
Zápisnica č. 6 zo zasadnutia komisie SZC – CPV 

 

Dátum: 2.5.2022 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 

 

Zúčastnení: Ladislav Longauer (LL) 

Pavol Havrila (PH) 

Rastislav Belák (RB) 

Kamil Mlynár (KM) 

Peter Ďuriač (PD) 

Ospravedlnený: 

Ondrej Bakša (OB) 

Dušan Krkoška (DK) 

Hosť:  

 Ladislav Dobrovolný (LD) 
 

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: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

 
PD prijal úlohu zapisovateľa 

 

Predseda komisie LL komunikoval program zasadnutia komisie už vopred cez email 28.4.2022 na 

všetkých členov komisie. 

 
1. Otvorenie 

2. Doplnenie, následne schválenie programu 

3. Informácia z uskutočnenej pracovnej porady zástupcov klubov a SZC vo Zvolene dňa 20. 4.    

    2022 a 23. 4. 2022 

4. Prerozdelenie finančnej dotácie pre odvetvie SZC - Cyklistika pre všetkých, konečná verzia 

5. Informácia o uskutočnenom 1. kole MRC, 1. 5. 2022 Voderady 

6. Zosúladenie Štatútu odvetvia SZC - Cyklistika pre všetkých so stanovami SZC 

7. Diskusia 

8. Záver 

 
Predseda LL dal hlasovať o prijatí vopred predloženého programu ku ktorému neboli žiadne návrhy 

na jeho rozšírenie 

ZA: 5 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Program bol schválený 
 

 

 



PROGRAM 

 
3. Informácia z uskutočnenej pracovnej porady zástupcov klubov a SZC vo Zvolene  

dňa 20.4.2022 a 23.4. 2022 

 

LL informoval o porade zástupcov klubov v uvedených dátumoch usporiadanej v Hotely Franko vo . 

Pracovnú poradu viedla Ing. Alica Fisterová. Porada bola rozdelená do 2 dní aby sa jej mohli zúčastniť 

čo najviac zástupcov CK.  

Zásadné informácie pre CPV: 

 

- Dotácia SZC pre CPV bude je na rok 2022 vo výške 10 000€  

- Dotácia SZC nebude poukázaná na účet Cyklistika Masters o.z. 

- SZC uzavrie písomnú zmluvu s každým CK, ktorý usporiada cyklistické preteky/akciu v rámci 

odvetvia CPV ( znenie zmluvy rozpošle LL na usporiadateľské CK, ktorých sa to týka )  

- Usporiadateľské CK majú povinnosť personalizovať zmluvu podľa vlastných údajov a 

cyklistického podujatia 

- 2 x originál zmlúv dodať na podpis konateľom SZC. 1 podpísaná zmluva bude vrátená CK.  

- CK vyúčtuje náklady spojene s cyklistickým podujatím podľa odsúhlasenej výšky definovanej 

komisiou CPV pre rok 2022. Formulár na vyúčtovanie nákladov sa nachádza 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/doklady-potrebne-k-vyuctovaniu pod názvom 

Žiadosť o refundáciu (.xlsx) 

- K žiadosti o refundáciu CK doloží relevantné kópie faktúr/účteniek a kópiu výpisov o úhrade 

finančných dokladov  

- Všetko ohľadom refundácie adresovať na vyuctovanie@cyklistikaszc.sk 

 

Cyklistika Masters o. (DK) už nebude posielať platby na CK, ktoré usporiadali cyklistické podujatie. 

V prípade nevyčerpania finančnej dotácie SZC v danom roku, bude rezervou kumulovaná a prerozdelí 

sa na konci roka.    

Na web-stránke SZC bude mesacny prehlad o čerpaní dotácie 

 

KM: V prípade ak vypadne počas roka nejaký z plánovaných pretekov, hospodárenie čerpania rezervy 

dotácie bude v kompetencii komisie CPV. Navrhuje evidovať čerpanie dotácia paralelne do xls súboru 

pre priebežný prehľad čo sa rozdelilo na usporiadané preteky počas roka. 

 

Úloha: LL 

Distribuovať vzor zmluvy medzi SZC a usporiadateľom podujatia na všetky CK ktoré budú v roku 2022 

realizovať preteky v kalendári CPV 

T: do 10.5.2022 

  

 

4. Prerozdelenie finančnej dotácie pre odvetvie SZC - Cyklistika pre všetkých, konečná verzia 

 

KM prezentoval návrh čerpania dotácie SZC zo štátneho rozpočtu pre CPV. Dotácia SZC pre CPV 

zahŕňa dotáciu pre preteky  MRC, cyklomaratóny a preteky VRL. 

