
Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie SZC - CPV 

Dátum: 26.10.2022 – virtuálne zasadnutie cez TEAMS 

   Zúčastnení: Ladislav Longauer (LL) 
Kamil Mlynár  (KM) 
Peter Ďuriač  (PD) 
Dušan Krkoška  (DK)  

Neprítomný: Rastislav Belák  (RB)  
Pavol Havrila   (PH) 
Ondrej Bakša  (OB) 
 

 
 

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: 3 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
  
PD prijal úlohu zapisovateľa 

 
Predseda komisie LL komunikoval program zasadnutia komisie už vopred cez email 26.10.2022 
doobeda na všetkých členov komisie. 

 
Otvorenie 
1. Opakované stretnutie ohľadom budúcej koncepcie MRC  
2. Odsúhlasenie najlepšieho pretekára Masters za rok 2022 pre vyhodnotenie na Zlatý pedál 

17.12.2022 
3.  Diskusia, rôzne 
4. Záver 
 

Predseda LL dal hlasovať o prijatí vopred predloženého programu ku ktorému neboli žiadne návrhy na 
jeho rozšírenie 
 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
  
Program bol schválený 

 
 

Program 
 

1. Opakované stretnutie ohľadom budúcej koncepcie MRC  
 
Ani na opakovanom stretnutí neboli predložené návrhy koncepcie ďalšieho fungovania seriálu 
slovenského pohára Masters – MRC od členov komisie CPV. 
 
LL: odkomunikoval, prítomným členom komisie, že má predstavu o budúcej koncepcii MRC v hlave, ale 
nemá ju ešte  spísanú aby to prezentoval.  
 
PD: Keďže nikto s ostatných členov komisie neposlal ucelený koncept podľa zadania úlohy zo 



7.zasadnutia komisie ani na opakovanom stretnutí, nie je čo ďalej na túto tému debatovať a téma 
koncepcie ostáva otvorená do budúcich zasadnutí komisie CPV 
 

2. Odsúhlasenie najlepšieho pretekára Masters za rok 2022 pre vyhodnotenie na Zlatý pedál 
17.12.2022 

 
Predseda LL navrhol vybrať z troch predložených pretekárov MRC 2022 jedného, ktorý bude dekorovaný 
na Zlatom pedále 2022, ktorý bude 17.12.2022 
 
Z navrhnutých 3 kandidátov  

- Šlúch 
- Košutová 
- Havrila 
-  

Najlepší MASTERS roku 2022 je odsúhlasený Zdeno Šlúch – Cyklistický klub Piešťany – Masters F 
 

ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 

3. Diskusia, rôzne 
 
Predseda LL informoval členov komisie že v roku 2023 bude preradená cyklistická disciplína GRAVEL do 
sekcie CPV 
V roku 2022 je táto disciplína v sekcii Cyklokros – zodpovedná osoba: Martin Belas.  
Prvé Majstrovstvá Slovenska budú 18.11.2022 v Šamoríne usporiadané CK X-Point o.z. 
V rámci CPV je zámer zriadiť subkomisiu pre GRAVEL súťaže slovenského pohára, ktorá bude mať v 
kompetencii pripraviť: 

- Pravidlá súťaže 
- Návrhy tratí  
- Kalendár súťaží - realizácia min 3 pretekov v roku 2023 

 
 
Komunikácia tejto témy bude na programe ďalších zasadnutí komisie CPV 
 
KM: urobil predbežný preklad pravidiel cyklistickej disciplíny Gravel, ktorú naštudoval na stránke UCI. 
Ucelené spracovanie pravidiel ešte dopracuje a predloží takto pripravený súbor komisii CPV v ďalších 
zasadnutiach.   
 
 

4. záver 
 
Návrh ďalšieho termínu 11.zasadnutia komisie CPV je na 5.11.2022 v Banskej Bystrici v hotely DIXON 
  
Úloha: LL 
Špecifikácia programu zasadnutia CPV na 5.11.2022 
T: 4.11.2022  


