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Zápisnica č. 2 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 
 

Dátum: 22.11.2021 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 

 
Zúčastnení: Ladislav Longauer (LL) 

 Rastislav Belák (RB) 
 Ondrej Bakša (OB) 
 Pavol Havrila (PH) 
 Kamil Mlynár (KM) 
 Dušan Krkoška (DK) 
 Peter Ďuriač (PD) 

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie CVP, LL privítal členov komisie prostredníctvom virtuálneho 
spojenia cez TEAMS. Na začiatku komisie dal návrh, že PD bude robiť zapisovateľa. O návrhu dal 
hlasovať 

 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

 
PD prijal úlohu zapisovateľa 

 
Predseda komisie LL komunikoval program zasadnutia komisie už vopred cez email 10.11.2021 

Program zasadnutia: 

- Schválenie výšky štartovného na preteky MERIDA ROAD CUP 2022 
- VV SZC odporučil dopracovať niektoré články v štatúte odvetvia CPV, do 22. 11. 2021 (predseda 

LL následne pripraví konečnú verziu na schválenie štatút VV SZC) 
- Rôzne 

 
PD predložil návrh o doplnenie programu o ďalšie body 

 
- Vysvetlenie (novým členom komisie CPV) organizačný vzťah medzi komisiou CPV a 

nezávislou entitou Cyklistika Masters o.z. 
o Aké je reálne organizačné postavenie Cyklistika Masters o.z. voči komisii CPV? 
o Kto sú súčasní členovia Cyklistika Masters o.z. a prečo sú členmi aj 4 členovia komisie 

CPV (ak je o.z. poradný organ komisie, z akého dôvodu sú v ňom delegovaní rovnakí 
zástupcovia ako v komisii CPV, v čom radia ak sú členmi oboch organov? ) 

o Kto riadi aktivity Cyklistika Masters o.z. 
o Akú činnosť/aktivitu vykonáva Cyklistika Masters o.z. voči tretím stranám. Ak je o.z. 

aktívna entita, akú ďalšiu operatívnu činnosť je zámer delegovať na zlepšenie činnosti 
v CPV alebo MRC? 

o Aké sú zdroje financovania činnosti Cyklistika Masters o.z, aké sú výdavky a aký je 
finančný výsledok ku koncu roku 2020, respektíve či je odhad ku koncu roka 2021. Ako 
sa definujú finančné výšky príspevkov pre usporiadateľov pretekov MRC 

o Kde, ako a komu sa predkladajú finančné výsledky hospodárenia 
 

- Návrh definovania nutných a postačujúcich podmienok na usporiadateľa pretekov MRC, ktoré 
môžu byť následne relevantné pre hodnotene komisiou CPV 
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RB predložil návrh o doplnenie programu o ďalšie body 

- Ustanovenie celkového počtu kôl Slovenského pohára Masters v nasledujúcich rokoch 
o návrh 

8-9 kôl preteky jednotlivcov ( vybrať preteky s najväčšou účasťou a najlepším 
zabezpečením) 
2 časovka jednotlivcov 
1x kritérium 
2 x časovka do vrchu 
1x časovka dvojíc 
1x M SR preteky jednotlivcov 
1x M SR časovka jednotlivcov 
Držať sa len oficiálnych majstrovstiev definovaných UCI 

 
o odôvodnenie: počet kôl je zbytočne veľký, 

pretekári nechodia na všetky kolá. 
výber usporiadateľov podľa prihlášok na realizáciu pretekov. 

 
Predseda LL dal hlasovať o prijatí vopred predloženého programu ako aj o 2 návrhoch na jeho 
rozšírenie 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Program bol schválený 

 
PROGRAM 

 
1. Vysvetlenie (novým členom komisie CPV) organizačný vzťah medzi komisiou CPV a 

nezávislou entitou Cyklistika Masters o.z. 
 

