
Zápisnica č. 7 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 

Dátum: 20.6.2022 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 

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

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie CVP, LL privítal členov komisie prostredníctvom virtuálneho 
spojenia cez TEAMS. Na začiatku komisie dal návrh, aby PD robil 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 19.6.2022 na 
všetkých členov komisie. 

 
1. Otvorenie 
2. Zhodnotenie Majstrovstiev Slovenska Masters 18.6.2022 v Teplom vrchu 
3. Informácia o priebehu verejných cyklistických pretekov Tour de Kukkonia v Dunajskej Strede 
4. Diskusia 
5. 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 
 
2. Zhodnotenie Majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike v kategórii Masters  
 
Cyklistické M SR v kategórii Masters v pretekoch jednotlivcov so spoločným štartom usporiadal 
cyklistický klub Rimavská Sobota so štartom v obci Teplý Vrch, dňa 18.6.2022. Vyhodnotenie prezentoval 
predseda cyklistického klubu RS – Ondrej Bakša.  
 
Cyklistický klub sa na M SR pripravoval od januára 2022. Príprava prebiehala podľa plánu, bez 
komplikácií s administratívnymi žiadosťami (Komplikácie boli s procesom získania žiadosti na ITT do 
vrchu na Krokavu, ktorá bola usporiadaná nasledujúci deň 19.6.2022). Najťažšou časťou bolo 
zabezpečenie pretekov motorovými vozidlami. Pre realizáciu pretekov je táto záležitosť z roka na rok 
ťažšia. CK RS uprednostňuje všetky služby od dodávateľov na pretekoch zaplatiť a eliminovať čo najviac 
službu za protislužbu.  
 
OB – návrh 1 pre komisiu: Každý klub by mal poskytnúť na preteky 1 auto. Cyklistické oddiely posielajú 
na preteky členov, ktorí nepretekajú, sú mimo formy, po úraze atď. Na preteky prichádza početná 
kolóna motorových vozidiel, ktoré sú odstavené na parkovisku. Usporiadateľ by vedel zaplatiť vodiča aj 
pohonné hmoty, čo by pomohlo pri realizácii pretekov usporiadateľom na vykrývanie potrieb obsadenia 
motorovými vozidlami počas priebehu pretekov.  
 
Na okruhu pretekov sa vylepšila kvalita cestného povrchu novými úsekmi asfaltu. Očakáva sa ďalšie 
vylepšenie v roku 2023, kde je plánovaná rekonštrukcia cesty cez obec Lukovištia, teda kvalita ciest na 
okruhu PEKLO GEMERA sa ešte zlepší.  
 
Koniec pretekov je spojený s platením faktúr, len pre informáciu, na zdravotné zabezpečenie/Sanitky 
prišla faktúra na 1600€.  
 
Diskusia ku zhodnoteniu pretekov a návrhu: 
KM: M. Brutovsky bol hl. rozhodca, ktorý nemal žiadne námietky ku realizácii pretekov. Usporiadateľ si 
vyrobil problém s časom štartu z dôvodu predĺženej registrácie. Štart pretekov sa posunul o 10minút 
neskôr, proti čomu nikto nenamietal.  
Upozornenie ohľadom návrhu 1 na pridelenia vodičov a sprievodných áut. Každý vodič pilotného auta, 
alebo sprievodného auta v kolóne musí mať licenciu SZC. Návrh 2 - obsadzovať pilotnú motorku miesto 
pilotného auta.   
Kvantifikoval počty štartujúcich v jednotlivých kategóriách všetkým členom komisie. 
 
PH: otázka na členov komisie CPV, či sa už nebude v budúcnosti dávať víťazom jednotlivých kategórii 
okrem medaile aj diplom. 
 
DK: Vyjadril kladné hodnotenie priebehu pretekov M SR aj následného kola MRC v ITT do vrchu na 
Krokavu.  
Ohľadom predneseného návrhu 1: Návrh je rozumný, čo sa týka poskytnutia motorových vozidiel 
a vodičov pre preteky jednotlivcov, keď sú preteky rozdelené do viacerých štartov.  Pre iné preteky SP 
MRC sa tomu treba vyhnúť tým, že sa môžu zlučovať štarty pre viaceré kategórie.  
 
