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Zá pisnicá z vý roc né ho zásádnutiá 
odvétviá SZC – Cýklistiká pré vs étký ch 

Banská Bystrica 7.11.2021, 10.00 hod.  

Prítomní : 16, z toho 12 zástupcov klubov s hlasovacím právom (podľa prezenčnej listiny) 

 Bod 1. Otvorenie 

Predseda komisie CPV Ladislav Longauer privítal prítomných a skonštatoval, že na základe prezenčnej 
listiny VZ CPV je uznášaniaschopné. Zároveň v zmysle poverenia komisie CPV navrhol za predsedu VH 
CPV Pavla Hollého. Následne dal za uvedený návrh hlasovať. Výsledok hlasovania: 11 za , 1 hlas sa 
zdržal. Ladislav Longauer skonštatoval, že za predsedu VZ bol zvolený Pavol Hollý, ktorému odovzdal 
vedenie VZ.  

Bod 2. Schválenie programu VZ  

Predseda VZ predložil návrh programu VZ, s tým že program bude pokračovať nasledovnými bodmi: 

3. Voľba pracovných komisií VZ 

4. Správa o činnosti komisie CPV 

5. Vyhodnotenie súťažného ročníka MRC 2021 

6. Metodika tvorby kalendára CPV na r.2022 

7. Schválenie dodatkov do Pravidiel CPV, Zmeny v Štatúte odvetvia CPV 

8. Rozpočet odvetvia CPV na rok 2022 

9. Diskusia 

10. Voľba komisie CPV na ďalšie volebné obdobie 

11. Uznesenie a záver.  

Predseda VZ dal hlasovať a následne konštatoval, že návrh programu VZ bol schválený všetkými 
delegátmi. 

Bod 3. Voľba pracovných komisií 

Do pracovných komisií boli navrhnutí: 

Sčítacia komisia - Ondrej Bakša, Pavol Havrila 

Návrhová komisia – Dušan Krkoška, Karol Mlynár, Zdeno Šlúch 

Overovatelia zápisnice: Peter Ďuriač, Ondrej Bakša 

Zapisovateľ – Dušan Krkoška. 

Následne dal predseda VZ hlasovať za predmetné návrhy an bloc. K návrhu neboli pripomienky 
a pracovné komisie boli zvolené podľa návrhu jednomyseľne. 
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4. Správa o činnosti komisie CPV 

Ladislav Longauer zhodnotil prácu komisie v uplynulom roku. Konštatoval, že komisia vzhľadom na 
obmedzenia „covid 19“ pracovala väčšinou komunikácie formou mailov, príležitostne aj osobne na 
niektorých pretekoch MRC.  Formou mailovej komunikácie boli aj prijímané a schvaľované potrebné 
opatrenia a dokumenty.  V tomto roku sa fyzicky zišla komisia 1 krát a to v predvečer tohto VZ. Na 
uvedenom zasadnutí sa komisia zaoberala programom dnešného VZ a pripravila naň potrebné návrhy 
a dokumenty. Oznámil, že Stanislav Klimeš sa vzdal členstva v komisii. Upozornil na nízke čerpanie 
dotácií na preteky MRC a cyklomaratóny, uskutočnené v tomto roku. Povedal,  že na preteky zaradené 
do kalendára súťaží CPV na rok 2021 nám SZC schválilo rozpočet dotácií 10 000 €. Pôvodne bolo do 
kalendára MRC zaradených celkom 19 pretekov a 5 cyklomaratónov.  V MRC sa neuskutočnili 4 preteky 
(Podjavorinský CK 2 preteky a TJ Rapid 2 preteky), naviac sa uskutočnili preteky v Kláštore pod 
Znievom. Tiež informoval, že komisia sa pri prideľovaní dotácií bude zaoberať aj úrovňou pretekov, 
podľa hodnotenia hlavného rozhodcu.  

V rámci tohto bodu vystúpil aj Dušan Krkoška s informáciou,  že v súťažiach MRC sa uskutočnilo menej 
pretekov a prostriedky z dotácie, ktoré nám ostali budú dodatočne rozdelené organizátorom 
uskutočnených pretekov. Dodatočne budú rozdelené aj zvyšné financie, tým organizátorom, ktorí zašlú 
všetky potrebné podklady na vyúčtovanie pretekov p. Hanákovej zo  SZC. Komisia rozhodla, že 
najneskorší termín na zaslanie podkladov k vyúčtovanie pretekov, aby sme mohli vyčerpať pridelené 
dotácie je 30.11.2021.  

