
Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 

Dátum: 05.09.2022 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 

   Zúčastnení: Ladislav Longauer (LL) 
Rastislav Belák  (RB) 
Kamil Mlynár  (KM) 
Pavol Havrila   (PH) 
Peter Ďuriač  (PD) 

Nezúčastnení: 
Ondrej Bakša  (OB) 
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: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
PD prijal úlohu zapisovateľa 

 
Predseda komisie LL komunikoval program zasadnutia komisie už vopred cez email 2.9.2022 na 
všetkých členov komisie. 

 
1. Otvorenie 
2. Zhodnotenie pretekov Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS, 13. kolo Merida Road 

cup 2022 v Kláštore pod Znievom / Slovenské Pyreneje 
3. Zhodnotenie pretekov Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS, 14. a 15. kolo Merida 

Road cup 2022 v Královej pri Senci 
4. Zhodnotenie etapových pretekov - Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS, 12. kolo 

Merida Road cup 2022 v Hornom Kalníku a Belá Dulice.  
5. Prezentovanie úlohy zo 7. zasadania komisie CPV - Predložiť návrh novej koncepciu pretekania 

MRC 2023 aj s odôvodnením vlastného návrhu   
6. Diskusia/iné 
7. 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 pretekov Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS, 13. kolo Merida Road 
cup 2022 v Kláštore pod Znievom / Slovenské Pyreneje 

 
Predseda komisie CPV vyslovil poďakovanie členom komisie KM a RB, že erudovane pomohli 
usporiadateľovi pretekov, obci Kláštor pod Znievom a riaditeľke pretekov, Mgr. Erika Cintulová, starostka 
obce, aby sa cyklistické podujatie realizovalo 20.8.2022, podľa kalendára pretekov .  
Obec dostane dotáciu zo SZC po predložení zmluvy a faktúr za vydaje spojené s realizáciou pretekov. 
Rovnako budú na účet obce odoslané aj alokované finančné prostriedky z O.Z. Masters.  
 
LL upozorňuje aby sa uvádzala v propozíciách pretekov informácia, že každý pretekár sa musí pred 
pretekmi podpísať do zoznamu štartujúcich. Pretekár ktorý túto podmienku nesplní bude považovaný ako 
neštartujúci (DNS) a nebude ani vyhodnotený vo výsledkoch. 
Takýto prípad vylúčenia z výsledkov sa na pretekoch v Kláštore pod Znievom stal pretekárovi RCT Martin: 
Lašútovi a pretekárke OSMOS: Košútovej. Aj napriek fyzickej účasti na pretekoch, neboli vo výsledkoch 
klasifikovaní, z dôvodu chýbajúcich podpisov na štartovnej listine.  
 
 

3. Zhodnotenie pretekov Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS, 15. A 16. kolo Merida 
Road cup 2022 v Královej pri Senci 

 
Predseda komisie CPV vyslovil poďakovanie usporiadateľovi dvoj-kola v Kráľovej pri Senci, Cyklistickému 
klubu KRÁĽOVČAN a riaditeľovi pretekov, Ing. Jánovi Hollému, predsedovi CK KRÁĽOVČAN, za realizáciu 
cyklistického podujatia v plánovanom termíne 2 dní: 3-4.9.2022, podľa kalendára pretekov, hoc do 
poslednej chvíle bolo usporiadanie týchto pretekov ohrozené z administratívnych dôvodov.   
 
KM za rozhodcovský zbor a RB za pretekárov rovnako ocenil neprehliadnuteľné zlepšenie technicko-
organizačného zabezpečenia pretekov.  
 
RB upozornil aby sa usporiadateľ pripravil do budúcnosti ako zabrániť možnému vjazdu motorových 
vozidiel do protismeru v ulici, kde bol cieľ pretekov.  
 

4. Zhodnotenie ETAPOVÝCH pretekov Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS, 12. kolo 
Merida Road cup 2022 v Hornom Kalníku a Belá Dulice. 

 
Predseda komisie CPV vyslovil poďakovanie usporiadateľovi etapových pretekov v Hornom Kalníku, 
Cyklistickému klubu R.C.T. Martin a riaditeľovi pretekov, Ing. Rastislavovi Belákovi, predsedovi CK R.C.T. 
Martin, za realizáciu cyklistického podujatia v plánovanom termíne 2 dní: 30-31.7.2022 
 
RB informoval o riešení problémov pred štartom podujatia s niektorými pretekármi, kde bola požiadavka 
o preklasifikovanie etapových pretekov na dvojkolové preteky, kde by mohol byť pretekár vyhodnotený aj 
keď sa zúčastni štartu len v jednom dni. Požiadavka na usporiadateľa a rozhodcov bola predložená kvôli 
daždivému počasiu a neochote pretekárov riskovať zdravie v ťažších podmienkach, avšak už mali 
zaplatené ubytovanie v mieste pretekov. Dospelo sa k dohode, že pretekár ktorý skonči preteky v oboch 
dňoch, budú mu body do SP zarátané za 2 etapové preteky. Ostatným, čo sa zúčastnia len jedného dňa, 
získajú do SP body len ako keby súťažili v jednodňových pretekoch.   
 