RB: CK majú problém obsadiť ľuďmi/usporiadateľmi kľúčové miesta na trati pretekov pri realizácii 
disciplíny preteky jednotlivcov so spoločným štartom, ako aj nájsť vodičov do pilotných, alebo 
sprievodných vozidiel. Motorové vozidlá sú vo väčšine súkromný majetok, čo by pri realizácii návrhu 1 
mohlo vytvárať problémy a konflikty. Vyjadrená obava presadenia návrhu 1. Tento návrh 1 je 
realizovateľný, ak iné CK poskytnú ľudí na výpomoc pre obsadzovanie pozícii „maršálov“ na 
križovatkách.  
 
Návrh 3 - urobiť zmeny ktoré pomôžu usporiadateľom 

- rozdeliť konanie pretekov M-SR do 2 dní ( týka sa to aj pretekov kde bude usporiadateľ štartovať 



jednotlivé kategórie samostatne ).  
- Púšťať preteky len ako spoločný štart pre všetky kategórie s vylúčením kategórií žien, juniorov, 

alebo inou kategóriou MASTERS, ktorá by sa s takou formou pretekov cítila/mohla byť 
akoukoľvek formou ohrozená   
 

PD: Vyjadril súhlas k návrhu 3 - realizácie pretekov spoločného štartu všetkých kategórií, tak ako sa to 
robí buď na verejných pretekoch, alebo UCI medzinárodných pretekoch v zahraničí.  
 
LL: Zásadné uvedené zmeny v návrhu 3 je nevyhnutné urobiť „rekonštrukciou“ SP Masters MRC cez 
odsúhlasenie úpravy pravidiel CPV, relevantných ustanovení v relevantných kapitolách ( Pravidlá CPV - 
4.diel ).  

- Minimalizovať počty štartov kategórií, alebo zlučovať štarty všetkých kategórií.  
- M-SR realizovať bez účasti kategórie Muži B a ženy Elite.  
- Primerane zvážiť dĺžku tratí/počet kilometrov. 

 
Na najbližšom VZ CPV a OZ tieto návrhy zmien definovať a predložiť ich na hlasovanie/schvaľovanie.  
 
Úloha: každý člena komisie CPV 
Predložiť návrh novej koncepciu pretekania MRC 2023 aj s odôvodnením vlastného návrhu. 
 
T: Do konca augusta 2022 
  
  
 
 

3. Informácia realizácii verejných cyklistických pretekov Tour de Kukkonia v Dunajskej Strede 
 

V zápise zo 6. zasadnutia CPV je zaevidované: 

 
 
Zámerom poveriť rozhodcov SZC aj kompetenciou pozorovateľov na TdK nebol zadaný ako úloha 
žiadnemu členovi komisie CPV a predseda túto záležitosť neodkomunikoval na rozhodcov SZC, ktorí boli 
delegovaní na dané preteky. Z toho dôvodu delegovaní rozhodcovia SZC nedostali od nikoho 
kompetenciu pozorovateľov, teda ani nevypracovali oficiálne hlásenie z pretekov po ich skončení.  
 
Len z osobného záujmu ich obvolal KM po skončení podujatia, aby zistil pre komisiu CPV ich názory na 
realizáciu pretekov. Odprezentoval pozitívne vyjadrenie delegovaných rozhodcov na pretekoch TdK ku 
organizácii aj priebehu pretekov. Pozitívne informácie boli ku celému priebehu od začiatku až do konca 
športového podujatia. Bola spomenutá 1 výhrada, ktorá bola vznesená rozhodcami: „organizáciu 
dopravy pri poslednej križovatke pred cieľom, kde malo byť zabezpečenie stojacim maršalom bolo 
zabezpečené iba osobou pilotného auta! 
 
PD: Informoval o priebehu pretekov z pohľadu účastníka/pretekára. Informoval o záujme organizačného 
výboru a riaditeľa pretekov Gábora INCZÉDIHO, aby bola Tour de Kukkonia 2023 zaradená do programu 
MRC 2023.  
Informoval aj o predbežnej komunikácii s organizátormi NAY GRAN FONDO Bratislava, kde bola ochota 
včleniť MRC preteky do tohto cyklomaratónu namiesto zrušeného kola MRC v Sokolovciach v rovnakom 
termíne 7.8.2022, za finančných podmienok platných pre MRC/CPV ako aj spracovanie výsledkov 
a individuálne vyhlásenie víťazov kola MRC.  
Tento návrh bol členmi komisie zamietnutý.  
 