 

Činnosti a aktivity odvetvia SZC CPV participujú na štátnom rozpočte z hľadiska masovosti a popularity 

cyklistického športu. Kalendár cyklistických pretekov a podujatí CPV sa mení a rozširuje každoročne. 

 

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/doklady-potrebne-k-vyuctovaniu
https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/rozne/doklady-22/Ziadost%20o%20refundaciu.xlsx
mailto:vyuctovanie@cyklistikaszc.sk


Snaha usporiadateľov je robiť realizáciu pretekov s minimalizáciou nákladov v porovnaní s inými 

cyklistickými podujatiami s komerčným zámerom. Náklady na usporiadanie každých pretekov sú 

individuálne podľa náročnosti a nedajú sa paušalizovať. Regulácia/limitácia výšky štartovného na 

pretekoch MRC je špecifikum, ktorým sa odlišuje táto cyklistická séria pretekov od jednorázových 

cyklistických maratónov. 

 

Od členov Cyklistika Masters o.z a súťažiacich MRC sú požiadavky, aby bolo v kalendári menší celkový 

počet cyklistických časoviek jednotlivcov a viac pretekov jednotlivcov so spoločným štartom.  

  

Každému druhu cyklistických pretekov sa bude špecifikovať koeficient, podľa ktorého sa vypočíta  

finančná dotácia SZC, teda definovaná „základná výška dotácia“ sa vynásobí špecifikovaným 

koeficientom a usporiadateľovi sa podľa toho kvantifikuje o akú výšku dotácie si má nárok žiadať 

refundáciu. 

 

Na VZ sa budú môcť špecifikované a schválené koeficienty upraviť na základe praktických, logických a  

zmysluplných argumentov a pripomienok od členov.  

 

Východiská: 

- Výška dotácie zo strany SZC nie je konštantná, mení sa v súvislosti s rozpočtom a finančnými 

možnosťami SZC 

- Každoročne sa mení počet pretekov a štruktúra kalendára MRC a CPV 

- Každý typ pretekov má inú organizačnú náročnosť na zabezpečenie a usporiadanie pretekov 

- Regulácia výšky štartovného pri pretekoch MRC 

- Potreba regulovania jednotlivých druhov pretekov MRC (preferencia pretekov jednotlivcov) 

- Preteky MSR v časovke a pretekoch jednotlivcov sú dotované inou formou (licenčný účet SZC) 

- Do kalendára pretekov CPV môžu byť zaradené len tie preteky, ktoré spĺňajú podmienky SZC. 

Návrh metodiky: 

- Prideliť každému typu pretekov koeficient, ktorý by zohľadňuje kritériá podľa typu pretekov 

a zaradenie do spoločného kalendára CPV (MRC, alebo CPV) 

- Po odsúhlasení konečnej verzie spoločného kalendára CPV (MRC a CPV) a oznámení celkovej 

výšky dotácie zo strany SZC pre daný rok sa vypočíta výška pridelenej dotácie na jednotlivé 

preteky. 

Výpočet:  

- Z celkovej výšky dotácie sa odrátajú fixné náklady na daný rok (VZ odvetvia, náklady na repre 

a pod.). Ostáva „ čistá“ suma určená na prerozdelenie. 

- Zráta sa počet jednotlivých pretekov zaradených do spoločného kalendára (MRC a CPV), 

mimo pretekov MSR v časovke a pretekoch jednotlivcov,  podľa jednotlivých typov a vynásobí 

sa príslušným koeficientom.  

- Tieto násobky sa sčítajú a vypočíta sa súčet koeficientov všetkých pretekov. 

- Podiel „čistej“ sumy a súčtu koeficientov vytvorí hodnotu dotácie pri koeficiente 1 (základná 

hodnota dotácie). 

- Dotáciu na dané preteky vypočítame násobkom koeficientu pretekov a hodnoty dotácie pri 

koeficiente 1. 

Po konštruktívnej diskusii členov komisie CPV boli špecifikované koeficienty podľa druhu pretekov 

v Tab.1 



Druh cyklistického podujatia koeficient 

Časovka jednotlivcov   1,20 

Časovka dvojíc   1,20 

Časovka do vrchu   1,00 

Kritérium  1,50 

Preteky jednotlivcov do vrchu   1,20 

Preteky jednotlivcov   2,00 

Etapové preteky 
  

prológ, časovka 1,20 

Etapy /každá etapa/ 2,00 

Cyklo-maratón  0,75 

VRL   0,75 

Tab.1: Koeficienty podľa druhu pretekov na rok 2022 

 

Kvantifikovanie prerozdelenia finančných dotácii podľa špecifikovaných koeficientov sú uvedené 

v Tab.2 

 
 

Tab.2: Výška finančných dotácií na jednotlivé preteky na rok 2022 

 

LL uviedol že v rámci odvetvia CPV je organizovaná celoročná súťaž VRL vo východoslovenskom kraji. 

