
Z á p i s n i c a č.1 

zo zasadnutia komisie odvetvia SZC - CPV zo dňa 6.11.2021 v Banskej Bystrici 

Prítomní: Dušan Krkoška,  Ladislav Longauer, Karol Mlynár (členovia komisie), Pavel Hollý (za o.z. 

Cyklistika Masters) 

Ospravedlnený: Rastislav Belák 

Na rokovaní ako hosť sa zúčastnil Ladislav Dobrovolný, kontrolór SZC 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia,  oboznámenie s programom, schválenie programu 

2. Aktualizácia Pravidiel SZC - CPV  

3. Aktualizácia štatútu odvetvia SZC 

4. Informácia o čerpaní dotácií na preteky CPV 

5. Diskusia 

6. Uznesenia, záver 

 

Ad/1 – Prítomných privítal a s programom oboznámil Ladislav Longauer. Program  bol 
jednomyseľne schválený. Konštatoval, že v tomto roku je to prvé osobné stretnutie komisie. 
Komisia v priebehu roka pracovala priebežne a podľa potreby formou mailovej komunikácie 
prijímala potrebné úlohy a opatrenia súvisiace s organizovaním súťažného ročníka CPV 2021.  

Ad/2 -   Ladislav Longauer predložil návrh na zmeny v  Pravidlá SZC – Cyklistika pre Všetkých. Zmeny 
na základe diskusie prítomných a ich schválení boli zapracované do znenia Pravidiel CPV,  ktoré 
budú predložené na schválenie VZ SZC-CPV.  

Ad/3 -   Ladislav Longauer predložil prítomným návrh zmien v Štatúte odvetvia SZC-CPV. Štatút 
vychádza zo vzoru štatútu pre všetky odvetvia SZC, s prípadnými upresneniami pre jednotlivé 
odvetvia. Štatút odvetvia na základe odsúhlasenia komisiou CPV bude predložený na schválenie VZ 
SZC-CPV.  

Ad/4 -   Dušan Krkoška predložil informáciu o čerpaní dotácií na preteky uskutočnené v rámci 
kalendára SZC CPV za rok 2021. Z rozpočtovanej dotácie 10 000,- €, kluby do 5.11.2021 predložili 
pre SZC doklady na vyúčtovanie a bolo im uhradené zatiaľ len 4250,- €. Ide celkom o 10 pretekov 
(CK Rim.Sobota, EPIC Dohňany, CK Piešťany, R.C.T. Martin, ŠK Cyklo-Tour Sereď, CK Stejskal Team, 
OZ Okolo Malohontu).  Členovia komisie sa uzniesli na záveroch, že bude klubom daný termín na 
doplnenie účtovných dokladov na vyúčtovanie pre SZC najneskôr do 30.11.2021. Nevyčerpané 
prostriedky budú rozdelené klubom, ktoré vyúčtovanie do tohto termínu stihli. O uvedenom 
postupe bude Dušan Krkoška informovať VZ SZC-CPV.  

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

- zohľadňovanie výšky pridelených dotácií na preteky CPV podľa hodnotenia rozhodcov, 



-  presun intervalov štartových čísel podľa počtu štartujúcich v jednotlivých kategóriách a dizajn 
čísel podľa predpisov UCI, 

- štartové čísla pre HOBBY kategórie (jednotný dizajn), 

- zmeniť finančné náležitosti SZC pre odvetvie CPV (rozšíriť aj o finančné ceny). 

Ad/6 Ladislav Longauer predložil návrh programu o ktorom bude rokovať VV SZC-CPV zvolané  na 
deň 7.11.2021. Po pripomienkach návrh programu členovia komisie odsúhlasili (vrátane návrhu na 
voľbu členov pracovných komisií a poverili Ladislava Longauera otvorením VV SZC-CPV. 

Ad/7 -  Ladislav Longauer bude na rokovaní VV SZC-CPV informovať o záveroch zasadnutia komisie 
CPV a potrebné dokumenty predloží na schválenie VV SZC-CPV, ktoré sa má konať 7.11.2021. 

 

Zapísal : Dušan Krkoška 

 

 