Špecifická požiadavka prišla od mladších kategórií, kde pretekári z Proefektu žiadali skrátiť preteky/znížiť 
počet kôl, kvôli silnému dažďu.  
 
Po porade usporiadateľa a rozhodcov pred štartom a súhlasu aj ostatných štartujúcich pretekárov, sa 



požiadavke vyhovelo a preteky boli odštartované ako dve jednokolové preteky. Napriek vyhoveniu 
požiadavkám pretekárov vyhodnocovať preteky ako 1 kolové ( žiadatelia: Karas-Proefekt, Cepka-ZLMR ) na 
preteky títo pretekári nenastúpili ani v sobotu ani v nedeľu. 
 
Poobedňajšie staršie kategórie už pretekali povodne plánované etapové preteky.  
 
Poučenie pre usporiadateľa: nebudú sa rušiť či meniť preteky z dôvodov daždivého počasia a budú sa 
realizovať  podľa pôvodných propozícií. Zmena bude možná iba ak by boli také podmienky že sa zrušia cele 
preteky. Podľa UCI pravidiel, sa môže uvažovať maximálne so skrátením pretekov. 
Podobné požiadavky sa už nebudú v budúcnosti brať do úvahy.  
 

5. Prezentovanie úlohy zo 7. zasadania komisie CPV - Predložiť návrh novej koncepciu pretekania 
MRC 2023 aj s odôvodnením vlastného návrhu 

 
Návrh PD:  
Zdôvodnenie návrhu 
Pre projekt MRC definuje 3 záujmové skupiny/stakeholders 
1. Sponzori ( Kto je sponzor? Ten čo rozhoduje ) 

a. SZC 
b. MERIDA 
c. Cyklistické kluby 
d. Municipality 

 
2. Dodávatelia ( ak som tu, nemáme veľa čo hovoriť do koncepcie, ale návrh sa očakáva ) 

a. Cyklistické kluby 
b. Rozhodcovia 
c. OZ masters 
d. Štátna správa 

 
3. Užívatelia ( Viem definovať profil užívateľa? Požiadavky sa líšia podľa vekových kategórií ) 

a. pretekári 
 
MRC je projekt, kde majú rôzne záujmy 3 hlavní stakeholders. Výsledkom projektu je produkt pre 
užívateľa. Dodať vhodný produkt je možné len prienikom požiadaviek 3 záujmových skupín. 
Navrhuje definovať ešte dlhodobú víziu a misiu projektu MRC pre správne vymedzenie rámca užívateľov 
a ich potrieb na strategické zameranie činnosti komisie pre rozvoj a smerovanie tohto projektu do 
budúcnosti.  
 
Výsledkom analýzy projektu môže byť identifikovanie aj toho, že dodávateľ taký produkt nemôže dodať 
podľa očakávania niekoho zo stakeholders. Vhodné je sa informovať (aspoň medzi sebou) čo nedokážeme 
dodať hocikomu z 3 záujmových skupín.  
 
Návrh koncepcie z pozície DODÁVATEĽ: 

Produkt 

1.       koľko by sme chceli dodať produktu 
2.       Aký je rozbor produktu čo dodáme – rozbor 
3.       Čo a kedy urobiť aby sme vedeli dodať produkt 

Dodávateľ nemá peniaze !!! 

Čo je cieľom? Dodať produkt pre užívateľa  



Ak chceme dodať produkt, treba mat sponzora = výsledkom bude produkt ktorý bude napĺňať potreby 
všetkých 3 stakeholders 

 

Návrh hlavného produktu (HP) 

-          1 preteky jednotlivcov so spoločným štartom za mesiac od mája do septembra = MAX 5 
pretekov z toho jeden M SK 
-          Nebrániť spoločnému štartu všetkých kategórií – 1 spoločný štart 
-          Zrušiť obmedzenie štartovať pretekárom HOBBY v rámci primeranej vekovej kategórie 
(bez bodového zisku do SP Masters ) 

rozbor HP ktorý bude realizovaný CK 

-          navrhnúť predplatne na 5 pretekov vopred za cenu 15€/osobu na účet OZ do termínu „X“ 
–  
        OZ bude platiť dodávateľovi pretekov 
-          Vyšší bodový zisk na preteky hlavného produktu 
-          Ak platenie jednotlivého štartovného na preteky 20€/osobu na účet usporiadateľa alebo  
        v deň pretekov na mieste 30€/osobu 
-       Zrušiť/rušiť alebo nevyžadovať čiastkové vyhodnocovanie po pretekoch na stupňoch víťazov 
-       vyhodnotenie seriálu až na zaver sezóny ( netýka sa to M SR, ktoré budú v špeciálnom  
         režime ) 
-          Komunikácia umiestnenia cez email na každého pretekára/alebo len na WEB stránke CPV 
 

