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Z á p i s n i c a č. 11 

zo zasadnutia komisie odvetvia SZC - CPV zo dňa 5.11.202 v Banskej Bystrici 

Prítomní: Dušan Krkoška (DK),  Ladislav Longauer (LL), Rastislav Belák (LB) , Karol Mlynár KM), Pavol 

Havrila(PH), Ondrej Bakša (OB).   

Ospravedlnený: Peter Ďuriač (PD) 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia,  oboznámenie s programom, schválenie programu 

2. Aktualizácia Pravidiel SZC - CPV  

3.  Informácia o čerpaní dotácií na preteky CPV 

4. Informácia o stave v príprave kalendára MRC na rok 2023 

5. Diskusia 

6. Uznesenia, záver 

 

Ad/1 – Prítomných privítal a s programom oboznámil LL. Navrhovaný program  bol doplnený o bod 
- Informácia o stave v príprave kalendára  CPV na rok 2023 a následne jednomyseľne schválený. 
Konštatoval, že komisia v priebehu roka zasadala online formou v skupine TEAMS a prijímala 
potrebné úlohy a opatrenia súvisiace s organizovaním súťažného ročníka CPV 2022.  

Ad/2 - LL predložil informoval o predložených návrhoch na zmeny v  Pravidlách SZC – Cyklistika pre 
všetkých. KM na základe diskusie prítomných a ich schválení zapracoval počas rokovania komisie 
tieto zmeny do nového znenia Pravidiel CPV. O týchto zmenách  predloží KM informáciu na 
rokovanie  VZ SZC-CPV.  

Ad/3 -  LL predložil informáciu o čerpaní dotácií na preteky uskutočnené v rámci kalendára SZC CPV 
za rok 2022. Z rozpočtovanej dotácie 10 000,- €, bolo na preteky pridelené 9 000 €. Zatiaľ predložilo 
pre SZC doklady na vyúčtovanie len polovica klubov.  Členovia komisie sa uzniesli na záveroch, že 
bude klubom daný termín na doplnenie účtovných dokladov na vyúčtovanie pre SZC najneskôr do 
10.12.2022. Nevyčerpané prostriedky budú rozdelené klubom, ktoré vyúčtovanie do tohto termínu 
stihli. O uvedenom postupe bude LL informovať VZ SZC-CPV. O pridelení nevyčerpaných dotácií 
rozhodne komisia SZC CPV.  

Ad/4 – LL Informácia o stave v príprave kalendára MRC na rok 2023: 

- zatiaľ prihlásené len 4 preteky MRC 
- Na konferenciu SZC v januári 2023 sa predloží návrh, že subkomisia gravel bude pričlenená 

pod odvetvie CPV 

Ad/5 - V rámci diskusie, okrem príspevkov ktoré boli zapracované do dokumentov prerokovaných 
v predchádzajúcich bodoch vystúpili všetci prítomní, samostatne sa riešila problematika:   

- podmienky účasti reprezentantov SR za odvetvie CPV na medzinárodných pretekoch Masters, 
- yýsledkový servis - hlavný rozhodca by mal mať priamy prístup na stránku SZC – výsledky 

pretekov, 
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-  Dotácie na preteky – podmienky boli stanovené: a/ člen SZC , b/ pravidlá SZC-CPV, c/ 

v kalendári CPV, správa o uskutočnenom preteku, vrátane fotodokumentácie: treba 

zapracovať.  do Pravidiel SZC-CPV. 

Ad/6 LL predložil návrh programu o ktorom bude rokovať VZ SZC-CPV zvolané  na deň 6.11.2022. 
Po pripomienkach návrh programu členovia komisie odsúhlasili (vrátane návrhu na voľbu členov 
pracovných komisií a poverili LL otvorením VZ SZC-CPV. Do pracovných komisií boli navrhnutí: 

- Mandátová komisia - Pavol Hollý 

- Zapisovateľ - PD 

- Predseda VZ odvetvia – LL 

- návrhová komisia  Pavol Hollý 

Ad/6  

a/ Informovať VZ SZC-CPV o práci komisie SZC CPV v roku 2022 

T: 6.11.2022        Z: LL 

 b/ Oboznámiť zasadnutie VZ SZC-CPV o prijatých zmenách v Pravidlách SZC - CPV  

T: 6.11.2022        Z: KM 

c/ Informovať zasadnutie VZ SZC-CPV o stave v príprave kalendára SZC CPV na rok 2023 a o stave       
v čerpaní dotácií SZC, pridelených organizátorom  pretekov v roku 2022.  

T: 6.11.2022        Z: LL 

d/ Predložiť na schválenie Výkonnému výboru SZC zmeny v Pravidlách SZC – CPV. 

T.: na najbližšie zasadnutie VV SZC       Z: LL 

 

 

V Banskej Bystrici 5.11.2022 

Zapísal : DK 

 

 