5. Vyhodnotenie súťažného ročníka MRC 2021 

Ladislav Longauer podrobne vyhodnotil uplynulý ročník MRC. Konštatoval, že sa výrazne zvýšila účasť 
cyklistov na jednotlivých podujatiach. Celkom sa v 16 kolách MRC zúčastnilo 375 pretekárov 
s celoročným štartovým číslom. Podrobnejšia štatistika o jednotlivých kolách MRC budú zaslané 
jednotlivým klubom, ktoré sú členmi odvetvia SZC-CPV.  

6. Metodika tvorby kalendára CPV na r.2022 

Ladislav Longauer vyzval kluby, ktoré majú záujem organizovať preteky v r.2022, aby predložili 
prihlášky do 15.12.2021. Podrobnosti prihlášok sú uvedené na stránke SZC, sekcia CPV. Následne 
komisia CPV posúdi tieto prihlášky a aj na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov, rozhodne 
o tom, ktoré preteky budú zaradené do kalendára pretekov CPV na rok 2022. Predpokladáme, že takto 
schválený kalendár bude zverejnený na webovej stránke SZC-CPV do 31.1.2022.  

7. Schválenie dodatkov do Pravidiel CPV a Zmeny v Štatúte odvetvia CPV 

Ladislav Longauer predložil návrh na zmeny a doplnky do Pravidiel CPV, vrátane  zmeny vo finančných 
náležitostiach – ceny pre pretekárov môžu byť vecné aj finančné. 

Ladislav Longauer informoval, že odvetvie CPV má súčasne platný štatút na najvyššej úrovni spomedzi 
všetkých odvetví CPV. Náš štatút, na základe námetov a pripomienok výkonného výboru SZC,  bol 
použitý na vypracovanie vzoru pre jednotlivé odvetvia. Z uvedeného dôvodu je potrebné prijať 
niektoré zmeny a doplnky v štatúte odvetvia CPV. Konkrétne ide o: 

- kto má právo zastupovať klub na VZ CPV  

-valné zhromaždenie odvetvia CPV sa bude volať Výročné zasadnutie odvetvia CPV 

-prijímanie uznesenia VZ CPV  
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8. Rozpočet odvetvia CPV na rok 2022 

Ladislav Longauer informoval, že pre odvetvie CPV bude žiadať prideliť dotácie v objeme minimálne 
ako doteraz, t.j. 10 000 €. Po schválení tejto dotácie komisia CPV rozhodne o kalkulovanej výške dotácií 
na jednotlivé preteky, zaradené do kalendára r.2022. 

Následne predseda VZ navrhol zmenu v poradí schváleného programu, s tým, že čas do plánovanej 
obedňajšej prestávky využijeme na diskusiu a voľbu členov komisie CPV presunieme na poobedňajší 
program. Všetci delegáti s touto zmenou poradia bodov programu súhlasili.  

9. Diskusia 

Marián Gálik – informoval, že je možné na základe spolupráce s obcami pripraviť projekty na 
vybudovanie, resp. opravy cyklistických ciest, aj samotných ciest. Ministerstvo dopravy SR môže na 
tieto projekty poskytnúť 50 % dotácie.  

Pavel Hollý – pridal sa k tomu návrhu, napr. aj v tom zmysle,  že pre CPV by sa zakúpili, resp. 
zapožičiavali dopravné značky, potrebné pre organizátorov pretekov CPV. 

Ondrej Bakša – hovoril o skúsenostiach klubu pri získavaní povolení na organizovanie pretekov, 
poďakoval za spoluprácu všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu pretekov na Teplom Vrchu. 
Navrhol dať výnimku z členského 20 € pre pretekárov z východného Slovenska, ktorí by zaplatili 5,-€. 
Na uvedené reagoval Laco Longauer s tým, že na pretekoch MRC môže štartovať každý, kto má licenciu 
SZC, nebude však hodnotený v rebríčku MRC. Treba to presnejšie zapracovať do pravidiel CPV.  