Vysvetlenie prezentoval RB ako predseda  správnej rady Cyklistika Masters o.z. 
Cyklisti Masters boli od začiatku 5. koleso pri SZC. SZC sľuboval, že budú podporovať MASTERS 
cyklistiku, ale nikdy nedošlo k splneniu sľubov. V r. 2008 bolo založené občianske združenie Cyklistika 
pre všetkých, prvým predsedom bol Karol Vogel ml. ale nikdy nedokázal získať dotácie zo SZC. Začal sa 
vyberať príspevok ku štartovnému pri zakúpení štartovného čísla pred/počas zahájenia seriálu MRC, 
z čoho sa začal vyplácať príspevok pre organizátora cyklistických pretekov seriálu SP MRC a zaplatenie 
poistenia pre všetkých pretekárov, ktorý si zakúpia štartovné číslo na seriál SP MRC pre daný rok. 
Cyklistika pre všetkých o.z. mohla a môže čerpať 2% príspevok z daní, avšak tento príjem nikdy nebol 
realizovaný 
Predošlý predseda Cyklistika pre všetkých o.z., Karol Vogel ml. uzavrel túto poistku, ktorá pokrýva 
všetkých pretekárov aj pre osoby nad 70 rokov. 

 
UCI vydalo inštrukcie, že každá národná federácia musí vytvoriť odvetvie Cyklistika pre všetkých (CPV). 
Pod odvetvie CPV spadajú všetky cyklistické športové podujatia – MRC, verejné maratóny MTB aj na 
ceste, organizované cyklo jazdy, miestne cyklistické preteky pre verejnosť, lokálne cyklistické ligy 
a pod. 
SZC požiadalo LL aby prebral vedenie odvetvia CPV pri SZC. LL to prijal a presunul všetkých členov 
správnej rady Cyklistika pre všetkých o.z. do komisie CPV, pričom Cyklistika pre všetkých o.z. ostalo 
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naďalej funkčná entita ako poradný orgán CPV s rovnakými členmi. Cyklistika pre všetkých o.z. sa po 4 
rokoch premenovalo na Cyklistika Masters o.z. aby nedochádzalo k omylom a pleteniu komisie a o.z. 
Dnes nie je žiaden súvis a prepojenie medzi O.Z. a CPV. O.Z. naďalej pokračuje vo vyberaní členského 
príspevku 20€. Tieto finančné prostriedky sú stále používané na príspevky pre usporiadateľov pretekov 
MRC, platenie poistky cca 2500€/rok pre všetkých členov O.Z., výroba celoročných čísel SP MRC, 
správne poplatky, pohostenie počas valného zhromaždenia a odmeny členom správnej rady. 

 
Správna rada O.Z. predtým radila usporiadateľom ako realizovať preteky. Po vzniku komisie CPV to už 
nevykonáva. O.Z. poskytuje odsúhlasené príspevky pre usporiadateľa pretekov MRC: 
Preteky jednotlivcov/etapa 300€ 
Kritérium 150€ 
Časovka jednotlivcov 100€ 

 
SZC komisia CPV nie je samostatná entita a nemôže vyberať na vlastný účet finančné čiastky, ktoré by 
potom mohla formou príspevku dávať usporiadateľom MRC, alebo hradiť poistnú zmluvu pre 
pretekárov. 

 
Komisia CPV dostáva 3 roky možnosť čerpať alokovanú finančnú čiastku z rozpočtu SZC na svoju 
činnosť, ktorá je potom prerozdeľovaná na usporiadateľov pretekov SP MRC Masters. 

 
Odsúhlasená dotácia pre usporiadateľa pretekov MRC: 

 

Preteky jednotlivcov/etapa 600€ 
Kritérium 300€ 
Časovka jednotlivcov 200€ 

 
Prioritná náplň činnosti komisie CPV je zameraná na fungovanie SP Masters. 

 
Rozdiely 

 
Komisia CPV Cyklistika Masters o.z. 