KM: Vyjadrený nesúhlas, aby sa menili pravidlá CPV počas roka, teda zaraďovanie verejných pretekov 
nie je v súlade s aktuálne platnými pravidlami CPV. 
 
RB: Vyjadrený nesúhlas so zaraďovaním cyklo-maratónov do MRC, kvôli veľkému počtu ľudí na 
vyhlasovaní výsledkov čo zaberá dlhý čas a je to pre pretekárov únavné.  
Súhlasí aby cyklomaratóny boli vyhodnocované do TOP 10. Nech účastníkom seriálu MRC, ktorý bude 
pretekať na takomto cyklomaratóne dostane pridelené patričné body za umiestnenie, ale nebude 
účastník vyhlasovania výsledkov MRC.   
Navrhované preteky NAY Gran Fondo Bratislava ani nie sú v UCI kalendári, teda ich hodnota pre 
pretekárov MRC je bezvýznamná.  
 
LL: Keď nie je GF v UCI, tak nie je zaradený do TOP 10 bodovania. Navrhuje zaradovať všetky vybrané 
cyklomaratony do TOP 10 súťaže. Bude treba špecifikovať pravidlá bodovania, ako to bude započítavané 
do súťaže Masters. Operatívne detaily budú úlohou ďalších stretnutí komisie CPV. 
 
PH: Bolo by vhodné preskúmať či preteky NAY Gran Fondo Bratislava môžu niesť názov „Gran Fondo“ ak 
to nie je v kalendári pretekov UCI. Podporovať takéto podujatie účasťou pretekárov SZC CPV je otázne. 
  
V zahraničí sa zúčastňujú „veľkých“ pretekov aj staršie vekové kategórie spolu so všetkými účastníkmi 
podujatia. Aj na Slovensku s tým návrhom niekto môže prísť, kto vie rozprávať s organizátorom takýchto 
podujatí, dohodnúť podmienky a detaily a následne navrhnúť podujatie pre MRC. Konečné rozhodnutie 
bude na komisii CPV. Rovnako je dobrá voľba zaradenie cyklomaratónov do TOP 10.  
 
Komisia už preberala na predošlých stretnutiach možnosť, alebo aspoň podobné situácie, ak by nastala 
situácia nahradenie/výmeny pretekov, teda že jedny plánované preteky z kalendára MRC sa zrušia 
a nahradia iným pretekom v inom termíne, na ktoré mal pretekár plánovanú účasť, ale nový termín mu 
do plánu nepasuje a teda sa ho nezúčastní.  Nech sú v konečnom hodnotení SP MRC odpisované aspoň 
jedny preteky, kde jednotlivec dosiahol najhorší výsledok, alebo sa pretekov nezúčastnil.  
Príklad: PH sa nezúčastnil časovky dvojíc zrovna v deň dovolenky, preto táto neúčasť by bola 
v konečnom hodnotení vynechaná/ škrtanie pretekov s najhorším výsledkom.  
 
LL: V ročníku MRC 2022 došlo k zrušeniu viacero plánovaných pretekov ktoré boli CK prihlásené do 
kalendára. Ak CK prihlásia preteky záväzne a je im pridelený termín usporiadania, tak sa musia konať. Ak 
sa v definovanom termíne z nejakých dôvodov ich usporiadanie nerealizuje, mala by sa urobiť nejaká 
„protihodnota“.   
 

4. Diskusia 
 
LL: navrhuje členom komisie CPV aby prišli s návrhom miesta pre usporiadanie pretekov M-SR 
v kategórii Masters v roku 2023 pre disciplíny: 
- preteky jednotlivcov so spoločným štartom 
- časovku jednotlivcov  
- časovku dvojíc 
Bolo by dobrá cesta spojiť organizačné sily a možnosti aj s vedením VRL – Stanom Klimešom, aby sa 
urobilo spoločné celoslovenské cyklistické podujatie západ + východ. 
 
RB: praktické skúsenosti zo záverečného ekonomického hodnotenia celej realizácie usporiadania cyklo 
pretekov MRC so spoločným štartom vedú k zrušeniu súčasného štandardu jednotlivých štartov podľa 
kategórii z dôvodu vysokých finančných nákladov, ktoré násobne presahujúcich finančné vstupy a preto 
je realizácia pretekov MRC za súčasných podmienok pre usporiadateľa nerentabilná/stratová. 
Budúci ročník MRC 2023 sa musí začať už s novými pravidlami pre usporiadanie pretekov. 
 
