na tie najdôležitejšie 
akými sú NCup, ME, MS, EYOF a prípadné prípravné preteky. Jeden Športový riaditeľ 
by mal prioritne zabezpečovať tieto podujatia a v prípade prekrývania vyzvať 
napríklad trénera CTM o zastúpenie, prípadne menovať asistenta, mechanika a maséra 
s dennou odmenou vo výške denných odmien rovnako ako v roku 2022. Rovnako by 
mal byť aj jeden plne platený personál - mechanik a masér pre tieto vyššie spomínané 
družstvá reprezentácie CC. Je potrebné návrh prediskutovať so subkomisiou mládeže 
CC. Komisia CC sa rozhodla, že do najbližšieho stretnutia, ktoré nesmie byť neskôr ako 
za 30 dní, budú členovia komisie CC hľadať možného kandidáta na pozíciu ŠR 
reprezentácie CC respektíve pripravovať návrh výberového konania. 
 

Schválené jednohlasne 
 
K bodu 13 
V diskusii informoval ŠR RD U23 Jakub Vančo o potrebe špecifikovať v štatúte 
reprezentanta SR používanie materiálu daného reprezentačného družstva. Komisia CC 
zobrala tento podnet na vedomie a bude sa ním zaoberať pri príprave štatútu 
reprezentanta SZC. 
 
V Žiline 21.10.2022  

Zapísal: Matej Vyšňa 

Overil: Lívia Hanesová  


