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Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 
 
 
Dátum: 20.12.2021 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 
 
Zúčastnení: Ladislav Longauer  (LL) 

Kamil Mlynár  (KM) 
  Dušan Krkoška  (DK) 

Pavol Havrila  (PH) 
  Peter Ďuriač  (PD) 
Ospravedlnení: 
  Rastislav Belák   (RB) 
  Ondrej Bakša  (OB) 
 
Počet prítomných je postačujúci a zasadnutie je uznášania schopné.  
 
Zasadnutie otvoril predseda komisie CVP, LL privítal prítomných členov komisie prostredníctvom 
virtuálneho spojenia cez TEAMS. Na začiatku komisie dal návrh, že PD bude robiť zapisovateľa. 
O návrhu dal prítomných hlasovať 
 
ZA:   4 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
PD prijal úlohu zapisovateľa  
 
Predseda komisie LL komunikoval program zasadnutia komisie už vopred cez email 17.12.2021  
 
Program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie 
2. Doplnenie a následne schválenie programu zasadnutia 

 3. Informácia o zvýšených dotáciách z rozpočtu SZC pre usporiadateľov MRC 2021-DK 
 4. Kalendár CPV 2022 - LL 
 5. Informácia o úprave štartových čísel MRC pre rok 2022 - KM 
 6. Rôzne, diskusia 
 
 

PROGRAM 
 

2. Doplnenie a následne schválenie programu zasadnutia 
 
 
Predseda LL dal hlasovať o prijatí vopred predloženého programu. 
ZA:   5 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
Program bol schválený 
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3. Informácia o zvýšených dotáciách z rozpočtu SZC pre usporiadateľov MRC 2021 
 
V roku 2021 neboli realizované všetky kolá MRC, preto ostali zvyšné financie z dotácii SZC alokované 
pre CPV. Z toho dôvodu LL dal návrh na prerozdelenie zvyšných financií pre aktívnych usporiadateľov 
kôl MRC2021.  
 
DK: Poslal emailom návrh rozdelenia doplnkových dotácii na členov komisie v tabuľke č 1. 
 

 
Tab č.1 
 
Ak usporiadatelia chcú obdržať finančnú doplnkovú dotáciu, musia predložiť doplnkové doklady 
výdavkov ku realizovaným pretekom a financie im budú bankovým prevodom prevedené na účet 
klubu.  Usporiadateľ, ktorý predložil doklady už do dnešného dátumu alebo doklady prevyšovali 
existujúce dotácie, bude im uhradená doplnková dotácia doplatením na tieto prevyšujúce doklady 
primerane podľa návrhu v tabuľke č1.  
 
LL: Navrhol schváliť čiastky doplnkovej dotácie diferencované podľa typu realizovaných pretekov MRC 
2021. 
Preteky jednotlivcov:    100€ 
Časovka jednotlivcov a kritérium:   50€ 
Zúčastnení členovia zasadnutia komisie CPV uvedený návrh jednomyseľne schválili. 
 
Úloha: DK odkomunikuje s klubmi doplnenie dokladov za preteky, kde doteraz predložené doklady 
nepostačujú na vyplatenie doplatkov dotácie a následne bude informovať CK o vyplatení všetkých  
doplatkov z  dotácie SZC. 
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4. Kalendár CPV 2022 
 
 
LL: informoval, že na usporiadanie Majstrovstiev SR Masters 2022 sa prihlásili: 
 
Preteky jednotlivcov 

- CK Piešťany ( miesto Sokolovce ) 
- CK Rimavská Sobota ( miesto Teplý Vrch ) 

 
Časovka jednotlivcov 

- CK Piešťany ( miesto Sokolovce ) 
- CK Rimavská Sobota ( miesto Teplý Vrch ) 
- CK Falange ( miesto Zohor ) 

 
Časovka do vrchu 

- CK Dohňany ( miesto Vršatec ) 
 
LL vyzval aby prítomní členovia komisie hlasovali za pridelenie M-SR jednotlivým prihláseným 
žiadateľom. 
 