Peter Ďuriač – zorganizoval 4 preteky, realizácia je finančne náročná, navrhol zvýšiť štartovné na 
pretekoch min na 20 €, pre pretekárov nad 65 rokov dobrovoľné, len tak sa dá zvýšiť úroveň pretekov. 
Sú problémy s požiadavkami dopravného inšpektorátu, ktorý nechcú povoliť preteky počas plnej, alebo 
obmedzenej premávky. Povolenie pretekov je podmieňované len na obojsmerne, alebo jednosmerne  
uzatvorenej verejnej dopravy. Pre uzavretú trať je nevyhnutné navrhnúť primeranú obchádzku, ktorú 
je povinnosť osadiť značkami, ktoré treba rozmiestniť pred pretekmi a po pretekoch pozbierať. Na 
samotnú trať treba umiestniť dostatočné množstvo usporiadateľov alebo policajtov. To všetko je 
nevyhnutné zaplatiť. Rovnaké podmienky sa týkajú aj kritérií. Navrhuje aby sa o.z. Masters využilo na 
to, aby organizovalo všetky preteky CPV na Slovensku, tak že by dostalo exkluzivitu od CPV na 
usporiadanie všetkých pretekov slovenského pohára Masters.  

Karol Mlynár – výrazne sa zvýšila účasť na pretekoch. Zhodnotil úroveň jednotlivých pretekov, nie na 
všetkých napr. mali organizátori sanitku, tiež nevhodné umiestnenie cieľa, umiestnenie cieľových 
rozhodcov a iné problémy, ktoré majú rozhodcovia, keď organizátori im nevytvárajú dobre podmienky 
na prácu. Rozhodcovia majú problém tiež s nedochvíľnosťou pretekárov, resp. klubov, ktorí sa chodia 
registrovať neskoro. Je to stresujúce najmä pri pretekoch, kde štart a cieľ nie sú na jednom mieste. 
Rozhodca musí na štarte ukončiť registráciu a až potom odchádza do priestoru cieľa, kde si musí 
nainštalovať potrebné veci. Hrozí potom posunutie začiatku pretekov, resp. ako sa stalo, boli problémy 
s korektnosťou výsledkov pretekov. Ideálne by bolo mať na p.j. fotofiniš a čipy. Zatiaľ rozhodcovia 
takmer na všetky preteky si sami zabezpečujú fotofiniš, ktorý vlastní SZC.  

Pavol Havrila – nezorganizovali 2 preteky v Perneku pre zamietavé stanovisko policajta z odboru 
dopravy v Malackách. Neuviedol dôvod zamietnutia, napriek tomu, že organizátori žiadali, aké 
ustanovenie zákona nedodržali. Tento problém, nastal po udavačskom liste Podjavorinského CK, ktorý 
vlani zaslal na Prezídiu PZ. Stav je taký, že polícia nás pustí len na cesty 3. triedy a nižšej triedy. Navrhuje 
aby to predseda komisie CPV riešil s prezidentom SZC, s tým že sa to týka vlastne všetkých odvetví, 
ktoré súťažia na ceste. Prezident SZC by mal dohodnúť s Prezídiom PZ, resp. Min. vnútra jednotné 
pravidlá, ktoré majú policajti vo všetkých okresoch Slovenska uplatňovať pri organizovaní pretekov 
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SZC. Tiež navrhol riešiť v Pravidlách CPV neúčasť pretekárov na stupni víťazov – je to neúcta 
k organizátorom aj všetkým pretekárom. 

Alojz Ozogáň – podporuje návrh na zvýšenie štartovného. K neúčasti na stupni víťazov navrhuje pri  
pretekoch s doobedňajšími a poobedňajšími štartmi vyhodnocovať v 2 etapách. Preteky v Lakšárskej 
Novej Vsi navrhuje nezaradiť do kalendára MRC.  

Peter Ftorek – navrhuje, aby cyklomaratóny mali kategórie aj nad 65 rokov, k štartu kategórií má 
pripomienku, že keď štartujú kat. F+G spolu, môžu mať na umiestnení vplyv veľké kluby, aj kriťáky 
navrhuje vyhodnocovať doobeda a poobede. 

Jozef Javorka – štartovné v iných súťažiach cyklistiky je výrazne vyššie, podporuje zvýšenie 
štartovného. 

Marián Gálik – navrhol štartovné na časovky 10 €, na p.j. 20 €. Tiež navrhuje riešiť cez Min. športu 
ďalšie peniaze na podporu masového športu. 