SZC CPV je vďačný za túto občiansku aktivitu venovanú cyklistike a preto sa aj pre VLR počíta 

s koeficientom: 0,75  

Cyklomaratóny (komerčné preteky) sú jedno-rázovými cyklistickými súťažami a odvetvie CPV ich 

bude tiež podporovať pridelením koeficientu 0,75. V roku 2022 bude dotácia SZC pridelená 4 

podujatiam. 

 

Cyklistické preteky M SR v rámci MRC 2022 nebudú zahrnuté do rozpočtu 

 

Verejné cyklistické preteky jednotlivcov so spoločným štartom bez dotácie/bez koeficientu: 

  

- Tour de Kukkonia (Dunajská Streda), plánované na 12.6.2022 sú pre členov komisie CPV ešte 

neznáme preteky. V roku 2022 sú zaradené do kalendára CPV ako verejné preteky prvý krát. 

CK Pierre Baguette a Kukkonia o.z. prezentovali ambíciu zaradiť preteky do kalendára SP 

masters MRC 2023. SZC deleguje na preteky 2 rozhodcov, ktorý urobia aj hlásenie/odporúčania 

pre komisiu CPV ohľadom vhodnosti zaradenia pretekov do MRC 2023 

- Gavurky Ride ( Dobrá Niva ) ktoré boli zorganizované 24.4.2022 a zúčastnilo sa ich 74 

štartujúcich 

- Kysuce – Orava, cez kopec ( Zborov nad Bystricou ) plánované na 13.8.2022 



Ambícia zaradenia do SP MRC 2023 nebola komunikovaná od organizátorov na tieto 2 cyklistické 

podujatia. 

 

Predseda LL dal hlasovať za návrh špecifikácie koeficientov podľa druhu pretekov na rok 2022 podľa Tab.1  

ZA: 5 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Komisia schválila návrh výšky koeficientov pre cyklistické podujatia definované podľa Tab.1 na rok 2022 
 

 

5. Informácia o uskutočnenom 1. kole MRC, 1. 5. 2022 Voderady 

 

PD informoval o uskutočnenom 1.kole MRC 2022, ktoré bolo v nedeľu 1.5.2022.  Po roku bol týmito 
pretekmi zahájený ďalší ročník SP Masters – MRC 2022. Už bez sanitárnych opatrení, v plnom nasadení 
pretekárov a pod erudovaným rozhodcovským dohľadom hl. rozhodcu SZC – Z. Holbu.  
 
PROefekt team o.z. usporiadal v spolupráci s obcou Voderady 2. ročník - Prvomájového kritéria 
VODERADY memoriál Jána Koniareka - o vavrínový veniec starostky obce Voderady. 
 
Cyklistické kritérium sa konalo v Priemyselnom parku Voderady na 2,4 km dlhom okruhu s vylúčením 
verejnej dopravy, kde dĺžka trate bola špecifikovaná primerane podľa súťažiacich v jednotlivých 
vekových kategóriách. 
  
Za ideálneho cyklistického počasia začali preteky od 10h, dvoma štartami detí od 6 po 9 rokov 
a následne od 10 po 14 rokov. Na štart sa postavilo 20 mladých pretekárov. 
  
V doobedňajšej časti, po ročníkoch mladých nádejí pokračovali kategórie Masters E, F, G, kadeti 
a Masters ženy B a C. 
  
Poobedňajšia časť pretekov začala o 13:00 postupnými štartami kategórií Masters C, Masters ženy 
A a Elite, potom Masters D a Hobby a posledným štartom celých pretekov bol štart Masters A, B a Muzi 
B. 
  
Pretekov sa aktívne zúčastnilo 90 pretekárov kategórií Masters, Muži B a HOBBY. 
  