PD: Súčasná prax pre realizáciu pretekov so spoločným štartom je jazda na cestnom okruhu, ktorý sa 
opakuje podľa dĺžky trate danej kategórie. Na základe osobnej skúsenosti pri komunikácii s DI PZ, je táto 
forma pretekania pre získanie povolenia a dodržanie bezpečnosti podľa podmienok PZ jedna 



z najnáročnejších, kvôli potrebe obsadenia komunikácie, alebo odstavenia rozsiahleho dopravného 
úseku dopravnou políciou. DI PZ navrhujú efektívnejšie (z hľadiska polície) realizovanie pretekov z bodu 
A do bodu B, kde je pre DI PZ menej náročné uzatvárať úseky po segmentoch, čo vylučuje 
niekoľkohodinové dopravné uzávery a nutné obchádzky. Doprava sa dá zastaviť a následne po prejazde 
peletónu opäť púšťať. Táto forma pretekov je zasa násobne náročnejšia pre usporiadateľa a rozhodcov.  
 
PH: Radšej nechce kvantifikovať náklady na záhorácke preteky MRC „Rapiďák“. Celkové náklady na 
motorky, dopravné značky, doprovodné vozidlá, usporiadateľov na trati, zdravotnú službu či ďalšie 
náklady spojené s realizáciou pretekov násobne prevyšujú zdroje z príspevku OZ, dotácie CPV 
a štartovného niekoľko násobne. To ako to funguje teraz, nie je cesta do budúcnosti pri realizácii 
pretekov na takej úrovni ako to bolo odpracované v tomto roku.  Jednou z ciest riešení ekonomickej 
úspory nákladov je zníženie početu štartov na pretekoch MRC. 
 
RB: otázka na KM – je možné zapožičať zo SZC vysielačky na preteky MRC? 
KM: Rozhodcovia SZC používajú veľkú vysielačku a jednotlivé juniorské kluby majú zakúpené prenosné 
malé vysielačky. V každom prípade sa opýta na detaily a možnosti k tejto veci a odkomunikuje 
podrobnosti na RB. 
 
LL: Odprezentoval kolá MRC 2022, ktoré sú ešte plánované, alebo by ešte mali byť do konca celého 
seriálu Slovenského pohára Masters v tejto sezóne. Už teraz prišli informácie, že usporiadanie pretekov 
v Haliči je otázne a obidve plánované preteky v Sokolovciach budú zrušene.  Nie je žiadna dôveryhodná 
informácia o realizácii pretekoch v Královej p/S.  
  
Definoval ďalšie zmeny/úpravy pravidiel pre MRC 2023 

- Organizácia M SR v kategórii Masters ako otvorené majstrovstvá 
- Umožniť štart aj vyhodnocovanie zahraničných pretekárov v rámci MRC ( nezískajú medaile, len 

body do MRC, na stupni víťazov budú vyhlasovaní prví traja Slováci ) 
(KM k tomuto príspevku vysvetlil prečo nemôže byť zahraničný štátny príslušník vyhlásený na M SR) 
 
Úloha: RB 
Obvolať všetkých zvyšných usporiadateľov plánovaných pretekov MRC 2022 – Kláštor p/Z, Halič 
a Králová p/S. Zistiť v akom stave pripravenosti sú plánované preteky a odkomunikovať na predsedu 
komisie CPV výsledok, či sú CK pripravené na realizáciu pretekov. 
 
Termín: okamžite/čím skôr 
 
RB: V prípade že sa nebudú konať plánované kola MRC 2022, tak sa zvyšné finančne príspevky z OZ 
a dotácie SZC budú prideľovať pre usporiadateľov M-SR . Prerozdelenie bude po uzavretí sezóny. 
Predbežne bude ušetrených 910€. 
 
LL: Potvrdil predbežnú čiastku ušetrených peňazí za zrušené preteky, ale presne číslo bude 
kvantifikované až po skončení posledných pretekov na Šachtičky. Usporiadatelia, ktorým bude prináležať 
prerozdelenie usporených financií musia pripraviť nové zmluvy so SZC na vyplatenie dotácie. 
 
Návrh ďalšieho termínu 8.zasadnutia komisie CPV – 5.9.2022 
 
Úloha: PD 
Zaslanie e-pozvánky cez TEAMs na členov komisie CPV 
Termín: okamžite 