čo a kedy urobiť: 

-          Predseda komisie CPV zistí vo výkonnom výbore SZC do termínu Y aké preteky sa konajú 
         v rámci SP-Cestná cyklistika,  
        aby nedochádzalo ku vykrádaniu pretekárov 
-          Predseda preverí sám alebo poverí člena komisie na zistenie možnosti pričlenenia MRC do  
        programu iných plánovaných pretekov za podmienok štartovného MRC + dotácia +  
        príspevok ( majstrovstva U23, juniorov, NAY GRAN FONDO Bratislava, Kukkonia Tour, Okolo  
        Trnavy, Sereďmaratón, alebo iné preteky v rámci SR ) 
- podľa zistenia sa navrhne, ktoré z pretekov budú zaradené do programu MRC a koľko bude 

doplnených dodávateľsky prihláseným CK 
 
Návrh vedľajšieho produktu  (VP) 

-          Časovka jednotlivcov / Časovka trojíc, dvojíc / Časovka do vrchu / kritérium podľa 
možností 
-          Hľadať možnosť nastaviť realizácie v programe tak, aby sa zaradil VP s HP v danom regióne  
        počas víkendu  
        alebo realizovať preteky VP v danom dni alebo 2 dňoch tak aby celkový čas strávený na  
        pretekoch bol pre pretekára najstaršej kategórie minimálne 1h30 
 

rozbor VP 

-          Zrušiť pojem časovka jednotlivcov so spoločným štartom – pomenovať preteky 
jednotlivcov  
        so spoločným štartom 
-          Nižší bodový zisk na preteky VP 
-          Jednotlivé štartovne na preteky 15€/osobu na účet usporiadateľa alebo v deň pretekov na  
        mieste 30€/osobu 

 
 
 
 



Návrh RB:  
- Usporiadanie maximálne 15 kôl MRC za rok včítane M SK 
- maximálne 5 časoviek na celý seriál MRC 
- preteky 1 x mesačne a vždy podľa možností 2-kolo v rámci regiónu 
- Spoločné 2 štarty M-ABCD a M-EFG  – každý štart sa pôjde na iný počet kilometrov 
- Rozdeliť štarty na 2 dni ak je možné 
 

Návrh PH: 
- znižovanie počtu štartov spájaním kategórií 

 
 
Ostatní členovia komisie neprezentovali žiadne návrhy 

 

6. Diskusia/ rôzne 

 

LL: Posledné kolo MRC 2022 – časovka na Šachtičky bude mať kanceláriu pretekov na základnej škole, 
Golianova č.8, Banská Bystrica, kde sa aj po skončení pretekov pretekári vrátia na vyhodnotenie celého 
seriálu MRC 2022. 
 
Rovnako bude vykonané valné zhromaždenie O.Z. Masters, kde sa predložia návrhy koncepcie na ďalšie 
ročníky MRC 
 
Navrhol zaviesť pravidlo písať do propozícií pre preteky jednotlivcov so spoločným štartom: „každý 
pretekár je povinný podpísať štartovnú listinu pred pretekmi, ktorá bude vystavená na mieste štartu“.  
 
PD: Informoval, že medzi sponzormi cyklistických pretekov Nay Gran Fondo Bratislava bol SZC a medzi 
štartujúcimi boli P. Prívara a L. Dobrovolný. Preteky sa konali v termíne 7.8.2022, a boli navrhované ako 
alternatíva za zrušené kolo MRC v Sokolovciach.  

 
KM: 
Informoval o rozhodcovských vysielačkách, ktoré sú k dispozícii aj pre preteky MRC, pokiaľ by preteky 
nekolidovali so SP-cestná cyklistika. Rozhodcovia SZC sa k ich zapožičaniu vedia dostať. Vysielačky sú 
fyzicky zložené u p. Bodiša v SEREDI. Môže nastať problém s ich odobraním a obsluhou. Do 10 na preteky. 
Juniorské kategórie majú vlastné vysielačky, ktoré sú zakúpené z oddielových peňazí a tie nie sú 
k dispozícii pre iné odvetvia SZC. 

 
LL: Stejskal team dal návrh že usporiada M SR masters v roku 2023 na trati v Tužinej. Podľa vyjadrenia 
ostatných členov komisie CPV, ktorí okruh poznajú, konštatujú, že kvalita ciest tohto okruhu nie je 
vyhovujúca pre realizáciu tohto podujatia.  
 
RB. Navrhol, že RCT Martim vie usporiadať M SR masters na okruhu v obci Belá Dulice.  
 
LH: 13 nominovaných pretekárov na Majstrovstvá sveta Masters – preteky jednotlivcov so spoločným 
štartom v Trente ( Taliansko ) už obdržali reprezentačné dresy  
 
Zápis vyhotovil: Peter Ďuriač 
 
 
 
 

 


