
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 
 

Dátum: 10.1.2022 – 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 4.1.2022 a PD 
doplnil body o nevybavené z predchádzajúcich realizovaných zasadaní komisie CPV. 
 
Program zasadnutia: 

1. Privítanie, otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom, prípadné doplnenie programu. 
2. Ustanovenie celkového počtu kôl Slovenského pohára Masters v nasledujúcich rokoch (R.B.) 

- návrh 8-9 kôl preteky jednotlivcov ( vybrať preteky s najväčšou účasťou a najlepším 
zabezpečením)  
- 2 x 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 ) 
 

3. Predloženie konečnej verzie dizajnu štartového čísla na MRC 2022 (K.M.) 
4. Finalizácia kalendára CPV / MERIDA ROAD CUP, Cyklomaratóny / cesta, MTB / pre rok 2022. 
5. Stav vyplatenia finančných príspevkov z rozpočtu SZC usporiadateľom cyklomaratónov / 

cesta / a usporiadateľom MRC 2021. 
6. Diskusia, rôzne. 

-  odsúhlasenie formy/znenia otázok/vyhodnocovanie dát pre "dotazník spokojnosti 
 pretekára" 

-   návrh úpravy 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. 
 

Predseda LL dal hlasovať o prijatí vopred predloženého programu aj s jeho rozšírením 



ZA:   7 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
Program bol schválený 
 
 

PROGRAM 
 

2. Ustanovenie celkového počtu kôl Slovenského pohára Masters 
 

RB ako nositeľ návrhu tohto bodu uviedol, že definovanie či presné usporiadanie pretekárskych kôl pre 
slovenský pohár MASTERS – MRC sa uz na rok 2022 nebude meniť a bude táto zmena komunikovaná 
pre ročník MRC 2023. V posledných ročníkoch MRC sa objavuje viac časoviek jednotlivcov v nepomere 
ku cestným pretekom jednotlivcov so spoločným štartom.  
 
Navrhuje stanoviť a ustáliť jasné pravidlá a maximálny počet časoviek jednotlivcov, časoviek 
trojíc/družstiev, časoviek do vrchu a cyklistických kritérií, ktoré budú odsúhlasované pre 
usporiadateľov v budúcich ročníkoch MRC. Definitívne odsúhlasenie kvantitatívnej špecifikácie 
ročníkov MRC bude odsúhlasené v priebehu augusta 2022.  
 
Slovenský pohár sa nemôže uberať cestou usporadúvania časoviek. Realizáciám cyklistických kritérií 
sa členovia komisie nebránia. Je to odvetvie cyklistiky, ktoré spĺňa atribúty cyklistického pretekov 
jednotlivcov viac ako ITT, ktoré by nemali byť nosné preteky v budúcich kalendároch slovenského 
pohára Masters.  
 
PD: súhlasil by realizovať Majstrovské preteky tak ako sú definované podľa UCI a aby sa nepridávali 
tie, ktoré UCI neorganizuje a nedefinuje. 
 
LL: Ak by šiel SP Masters len cestou organizovania majstrovských pretekov podla UCI, tým by sa 
pozícia CPV oslabovala v rámci SZC a nastalo by ohrozenie získavania finančných dotácií 
 
RR: Realizácia a počet pretekov samozrejme bude závisieť na počte záujemcov ako aj kľúčom 
k výberu pretekov budú čísla účasti a dobre hodnotenom zabezpečení pretekov, pokiaľ sa budú dať 
hodnotiť realizácie v predchádzajúcich ročníkoch. 
 
Navrhovaný počet kôl v jednotlivých disciplínach na seriál MRC v tabuľke č1. 

Disciplína Počet kôl Majstrovstvá Slovenska 
Preteky jednotlivcov so 

spoločným štartom 
8-9 1 

Časovka jednotlivcov po rovine 2 1 

Časovka do vrchu 2 1 
Časovka dvojíc 1 1 

Cyklistické kritérium 1 – 3 0 
Tab.1 
 
 
 



3. Predloženie konečnej verzie dizajnu štartového čísla na MRC 2022 (K.M.) 
 
KM: potvrdil že dizajn a rozmery štartovných čísel na dresy sa nezmenil od posledného zverejnenia na 
zasadnutí 3. komisie. Návrh s rozmermi v programe COREL bola odoslaná predsedovi LL. Po 
odsúhlasení sa čísla môžu zadať do výroby 
 
RB: navrhuje aby sa plastové čísla na sedlovku zhotovili z pevnejšieho/hrubšieho plastu 
Predseda LL dal hlasovať za návrh dizajnu nového štartovného čísla 
 

ZA: 7 
PROTI: 0 

Tvar a rozmery štartovného čisla bolo schválené  
 
Úloha LL: Objednať zhotovenie štartovných čísel pre jednotlivé kategórie podľa predloženého 
návrhu na ročník MRC 2022. 
Termín: musia byť k dispozícii najneskôr do konca februára 2022 
 