- 7 členov 
 

- Rozdeľuje dotácie z rozpočtu SZC 
 

- Komisia CPV môže odporučiť návrhy ako 
môže správna rada O.Z. konať, ale správna 
rada O.Z. si rozhodne nezávisle o svojej 
činnosti 

 
- Rozhodovanie o pravidlách súťaže SP 

Masters 
 

- Zápis Výročného zhromaždenia CPV je 
distribuovaný na riaditeľov cyklistických 
klubov 

- 5 členov správnej rady: RB, LL, KM, DK, Pavol 
Hollý 

 
- členom je každý kto zaplatil 20€ členské 

 
- môže sa aktívne zúčastniť valného 

zhromaždenia kde môže dávať námietky, 
pripomienky, návrhy 

 
- každý člen ma 1 hlas v prípade potreby 

schvaľovania rozhodnutí na VZ 
 

- Správna rada OZ rozdeľuje príspevky 
usporiadateľom z peňazí členských 
príspevkov 
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Pripomienky: 
 

RB: Na pretekoch SP alebo M-SR Masters MRC sa má nárok zúčastniť každý pretekár, na ktorého SZC 
vydal v príslušnom roku licenciu UCI. Nemusí mať zakúpene celoročné číslo MRC. Bude vyhodnotený 
v pretekoch, ktorých sa zúčastnil, ale nebude zaradený do celkového hodnotenia seriálu SP MRC. 
Usporiadateľ musí takému pretekárovi zabezpečiť jednorázové štartovné číslo. 

 
KM: Osoba ktorá zaplatí príspevok na štartovné/členské OZ dostane celoročné štartovné číslo, ktoré 
následne nemusí zabezpečovať usporiadateľ. 

 
LL: odmeny za rok 2021 pre členov správnej rady O.Z. boli odhlasované po poslednom kole MRC 
Šachtičky 

 
Predseda komisie CPV LL skonštatoval, že prezentovanými pripomienkami bol 1. bod programu 
uzavretý a noví členovia prijali informáciu s porozumením. 

 
 

2. Návrh definovania nutných a postačujúcich podmienok na usporiadateľa pretekov MRC, ktoré 
môžu byť následne relevantné pre hodnotene komisiou CPV 

 
PD: Pokiaľ sa má v roku 2022 kvalitatívne hodnotiť úroveň realizácie pretekov, je nevyhnutné definovať 
sledované nutné a nevyhnutné podmienky hodnotiacich kritérií/ankety. 

 
KM: realizácia cyklistických pretekov na ceste podľa slovenskej verzie pravidiel UCI sú k dispozícii na 
webstránke SZC 
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/cyklistika-pre- 
vsetkych/pravidla/Pravidl%C3%A1%20CPV%202021-05.pdf 
Komisia nebude ďalej vymýšľať, alebo inak zľahčovať podmienky pre usporiadateľov, alebo 
usporiadateľom. Z druhej strany, nikto nevie na Slovensku usporiadať cyklistické preteky aby splnil 
definované pravidlá UCI, ani usporiadateľ Majstrovstiev ČR/SR. 

 
*https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/2qPklRk6XJyLMSKYF9Z2z4/e7b12550abe91c9ef73a961e 
d14b3276/2-ROA-20211101-E.pdf 
*poznámka PD: Bohužiaľ slovenská verzia na stránke SZC v mnohom zaostáva za úplnou verziou UCI 
z linku, preto možno odkomunikované neplnenie podmienok realizácie pretekov v úplnej konformite 
s UCI REGULATIONS je neprehliadnuteľné.  (mimo zápis ) 

 
Realizoval hodnotiacu anketu seriálu MRC 2020 po skončení sezóny. Zo všetkých oboslaných 
účastníkov ankety, obdržal 21 odpovedi, čo nedávalo ankete patričnú váhu. Dospel k názoru, že 
hodnotiť jednotlivé preteky po pol roku nedosiahlo primeranú výpovednú hodnotu. Rovnakú anketu 
bol zámer realizovať aj pre MRC 2021 cez komisiu CPV, avšak návrh nebol prijatý, ako vhodný a bude 
treba pripraviť vhodnú formu hodnotiaceho formuláru na rok 2022. 

 
Chcel by obdržať od členov komisie otázky, ktoré zaradiť do ankety v roku 2022. 

 
RB: Súhlasí s definovaním bodov a spustením hodnotiacej ankety pretekov a usporiadateľov v ročníku 
MRC 2022. Spätná väzba je dobra a bude podkladom na prideľovanie pretekov. Ak bude vyšší počet 
žiadateľov na usporiadanie pretekov, anketa bude môcť byť podklad na pridelenie realizácie 



5 
 

 
Navrhuje podľa výsledkov hodnotiacej ankety aj diferencovať príspevok či dotáciu usporiadateľom, nie 
len dávať maximálnu sumu. 