Výsledok hlasovania o pridelení M-SR 2022 
 
Preteky jednotlivcov termín 18.6.2022 

- CK Rimavská Sobota ( miesto Teplý Vrch ) ZA: 5, PROTI: 0 
- CK Piešťany - neodsúhlasený 

 
Časovka jednotlivcov 

- CK Piešťany - neodsúhlasený 
- CK Rimavská Sobota - neodsúhlasený 
- CK Falange ( miesto Zohor ) ZA: 5, PROTI: 0 

 
Nevyhnutné podmienky pre vybraného usporiadateľa ITT CK Falange: 

- Zmena štartu a cieľa ( súčasné miesto Š/C časovky jednotlivcov v ročníku MRC 2021 je 
nevyhovujúce !! )  

- Dĺžka trasy pretekov nesmie byť kratšia ako 20km 
 

KM: doplnková pripomienka ku uchádzačom usporiadania časovky jednotlivcov 
 
ku vybranému usporiadateľovi CK Falange – trasa:  Zohor – Láb – štrkovisko Jakubov a späť 

- Preveriť / Zhodnotiť vhodnosť prechodu pretekára cez kruhový objazd ( za obcou Zohor, 
smerom na Láb ) 
 

k nevybranému usporiadateľovi CK Piešťany 
- Miesto cieľa časovky jednotlivcov aj pretekov jednotlivcov v obci Sokolovce je umiestnené na 

úseku cesty, ktoré je nebezpečné pre dojazd pretekárov. 
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- usporiadateľ bude žiadaný či bude ochotný/schopný navrhnúť iné bezpečnejšie miesto 
štartu/cieľa pre usporiadanie pretekov, alebo počas trvania pretekov zmeniť organizáciu 
dopravy v cieľovom priestore 
 
 

PD: Informuje o možnosti usporiadania časovky jednotlivcov v obci Lakšárska Nová Ves o dĺžke 40km 
pre mladšie kategórie, 30km pre stredné kategórie a 20km pre najstaršie kategórie podľa pravidiel UCI 
na trase s vylúčením dopravy. Požiadavka usporiadateľa Pro-efekt je zaradiť preteky pred termínom 
M-ČR/SR, aby mali pretekári muži Elite voliteľnú možnosť si túto disciplínu vyskúšať ešte pred 
šampionátom.  
Usporiadateľ preverí túto možnosť realizácie pretekov so starostkou obce LNV, relevantnými úradmi 
Bratislavského/Trenčianskeho kraja a zhodnotí finančné náklady usporiadania v takej forme ak sa 
vylúči verejná doprava na celý deň 
 
PH: Rapid Bratislava navrhuje usporiadanie prvé preteky jednotlivcov „Rapiďák“ na termín 29.5.2022 
a druhé preteky „Rapiďák“ v nedefinovanom septembrovom termíne, ktorý by nekolidoval s cyklo-
maratónom „Okolo Malohontu“ 
 
( PD následne telefonicky komunikoval s PH ) Alternatíva usporiadania ITT v LNV by mohla byť v spojení 
s Rapid Bratislava, ako súčasť pretekov „etapový Rapiďák“, ktorý by bol realizovaný ako 2-etapové 
preteky, kde by časovka jednotlivcov bola 1.etapa v sobotu 28.5.2022 a „Rapiďák“ 29.5.2022. Táto 
voľba je v jednaní.  
 
PD: navrhuje aby časovka dvojíc/trojíc bola realizovaná na trati dlhšej ako sa realizujú ITT, teda aspoň 
60km, aby bola náplň pretekov TTT pre pretekárov atraktívnejšia, dĺžkou času pretekov aj náročnosťou 
športovej disciplíny. Rovnako sa usporiadateľovi uľahčí žiadať administratívne povolenia na 
relevantnom Okresnom úrade-odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  
( Pravidlá SZC – CPV definujú v treťom diele, doplnok ustanovení SZC k pravidlám UCI, časť 15 
v paragrafe 8, odsek 15.6.031 len odporúčané dĺžky cestných pretekov, nie maximálne dĺžky. )  
 
PD: odkomunikoval reálnu možnosť usporiadania pretekov – kritérium v areáli Slovakia Ring Orechová 
Potôň v časti „Škola šmyku“ alebo nová motokárová dráha o šírke dráhy 7-12m. Predbežne pred-jednal 
podmienky realizácie s majiteľom areálu. Ponúkne voľbu usporiadania takýchto pretekov na CK Osmos, 
alebo Expandables, či budú ochotní prebrať na seba zodpovednosť takejto realizácie v termíne 
7.5.2022.  
 
Úloha: LL aktualizuje kalendár MRC 2022 podľa odsúhlasených termínov / usporiadateľov M-SR 
masters 2022 a ďalších predložených žiadostí o usporiadanie ostatných kôl MRC  
 

5. Informácia o úprave štartových čísel MRC pre rok 2022 
 
 
KM poslal členom komisie cez email výkres/rozmerový návrh štartovného čísla na dresy pretekárov pre 
ročník MRC 2022 – obrázok č. 1    
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Obr. č.1 
 
Na štartovné číslo pribudol sponzor NyNa, ktorý dodá 13 dresov na vyhodnotenie víťazov jednotlivých 
kategórií MRC 2022  
Rozmery štartovného čísla je v súlade s platnými pravidlami UCI. 
 
