
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 

Dátum: 4.4.2022 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 

Zúčastnení: Ladislav Longauer (LL) 
Rastislav Belák (RB) 
Ondrej Bakša (OB) 
Kamil Mlynár (KM) 
Dušan Krkoška (DK) 
Peter Ďuriač (PD) 

Ospravedlnený: 
Pavol Havrila (PH) 

 
 

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: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

 
PD prijal úlohu zapisovateľa 

 
Predseda komisie LL komunikoval program zasadnutia komisie už vopred cez email 1.4.2022 na 
všetkých členov komisie. 

 
1. Otvorenie 
2. Doplnenie programu, schválenie programu 
3. Informácia o predaji štartových čísel MRC 2022, LL 
4. Informácia o zverejňovaní zápisníc na stránke SZC - CPV , LL 
5. Informácia o prideľovaní finančných príspevkov z rozpočtu SZC na preteky: cyklomaratóny, 

MRC, LL 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
Predseda LL dal hlasovať o prijatí vopred predloženého programu ku ktorému neboli žiadne návrhy na 
jeho rozšírenie 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Program bol schválený 



PROGRAM 
 

3. Informácia o predaji štartových čísel MRC 2022 
 

LL: predaj čísel na ročník MRC 2022 sa spustil oznamom na stránke SZC-CPV dňom 21.2.2022 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/spravy-a-clanky/oznam-pre-objednavanie- 
startovych-cisel-na-preteky-merida-road-cup-2022 

 
K dnešnému dňu bolo predaných 107 čísel (minulý rok v rovnakom termíne bolo predaných 300 čísel) 
Tento rok sa úhrada za čísla robí prevodom na bankový účet čo uľahčilo administratívnu prácu pri 
evidencii. Príjem z predaja štartovných čísel je ponížený o poštovné, s čím sa vopred nerátalo. 
Odhadovaný deficit v rozpočte bude robiť 150€. 

 
OB: 21.4. bude zvolávať členov klubu CK Rimavská Sobota a následne spracuje objednávku na čísla 
pre členov, ktorý budú pretekať v tomto ročníku. 

 
4. Informácia o zverejňovaní zápisníc na stránke SZC – CPV 

 
LL: Každá zápisnica z komisie CPV bude komunikovaná predsedom CPV na výkonný výbor SZC, ktorý ju 
bude schvaľovať. Schválené zápisnice z komisie CPV, kde sa bude záväzne hlasovať o kľúčových 
operatívnych a strategických záležitostiach v rámci činnosti CPV, rovnako aj o akčných či dlhodobých 
plánoch a víziách zameraných na rozvoj činnosti odvetvia CPV, sa budú zverejňovať. 

 
5. Informácia o prideľovaní finančných príspevkov z rozpočtu SZC na preteky 

 
CPV nebude alokovaná finančná dotáciu vo výške 10 000€ ako to bolo realizované v predchádzajúcich 
rokoch. 

 
Rokom 2022 zavádza SZC novú formu vyplácania dotácie pre jednotlivé cyklistické kluby, ktoré budú 
usporadúvať cyklistické preteky. 

 
Každý CK, ktorý plánuje usporiadať cyklistické preteky v danom roku, uzavrie zmluvu so SZC o realizácii 
pretekov, kde bude špecifikovaná čiastka, ktorá bude CK pridelená. CK bude vopred vedieť akú 
finančnú čiastku od SZC dostane. 

 
CK bude mať povinnosť vyúčtovať relevantné finančné náklady do 30 dni po skončení pretekov. 

 
Cyklistické maratóny na rok 2022 evidované na stránke SZC: 

- Prievidzský cyklomaratón 
- DHL Sereďský cyklomaratón 
- Novohradský pedál 
- Cyklomaratón Cestami SNP 
- Teatro Okolo Malohontu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alokovaná čiastka dotácie zo SZC na činnosť odvetvia CPV v roku 2022 bude 10 000€ 
- 500€ na výdavky spojené s organizáciou výročného zhromaždenia 
- 500€ na pohonné hmoty pre reprezentantov MASTERS SR, ktorí budú štartovať na 

majstrovstvách sveta 
- Na ostatné preteky ostáva 9 000 € pre financovanie už uzavretého kalendára pretekov MRC 

2022, cyklomaratónov a verejných pretekov. 
 

Úloha: RB 
Spracovať návrh rozdelenia financií zo SZC na MRC 2022 a cyklomaratóny v tabuľke 
T: do 2.5.2022 

 
6. Diskusia, rôzne. 

 
LL: prihlasovanie na preteky MRC sa bude otvárať v on-line prihlasovacom formuláre, ktorý je dostupný 
na webe SZC, vždy 3 týždne pred pretekmi. 

 
KM: Usporiadatelia musia písať do propozícií meno a telefonický kontakt na hlavného rozhodcu ako 
sú pridelení komisiou rozhodcov SZC pre každé preteky. 

 
Úloha: usporiadatelia pretekov 
Opraviť alebo doplniť do propozícií MRC 2022 
T: priebežne 

 
OB: návrh zmeny v pravidlách CPV – „formu platby upresní vždy usporiadateľ v schválených 
propozíciách“ 

 
Úloha: LL 

Pripraviť návrh zmeny pravidiel CPV 2022, doplniť ho o štvrtý diel – Slovenský pohár MASTERS – 
MERIDA Road Cup, § 7: Štartovné 
T: do 2.5.2022 

 
Zápis vyhotovil: Peter Ďuriač 