 

4. Finalizácia kalendára CPV / MERIDA ROAD CUP, Cyklomaratóny / cesta, MTB / pre rok 
2022. 

 
LL: Pre ročníku MRC 2022 sú k dátumu zasadnutia komisie prijaté prihlášky od uchádzačov na 
usporiadanie jednotlivých pretekov nasledovne ( detaily v tabuľke 2 ): 
 
7 kôl pretekov jednotlivcov so spoločným štartom ( 5 samostatných kôl včítane 1 etapového preteku – 
2 kolá ) 
4 kolá ITT,  
2 kolá TTT,  
2 kolá časoviek do vrchu,  
1 etapové preteky,  
2 cyklistické kritériá 
Spolu je to predbežne 20 kôl, ktoré sa budú môcť ešte čiastočne meniť  
 
PD: Kvôli kolízii termínu usporiadania SP v Krupine zvažuje zmenu kritéria vo Voderadoch na 
alternatívny dátum 8.5.2022. Bude informovať v priebehu januára/februára podľa možnosti, keďže na 
okruhu v priemyselnom parku je možné jazdiť bez dopravy len v dňoch sviatkov/dňoch pracovného 
pokoja.  
 
PD/PH: Prezentovali zámer usporiadania dvoj etapového preteku „Záhorácká tour“ v ďaľšom ročníku 
MRC 2023 / v ročníku MRC 2022 to bude ešte realizované ako 2 individuálne preteky – ITT v Lakšárskej 
Novej Vsi na 40km  a preteky jednotlivcov so spoločným štartom v Perneku 
 
 
 
 
 
 
 



    

MERIDA ROAD CUP 2022 
návrh   

 apríl      

  24.04.2022 nedeľa   prievidzký maratón  prievidza Stejskal 

 máj      

1 01.05.2022 nedeľa MRC kritérium voderady Proefekt 

2 15.05.2022 nedeľa MRC časovka jednotlivcov komárno Pikobike 
  22.05.2022 nedeľa   DHL seredský cyklomaratón sereď AB Sereď 

4 28.05.2022 sobota MRC časovka jednotlivcov 
lakšarska 
n.v. Proefekt 

5 29.05.2022 nedeľa MRC memoriál Karol Menshiho pernek Rapid BA 

 jún      

  11.06.2022 sobota UCI gran fondo maratón Franja  Ljubljana  UCI 

  12.06.2022 nedeľa UCI gran fondo maratón Franja  Ljubljana  UCI 

6 18.06.2022 sobota MRC M SR preteky jednotlivcov teplý vrch Rimavská Sobota 

7 19.06.2022 nedeľa MRC časovka do kopca alebo č.j. teplý vrch Rimavská Sobota 

  19.06.2022 nedeľa   gran fondo Istočno sarajevo UCI 

8 25.06.2022 sobota MRC časovka na Hubalovú kuchyňa Falange BA 

 júl      

9 02.07.2022 sobota  MRC M SR časovka do vrchu Vršatec pruské Dohňany 

10 03.07.2022 nedeľa MRC kritérium  dubnica/v Dohňany 

11 09.07.2022 sobota MRC M SR v časovke jednotlivcov zohor/láb Falange BA 

12 10.07.2022 nedeľa MRC časovka dvojíc zohor Falange BA 

13 17.07.2022 nedeľa MRC časovka jednotlivcov sokolovce Piešťany 

14 24.07.2022 nedeľa MRC preteky jednotlivcov ábelová   

15 30.07.2022 sobota MRC Etapové preteky Martin horný kálnik RCT Martin 

16 31.07.2022 nedeľa MRC Etapové preteky Martin belá dulice RCT Martin 

 august      

17 07.08.2022 nedeľa MRC preteky jednotlivcov sokolovce Piešťany 

18 13.08.2022 sobota MRC M SR časovka dvojíc jatov Falange BA 

  14.08.2022 nedeľa   
náhradný termín 
cyklomaratón prievidza Stejskal 

19 20.08.2022 sobota MRC p.j. Slovenské Pyreneje kláštor RCT Martin 

  28.08.2022 nedeľa   maratón cesta SNP martin RCT Martin 

 september      

  1-4.9.2022 štvrtok   MS masters treto UCI 

  11.09.2022 nedela   maratón Teatro Malohontu rim.sobota Rimavská Sobota 

20 25.09.2022 nedeľa MRC preteky do vrchu šachtička Banská Bystrica 
Tab.2: zoznam prihlásených pretekov – návrh plánu pretekov  

 
 
 
 



RB: Navrhuje, že ak sa objaví návrh na usporiadanie pretekov aj po zverejnení kôl jednotlivých pretekov 
na web stránke SZC, bude sa reagovať individuálne, avšak ak bude ešte voľný termín a bude časová 
rezerva a voľné miesto v rámci kôl, tak bude ochota takýto návrh odsúhlasiť a dodatočné zaradiť do 
pretekového programu pre ročník 2022 
 