Komisia zobrala návrh zmeny štartovného čísla pre MRC 2022 na vedomie. 
 
Úloha: KM dopracuje a predloží konečnú verziu dizajnu štartového čísla v priebehu januára 2022  
 

6. Rôzne a diskusia 
 
 
PD: 
1. predložil návrh o presune nevybaveného bodu z 2.zasadnutia komisie CPV ( nositeľ témy RB ) na 4. 
zasadnutie komisie keď bude RB prítomný. 

- 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   

 
2. Prezentoval návrh formy vytvoreného dotazníku cez aplikáciu Google – formuláre. Link na skúšobné 
vyplnenie dotazníka poslal prostredníctvom aplikácie, ktoré malo prísť na email každého člena komisie, 
nech sa s návrhom oboznámia a podľa času aj vyplnia pre získanie skúsenosti ako aplikácia 
vyhodnocuje zber dát 
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https://docs.google.com/forms/d/1xIPlz6zRwEOXaITR8pyp8v0Ayvh8CwGHO8cFBcl6vTc/edit 
Ak bude forma vyhovovať a komisia odsúhlasí jeho štandard, bude môcť každý usporiadateľ zahrnúť 
link do propozícií aby organizátor a komisia CPV získavala od pretekárov spätné väzby o každom z 
pretekov a ktoré sa budú môcť následne vyhodnocovať.  
 
KM:  
3. Po skúsenostiach z MRC 2021 pokračovať v používaní prihlasovacieho formulára na preteky cez 
portál SZC. 
 
4. odkomunikovať zásady prihlasovania/platenia na predsedov CK, kde bude prihlasovanie spojené aj 
s elektronickou platbou štartovného na bankový účet: 
 

- pokračovanie prihlasovania na preteky MRC 2022 cez portál SZC 
 

- kto sa neodhlási do piatka pred víkendom, kedy budú preteky, nebude sa vracať zaplatené 
štartovné 
 

- keď sa pretekár odhlási do piatka, štartovné sa pretekárovi vráti bankovým prevodom 
 

- platby za štartovné bude usporiadateľ robiť prevodom na bankový účet 
 

- platba musí byť zrealizovaná tak aby bola pripísaná na účet usporiadateľa do piatku pred 
víkendom kedy budú preteky 
 

- pretekár ktorý nezaplatí do požadovaného termínu, buď nebude štartovať, alebo zaplatí 
v kancelárii miesta štartu 2-násobok hodnoty štartovného 
 

- upraviť v pravidlách CPV (súťažný poriadok) body 15.6.023 a 15.6.024 tak, aby zodpovedali 
dohodnutým podmienkam pre prihlasovanie na preteky a platbu štartovného. 

 
Voliteľné: 
 

- spôsob platby štartovného elektronicky na účet usporiadateľa, alebo v hotovosti v kancelárii 
pretekov si môže zvoliť usporiadateľ vopred a špecifikuje to v propozíciách   

 
PD:  
5. treba špecifikovať či bude platiť štartovné elektronicky jednotlivec, alebo sumu bude hradiť za 
všetkých pretekárov oddiel.  
 
LL:  
6. informácia o termíne 2022 UCI Gran Fondo World Series Istočno Sarajevo – 18-19.6.2022 
 
PD:  
7. pre uľahčenie organizácie/realizácie pretekov je návrh zlúčenia štartov všetkých kategórií MRC do 
jedného spoločného štartu/jeden balík.  
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Členovia komisie navrhli túto tému zlúčenia štartu všetkých kategórií realizovať až v ročníku MRC 2023, 
pripraviť tento návrh na VZ 2022. Analyzovať túto alternatívu počas ročníka MRC 2022, aký to bude 
mať prínos ekonomický a organizačný. 
 
Úloha: členovia komisie budú mať možnosť na ďalších stretnutia komisie k tejto téme manifestovať 
svoj názor, postoj, skúsenosť a návrh, aký v tejto alternatíve vidia progres pre pretekárov. LL navrhne 
tento bod jednania komisie v najbližšej dobe ( zatiaľ bez určenia dátumu ) 
 
LL: ďalšie stretnutie členov komisie CPV je predbežne určené na 10.1.2022 cez TEAMS 
Pozvánku pošle PD cez TEAMS 
 
Zápis vyhotovil: Peter Ďuriač 


