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Zápisnica zo zasadnutia komisie CC SZC 

V Šamoríne 17.11.2022 od 8:00 hod., číslo 7/2022  

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

Hostia: o 8:00 Ladislav Čúzy, o 9:00 Peter Privara a Katarína Jakubová, o 11:00 Jakub 
Vančo, o 12:30 Boris Horváth 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Koordinátor CC od 2023 
3. Čerpanie rozpočtu odvetvia CC v roku 2022 - pokrytie prečerpania pri MS  
4. Športový riaditeľ RD kadeti, kadetky, juniori, muži U23 2023 
5. Športový riaditeľ RD ženy a juniorky 2023 - predbežný plán prác 
6. Záver 

K bodu 1 
Predseda komisie CC Matej Vyšňa privítal prítomných členov komisie CC a oboznámil ich s 
programom. 

K bodu 2 
Na pozíciu koordinátora CC bol odporúčaný Ladislav Čúzy a bol komisiou CC prizvaný na 
prerokovanie podmienok a jeho záujmu a možností zastávať túto pozíciu. 
Ladislav Čúzy odprezentoval komisii svoju súčasnú pracovnú vyťaženosť i plány na rok 
2023. Z uvedeného vyplynula možnosť, že za určitých okolností by sa musel vzdať funkcie 
koordinátora CC už v priebehu roku 2023. 

Návrh riešenia: 
Predseda komisie navrhol riešenie v podobe rozdelenia kompetencií koordinátora 
medzi 3 pozície - koordinátor CC, logista ME a MS, športový riaditeľ reprezentácie 
SR. 
Konkrétne kompetencie by mali byť prerokované komisiou CC na najbližšom 
zasadnutí. 
Súčasťou návrhu je aj skutočnosť, že odmena pre logistu ME a MS by mala byť 
započítaná v budúcom rozpočte pri položkách ME a MS 2023, nakoľko komisia CC 
počíta s tým, že nový logista by mal pri organizovaní účasti na týchto podujatiach 
financie ušetriť. 
Dotknuté osoby s týmto návrhom súhlasili a rovnako aj členovia komisie CC 
 

Návrh bol schválený jednohlasne 
 
K bodu 3 
Rozpočet CC bol prečerpaný, a to najmä v položke MS Austrália. Tu však vedenie SZC 
prisľúbilo financie na pokrytie týchto nákladov a preto boli na stretnutie prizvaní prezident 
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SZC Peter Privara a generálna sekretárka SZC Katarína Jakubová, ktorí nakoniec prisľúbili o 
zaradenie do rozpočtu podujatia aj sponzorský príspevok vo výške 25 000 €.  
Ďalej komisia CC upozornila, že v tabuľke čerpania príspevkov pre CC z rozpočtu SZC nie je 
zaradený príspevok vo výške 12000 € (1000€ na každú letenku pretekára), ktoré mali byť 
pridelené na základe účasti na vrcholnom podujatí mimo Európu, akým bolo aj MS 2022 v 
cestnej cyklistike. 
Ďalšie financie na pokrytie nákladov na jednotlivých mínusových položkách budú 
popresúvané z položiek rozpočtu a príspevkov na CC, ktoré neboli a nebudú dočerpané. 

K bodu 4 
Komisia CC ponúkla pozíciu športového riaditeľa reprezentácii kadeti/ky, juniori, muži U23 
súčasnému športovému riaditeľovi RD mužov U23 a žien Jakubovi Vančovi a boli mu 
oznámené predbežné podmienky, s ktorými súhlasil. 
Jakub Vančo bol vyzvaný, aby našiel a oznámil čím skôr komisii CC svoj realizačný tím, kde 
by mal byť plne využiteľný masér a mechanik pre potreby spomínaných reprezentačných 
družstiev a taktiež náhradný realizačný tím aj s asistentmi športového riaditeľa pre prípady, 
že sa jednotlivé výjazdy RD budú prekrývať. 
Ďalej bol komisiou CC požiadaný, aby vypracoval predbežný kalendár pretekov všetkých 
RD, sprístupnil ho členom komisie. Ďalej aby pripravil aj plán práce, kde by sa jednotlivé 
RD mali zameriavať najmä na preteky kategórie NCup, iné významné podujatia, ME, MS a 
niektoré prípravné preteky. 
Komisiou CC bol upozornený, že by sa mal viac a osobne zaujímať o dianie počas pretekov 
SP. Mal by nominácie osobne alebo telefonicky v dostatočnom predstihu komunikovať s 
trénermi dotknutých klubov, a to skôr, ako oznámi nomináciu pretekárom. Mal by sa podľa 
možnosti zúčastňovať zasadnutia subkomisií a aktívne s nimi komunikovať a konzultovať 
svoje plány či nominačné kritéria. 

Touto cestou komisia CC navrhuje jednohlasne Jakuba Vanča na pozíciu športového 
riaditeľa RD kadeti/ky, juniori, muži U23 v roku 2023. 

K bodu 4 
Počas zasadania komisie dňa 21.10.2022 boli navrhnuté podmienky na fungovanie RD ženy 
+ juniorky a o túto pozíciu prejavil záujem Boris Horváth. Komisiou CC bol požiadaný, aby 
pripravil predbežný plán jednotlivých RD, prípadne stanovil nominačné kritéria, oznámil 
svoj realizačný tím a predbežný pretekový kalendár do ďalšieho zasadnutia komisie CC, kde 
bol následne aj pozvaný. 
Na aktuálnom stretnutí Boris Horváth ústne predstavil spomínané záležitosti, s tým že ich 
v blízkej dobe pošle členom komisie aj písomne. Komisii CC oznámil, že určite chce pracovať 
ako športový riaditeľ RD ženy a juniorky od roku 2023, a to bez nároku na odmenu.  

Touto cestou komisia CC navrhuje jednohlasne Borisa Horvátha na pozíciu športového 
riaditeľa RD ženy a juniorky na rok 2023. 
 
V Žiline 30.11.2022  

Zapísal: Matej Vyšňa 
     Overil: Martin Riška 