 
Zopakoval základné pravidlá cyklistiky pre usporiadateľov, ktoré sú: 

- Propozície: ako včas boli pripravené a sprístupnené účastníkom 
- Keď prišiel účastník pretekov na miesto: ako včas bol odbavený pri prezentácii, ako bol 

realizovaný štart, ako bol vyznačený štart/cieľ, ako bola vyznačená trasa 
- Keď pretekár skončil preteky: mal sa kde odstrojiť/prezliecť/umyť/osprchovať, spokojnosť 

s vyhodnotením a cenami, ako rýchlo a kde bolo realizované vyhodnotenie 
- Bola počas pretekov RZS/Sanitka a príslušníci PZ 

 
Zdôraznil, že rozhodca je povinný vopred skontrolovať trasu pretekov pred jeho začiatkom a dať súhlas 
spôsobilosti na odštartovanie pretekov. 
Usporiadateľ je povinný poslať správu o pretekoch po jeho skončení na predsedu CPV. 

 
Závery a zhrnutie: 

- Spustenie hodnotiacej ankety MRC 2022 počas každého kola: ÁNO 
- Definovanie adresátov ( pretekár, štatutár CK ) 
- Definovať na koho bude anketa zameraná 
- Určiť kto bude zbierať dáta 

o usporiadateľ zabezpečí zber dát 
o návrh umiestnenia urny, kde sa budú zbierať anketové formuláre s jednoduchou 

odpoveďou ÁNO/NIE 
o usporiadateľ vyhodnotí anketové formuláre a zašle na KM 
o do ankety môže prispieť každý pretekár ktorý sa zúčastni hodnotených pretekov 

 
Úloha: členovia komisie pripravia 5 otázok do hodnotiacej ankety na ďalšie stretnutie komisie 
20.12.2021 

 
 

3. Schválenie výšky štartovného na preteky MERIDA ROAD CUP 2022 

LL vyzval aby členovia komisie navrhli ako upraviť výšku štartovného ročníku MRC 2022 

PD navrhol: 
- štartovné 25€ na preteky jednotlivcov, 
- časovka jednotlivcov 20€, 
- kritérium 20€ 

všetky kategórie Masters A-D, Muži B, Ženy Elite, A-C 
Kategórie Masters E-G: štartovné dobrovoľné 

 
OB navrhol: 

- štartovné 15€ na preteky jednotlivcov, 25€ pre preteky na Západnom Slovensku pri vylúčení 
dopravy 

- časovka jednotlivcov 10€, 
- kritérium 10€ 

všetky kategórie Masters A-D, Muži B, Ženy Elite, A-C, Kategórie Masters E-G: ponechať 5€ 
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Na všetky preteky chodia hlavne starší pretekári. Mladší pretekári si vyberajú kolá podľa 
atraktivity/potreby aby trávili viac času s rodinami. 
Usporiadaním pretekov si CK RS dokázal finančne prilepšiť na činnosť, ale podľa súčasných podmienok 
to je už nemožné. 

 
RB navrhol: 
Informoval o internej ankete v rámci CK RTC Martin. Odpovede od cyklistov boli, že pri zvýšení cien si 
budú vyberať preteky, nezúčastnia sa celého seriálu, nesúhlasia s zvýšením štartovného. 

 
Návrh na zvýšenie štartovného z 10€ na 15€ a 30€ na etapové preteky, dotácia CPV na etapové preteky 
- 750€ 

Podmienky štartovného musia byť rovnaké pre všetky kraje Slovenska. 

DK navrhol: 
Dnes nie je možné vylúčenie dopravy na cestách II. triedy 
Návrh štartovného 15€ pre Masters A-D a 10€ pre kategórie E+ 

Z pozície ŠTK – pristavenie sanitky je nevyhnutná podmienka pre realizáciu pretekov 

PH navrhol: 
- štartovné 20€ na preteky jednotlivcov, 
- časovka jednotlivcov 10€, 
- kritérium 10€ 

všetky kategórie Masters A-D, Muži B, Ženy Elite, A-C, Kategórie Masters E-G: ponechať 5€ 
Zrovnať kategórie Masters ženy ako kategórie Masters Muži A-D 

 
Osobná skúsenosť - Účasť na UCI CX v Šamoríne v sobotu, kde platil štartovné 20€ plný tarif a účasť 
bola rovnaká ako na druhý deň v nedeľu keď bolo CX kolo podľa SZC s štartovným symbolickým. 