Ondrej Bakša –štartovné je nutné zvýšiť. Hovoril tiež o problémoch pri zabezpečení Pravidiel CPV 
o balíkoch na štarte jednotlivých kategórií, najmä potreba veľa sprievodných vozidiel, vozidiel pre 
rozhodcov a pod.  Na toto reagoval Laco Longauer, že pravidlá CPV umožňujú pred štartom pretekov 
dohodu riaditeľa preteku s hlavným rozhodcom o zlúčení štartu kategórií v prípadoch, ak štartuje 
v kategórii menej ako 10 pretekárov. Tiež je možné vopred, pred schvaľovaním propozícií pretekov 
požiadať komisiu CPV o iné zlučovanie štartujúcich kategórií, bez ohľadu na ich počet v kategóriách. Na 
túto možnosť upozornil aj Dušan Krkoška, ako zástupca ŠTK, ktorý schvaľuje propozície, s tým že tieto 
výnimky si organizátor musí dať schváliť komisii CPV min. 21 dní pred plánovaným štartom pretekov.  

Pred začatím obedňajšej prestávky bolo uskutočnené vyhodnotenie súťaže TOP 10 súťažného ročníka 
2021. Pretekárom, ktorí boli prítomní a umiestnili sa v tejto súťaži odovzdal predseda komisie CPV ceny 
(poháre).  

 

10. Voľba komisie CPV na ďalšie volebné obdobie 

Predseda VZ oznámil nomináciu kandidátov do komisie CPV na ďalšie volebné obdobie, ktoré podľa 
štatútu je 5-ročné. Sú to: Ladislav Longauer, Rastislav Belák, Dušan Krkoška, Karol Mlynár. Do komisie 
SPV bol nominovaný aj Pavol Hollý, ktorý sa kandidatúry v rámci tohto návrhu vzdal. Následne vyzval 
delegátov na vyjadrenie ku kandidátom a prípadné návrhy nových kandidátov. Z pléna vzišli návrhy na 
týchto 3 kandidátov: Ondrej Bakša, Pavol Havrila, Peter Ďuriač. Následne dal predseda hlasovať 
jednotlivo za všetkých 7 kandidátov. Výsledky hlasovania: 

Peter Ďuriač – za 11, zdržal sa 1, proti 00 

Ondrej Bakša - za 11, zdržal sa 2, proti 0 

Rastislav Belák - za 11, zdržal sa 1, proti 0 

Pavol Havrila - za 11, zdržal sa 1, proti 0 

Dušan Krkoška - za 12,  zdržal sa 0, proti 0 

Ladislav Longauer – za 11, zdržal sa 1, proti 0 

Karol Mlynár - za 12,  zdržal sa 0, proti 0 
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Predseda VZ konštatoval, že do komisie bolo zvolených 7 členov , zablahoželal im k zvoleniu a poprial 
veľa síl a zdravia v plnení úloh komisie CPV.  

Ladislav Longauer oznámil že zapracuje do štatútu CPV zmenu počtu členov komisie CPV na 7, ako aj 
ostatné zmeny a doplnky, ktoré vyplynuli z diskusie.   

 

11. Uznesenie a záver 

Predseda návrhovej komisie Dušan Krkoška predložil návrh uznesenia v tomto znení: 

Výročné zasadnutie odvetvia  CPV: 

1. Schvaľuje 
a/ aktualizáciu Pravidiel CPV 
b/ Štatút CPV 
c/ rozšírenie komisie CPV na 7 členov 

2. Berie na vedomie 
a/ Správu o činnosti komisie CPV za uplynulé obdobie 
b/ Správu o hospodárení k termínu konania VZ 

3. Ukladá komisii CPV premietnuť pripomienky a návrhy predložené v diskusii do ďalšej 
činnosti odvetvia CPV.  

Následne dal predseda VZ hlasovať o uvedenom návrhu. Na základ výsledku hlasovania 
predseda VZ konštatoval, že výročné zasadnutie CPV predložený návrh uznesenia 
jednomyseľne schválilo a záverom poďakoval všetkým účastníkom za tvorivý a aktívny 
prístup k rokovaniu a ukončil zasadnutie odvetvia CPV.  

 

Zapísal: Dušan Krkoška 

 

Overovatelia:   Peter Ďuriač 

  Ondrej Bakša 

 

 

 

 

 

 