Víťazmi jednotlivých kategórií: 
Masters A – Ján PALÚCH, R.C.T. Martin 
Masters B – Sebastian POPITY,  Expandables Cycling Team Bratislava 
Masters C – Ivan PAŠEK,  Cyklisti TRNAVA 
Masters D – Jozef JAVORKA,  KNAC Ružomberok 
Masters E – Alojz OZOGÁN, Cyklistický klub Trnava 
Masters F – Zdeno ŠLÚCH, CK Piešťany 
Masters G – Rudolf ĽACH, CK FALANGE Bratislava 
Muži B – Ondrej MÁČAJ, ŠK Cyklo Tour Sereď 
  
ŽENY 
Masters B – Oľga CABANOVÁ , OSMOS Cycling team 
Masters C – Ľubica GRACÍKOVÁ,  CK Piešťany 
Elite – Tatiána JASEŇOVÁ, ŠK cyklo Tour Sereď 
Vložené preteky: 
Hobby – Viliam ACHBERGER z CC Dudváh 



Deti 6-9r – Lucas ŽIAČIK 
Deti 10-14r – Patrik TARAS z PROefekt team 
  
Na bezpečnosť pretekov dozerali členovia dobrovoľného hasičského zboru z Voderád a tím sanitky zo 
Západoslovenskej záchrannej služby DHZ Senec. 
  
Počas celých pretekov sprevádzalo pretekárov pilotné auto s dvoma šoférmi, ktoré poskytli z TOP Auto 
Premium Bratislava.  
  
Cyklistické preteky počas dňa fotograficky dokumentoval profesionálny fotograf Michal Novotný 
z MICHAL NOVOTNÝ STUDIO Trnava a celú akciu moderoval Adam Trepáň, ktorého fotky z pretekov 
nájdete tu:  
https://drive.google.com/drive/folders/1sPdkfS9gTrx_Ud8h9gWM6xn1cYgSfOf0?fbclid=IwAR1DWvq-
u86-unn-hNDss1yghWwQQrShS154Qr9lt1T9xg_T0Fuon7ou-is 
 

 

6. Zosúladenie Štatútu odvetvia SZC - Cyklistika pre všetkých so stanovami SZC 

 

Komisia CPV prijala uznesenie návrhu na zmeny v ŠTATÚTE ODVETVIA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY, 3. odsek: Valné zhromaždenie odvetvia Cyklistika pre všetkých SZC 

( ďalej len VZ ) 

 

Účasť na VZ: 

3.1  Najvyšším orgánom  odvetvia  Cyklistika pre všetkých  je VZ CPV. Zúčastňujú sa ho cyklistické 

 oddiely, ktorých vlastní členovia sa zúčastňujú aktivít organizovaných odvetvím CPV a získajú 

 v danom ročníku v Slovenskom pohári Mastres MRC 400 bodov a viac.  

 

 CK, ktorého členovia získajú v SP Masters menej ako 400 bodov, sa nemôžu aktívne zúčastniť VZ, 

 ale právo zúčastniť sa VZ im nezaniká. 

 

Oprávnenie hlasovať: 

3.2 Na VZ má právo 1 hlasu len ten zástupca CK, ktorého vlastní členovia sa zúčastňujú aktivít 

 organizovaných odvetvím CPV a získajú v danom ročníku v Slovenskom pohári Mastres MRC 400 

 bodov a viac, zástupca VRL a zástupca CK, ktorý v danom roku usporiadal jednorázový 

 cyklomaratón  

 

 Ostatní držitelia licencie SZC a schválení hostia sa môžu zúčastniť Valného zhromaždenia s hlasom 

 poradným. 

 

Uznášania schopnosť: 

3.4  VZ je uznášania schopné a prijíma uznesenia s nadpolovičnou väčšinou prítomných zástupcov 

 oprávnených hlasovať podľa bodu 3.1 a 3.2  

 Ak na VZ nebude prítomná nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov, bude kompetencia 

 rokovania definovaná ako rozšírená komisia CPV 

 

 Ďalšie zvolanie VZ je podľa stanov SZC alebo sa hlasovanie realizuje „Per rollan“.  

 

 



7. Diskusia 

 

RB:  

- Ak usporiadateľ pridelí pretekárovi jednorázové štartovné číslo, je potrebne na číslo označiť 

aj vekovú kategóriu ( dopísaním na číslo ) 

- Vyhnúť sa štartom Kadet v kategóriách Masters E, F, G 

 

LL:  

- Ku dnešnému dňu bolo predaných 260 celoročných čísel na MRC 2022 

- Návrh ďalšieho zasadnutia komisie na 20.6.2022 

-  

Úloha:  

PD – poslať pozvánku cez TEAMs na všetkých členov komisie  

T: do 10.5.2022  

 

Zápis vyhotovil: Peter Ďuriač 

 