 
Predseda LL dal hlasovať za 2 návrhy 

 
1. návrh: štartovné na každé kolo 20€ pre Masters A-D, Ž E,A-C a 10€ pre Masters E-G  

ZA: 2 
PROTI: 5 

 
2. návrh štartovné na každé kolo 15€ pre Masters A-D, Ž E,A-C a 10€ pre Masters E-G 

ZA: 5 
PROTI: 2 

 
Komisia schválila zmenu štartovného na MRC 2022 podľa 2. návrhu. 

 
4. Dopracovanie sporných článkov v Štatúte odvetvia CPV a pripraviť ho na schválenie VV SZC 

 
LL prečítal dva sporné články 3.2 a 3.10 z predloženého návrhu od SZC na prispôsobenie článkov podľa 
odsúhlaseného ich znenia zo záverov VZ odvetvia CPV z 7.11.2021 
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Konečná definícia článku 
Bod 3.2 – diskusiou členov komisie sa zosúladila formulácia tohto bodu na konečné znenie: 
VZ CPV má právo zúčastniť sa delegát cyklistického oddielu, klubu (ďalej len „delegát CK“), ktorý je 
riadne registrovaný v SZC v roku konania VZ CPV, ktorý organizoval jedno podujatie CPV, zaradené do 
kalendára SZC, alebo jeho člen sa zúčastnil minimálne jednej akcie CPV ktorá je v kalendári SZC. 

 
Bod 3.12, časť „i“ 
Doplnené: i. Navrhovanie zmien do štatútu komisie CPV 

 
Predseda LL dal hlasovať za jednotlivé návrhy 

ZA: 7 
PROTI: 0 

 
Úloha: odsúhlasenú zmenu formulácie a doplnenie, zapracuje PD do návrhu ŠTATÚTU ODVETVOVEJ 
KOMISIE a pošle predsedovi CPV do 28.11.2021 

 
5. Rôzne: 

 
PD: 
odkomunikovať možnosť účasti   jedného kola MRC 2022 na pretekoch M SR mládeže a U23 
v Bánovciach nad Bebravou. Usporiadateľ p. Buchel. Dohodnúť podmienky, dátum a poslanie 
prihlášky. 

 
LL: 
M SR v časovke do vrchu je stanovené na 3.7.2022 – Vršatec 

Predbežný termín spoločných M SR v Čechách bude 3-4 júnový týždeň/predbežne 20.6.2022 

RB: 
navrhuje dátum etapových pretekov v Kalníku na 31.7. 2022 

 
Presunutie navrhnutého bod programu „Ustanovenie celkového počtu kôl Slovenského pohára 
Masters v nasledujúcich rokoch“ z dnešného zasadnutia na najbližšie zasadnutie komisie CPV 

 
Témy na ďalšie stretnutia komisie CPV 

- Nastaviť kritéria pretekov pre realizáciu pretekov pre usporiadateľa 
- Predložiť metodickú pomôcku na usporiadateľov – bonita pretekov 
- Podľa bonity bude hradený nie len paušál (dotácia+príspevok) ale pridelenie maximálnej 

možnej čiastky 
- Ak usporiadateľ je schopný splniť všetky kritéria/podmienky tak mu bude pridelený termín na 

realizáciu pretekov a preteky budú zaradené do seriálu MRC 
 

Návrh pozývať na preteky skúsených/vyškolených motocyklových maršálov z Považskej Bystrice ( 16 
vodičov), s ktorých prácou bola prejavená spokojnosť pri organizácii Martinského cyklomaratónu – 
100€/osobu/motorku/preteky 
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LL: ďalšie stretnutie členov komisie CPV je predbežne určené na 20.12.2021 cez TEAMS 
Pozvánku pošle PD cez TEAMS 

 
 
 

 
Zápis vyhotovil: Peter Ďuriač 