PH: Vzniesol otázku kto bude kontaktovať usporiadateľa FALANGE ohľadom upresnenia a vyjasnenia 
podmienok trate M SR v časovke jednotlivcov v obci Láb. 
KM sa podujal odkomunikovť požiadavky s predsedom CK Falange, aby to spĺňalo požiadavky na dĺžku 
trate a umiestnenie štartu/cieľa   
 
RB: Položil otázku či program SP cestnej cyklistiky koliduje s dátumom organizácie pretekov „po 
stopách SNP“ v Martine a či je už program pretekov odvetvia cestnej cyklistiky zverejnený. 
KM reagoval, že nie je v programe cestnej cyklistiky kolízia s dátumom plánovaných pretekov 
v Martine. 
 
Predseda LL dal hlasovať za návrh kôl pre ročník MRC 2022 podľa predbežného návrhu plánu pretekov 
ktorý bol poslaný emailom na všetkých členov komisie 
 

ZA: 7 
PROTI: 0 

 
Návrh kôl Slovenského pohára pre MRC 2022 bol schválený 
Úloha LL: zverejnenie plánu pretekov na web stránke SZC-CPV 
Termín: nedefinovaný, čím skôr 
 
 

5. Stav vyplatenia finančných príspevkov z rozpočtu SZC usporiadateľom cyklomaratónov 
/ cesta / a usporiadateľom MRC 2021. 

 
DK: Kluby ktoré usporiadali jednotlivé kolá v MRC 2021 a v priebehu ročníka ešte chýbali finančné 
doklady na refundáciu z dotácie SZC, tak to bolo všetko doplnené a dotácie SZC boli vyplatené na účet 
klubov. 
 
otvorené účty: 

- CK FALANGE - faktúry sú k dnešnému dátumu ešte na odsúhlasení na fin. oddelení SZC. 
- CK Rimavská Sobota – predložené doklady na 1500€, avšak chýbajú doklady na malé 

čiastky aby to bolo zúčtované 
- RCT MARTIN - faktúry sú k dnešnému dátumu ešte na odsúhlasení na fin. oddelení SZC 

 
DK nechce vyplácať finančnú dotáciu klubom skôr ako príde odsúhlasenie z SZC. 
 
 

6. Diskusia, rôzne. 
 

A) Návrh elektronického formulára s predbežným názvom projektu "dotazník spokojnosti 
pretekára".  

 
PD: prezentoval vypracovanie predbežného návrhu e-dotazníka cez aplikáciu GOOGLE/Formuláre  



https://docs.google.com/forms/d/1xIPlz6zRwEOXaITR8pyp8v0Ayvh8CwGHO8cFBcl6vTc/edit 
Poslal elektronickú pozvánku všetkým členom komisie aby sa zúčastnili vyplnenia dotazníka 
a odkomunikovali svoje postrehy 
Oboznámil členov komisie s nasledovným: 

- Forma spracovania 
- znenie otázok  
- prezentácia zberu dát a vyhodnocovanie otázok  

 
DK: navrhol definovať spoločné/jednotné otázky pre všetky kolá MRC 2022. Účastník bude mať 
možnosť uviesť do formulára svoju spätnú väzbu ku každému kolu pretekov, čo sa môže priebežne 
vyhodnocovať  
 
KM: navrhuje každému členovi komisie aby navrhol koľko a aké otázky by uvádzal do dotazníka 
 
B) Iné 
 
LL: na FB existuje stranka Meridaroadcup Masters 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370004641 
Na stránke boli zverejnené zápisnice zo zasadnutia komisie CPV aj Cyklistika Masters o.z.  
 
PD: Informoval, že tuto stránku pozná. Existuje už od mája 2014, administrátor je starosta obce 
Kuchyňa Robert Bujna a bola ním založena na propagáciu cyklistických aktivit Masters na Slovensku. 
Možnosť komunikovať medzi pretekármi, zdielať fotografie, pozvánky, názory ...atď, kdeže takéto 
aktivity nie je možné voľne komunikovať cez stránku SZC CPV. Stránka ma 393 účastníkov, ale doteraz 
bola málo používaná. 
  
DK: Nesúhlasí aby sa na stránke zverejňovali zápisnice Cyklistika Masters o.z.  
 
RB: Bude kontaktovať CK Falange, čo bol dôvod začať túto aktivitu zverejňovania zápisníc bez 
konzultácie 
 
C) návrh úpravy 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. 
 
Tento bod nebol otvorený a prejednaný na dnešnom zasadnutí komisie CPV. Presúva sa na ďalšie 
zasadanie komisie 
 
LL:  ďalšie stretnutie členov komisie CPV je predbežne určené na pondelok 4.4.2021 cez TEAMS 
Pozvánku pošle PD cez TEAMS 
 
Zápis vyhotovil: Peter Ďuriač 
 


