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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 

KOMISIE ODVETVIA CYKLOKROS 
Podľa článku XVIII bod 18.3. Stanov Slovenského zväzu cyklistiky  

 

Poradové číslo zápisnice: 02/2022 

Dátum a čas konania:       7. Decembra 2022 o 19:00 hod. 

Miesto konania:       Online – Microsoft Teams 

Prítomní členovia komisie CX: 1. Martin Fraňo 
2. Jakub Vančo 
3. Martin Ržonca 

Neprítomní členovia komisie CX:  

Hostia zasadnutia komisie CX: 1. Róbert Glajza  

 
programom zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie predsedom o financovaní a aktuálnom čerpaní odvetvia  

3. Nominácia pretekárov na Majstrovstvá Sveta CX 2023 - Hoogerheide 

4. Predstavenie plánu reprezentačného družstva na december 2022 – február 2023 

5. Diskusia  

6. Záver  

 

 

 

  

Bod programu č. 1. 
Otvorenie 
 

Rokovanie komisie CX otvoril predseda komisie, ktorý skonštatoval, že zasadnutie komisie CX je 

uznášaniaschopné. 

 

Počet prítomných členov komisie CX bol 3 

 

Pred začiatkom zasadania komisie CX predniesol predseda komisie CX prítomným členom komisie CX 

navrhovaný program zasadnutia komisie CX, v nasledovnom znení: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie predsedom o financovaní a aktuálnom čerpaní odvetvia  

3. Nominácia pretekárov na Majstrovstvá Sveta CX 2023 - Hoogerheide 

4. Predstavenie plánu reprezentačného družstva na december 2022 – február 2023 

5. Diskusia 

6. Záver  
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Prijaté rozhodnutie: 

Uznesenie č. 02/01/2: 

 

Komisia CX schvaľuje program zasadnutia komisie CX tak, ako bol predstavený pred rokovaním 

komisie CX. 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie predsedom o financovaní a aktuálnom čerpaní odvetvia  

3. Nominácia pretekárov na Majstrovstvá Sveta CX 2023  - Hoogerheide 

4. Predstavenie plánu reprezentačného družstva na december 2022 – február 2023 

5. Diskusia  

6. Záver  

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Predseda komisie CX vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

Predseda komisie CX konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny 

člen komisie CX nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

 

Bod programu č. 2.  
Oboznámenie predsedom o financovaní a aktuálnom čerpaní odvetvia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Predseda komisie CX oboznámil členov komisie o aktuálnom zostatku rozpočtu CX 2022 ku dátumu 

6.12.2022 a to 21 216€ a o dodatočne pridelených financiách Výkonným Výborom SZC vo výške 

2 600€ 

Jakub Vančo si vzal slovo a konfrontoval finančný zostatok rozpočtu s nezúčtovanými položkami vo 

výške približne 6 300€ a plánom reprezentačného družstva (ďalej iba RD). Z daných okolností 

vyplýva, že Majstrovstvá Sveta 2023 – Hoogerheide budú účtované z rozpočtu 2023. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/02/2 

 
Členovia komisie CX prijali podané informácie na vedomie. 

 



Slovenský zväz cyklistiky, o. z.  
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Kukuričná 13, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

Strana | 3 

 

 

Bod programu č. 3.  
Nominácia pretekárov na Majstrovstvá Sveta CX 2023 - Hoogerheide 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Športový riaditeľ CX navrhol nomináciu pretekárov na Majstrovstvá Sveta CX 2023 v Holandskom 

Hoogerheide: 

 
juniori – Matthias SCHWARZBACHER, Róbert JACKULIAK, Samuel FEDOR 
 
juniorky – Viktória CHLADOŇOVÁ, Sofia UNGEROVÁ, Dorota VOJTÍŠKOVÁ 
 
muži do 23 rokov – Samuel KOVÁČ 
 
muži elite – Martin HARING 
 
Pretekárky kategórií žien elite a žien do 23 rokov nebudú nominované, pre nedostatočnú výkonnosť. 
 
 
 
Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu nominácie pretekárov na Majstrovstvá Sveta CX 2023 - Hoogerheide 

 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/03/2 
 

Členovia komisie CX  schválili návrh nominácie pretekárov na Majstrovstvá Sveta 2023 - 

Hoogerheide tak, ako bol predložený komisii CX. 

 

Predseda komisie CX vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Predseda komisie CX konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny 

člen komisie CX nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
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Bod programu č. 4.  
Predstavenie plánu reprezentačného družstva na december 2022 – 

február 2023  
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Športový riaditeľ reprezentácie CX si vzal slovo a predstavil predložený plán RD  

10.12.2022         Rýmařov C2, Česká Republika 
17-18.12.2022    Ostrava Európsky Pohár, Česká Republika 
27.12.2022         Heusden-Zolder C1, Belgicko 
30.12.2022         Loenhout C1, Belgicko 
6.08.1.2023        Zonhoven Svetový Pohár CDM Belgicko 
14-21.1.2023      sústredenie Španielsko  
22.1.2023           Beridorn  Svetový Pohár CDM Španielsko  
28-29.1.2023      Besancon Svetový Pohár CDM Francúzsko    
30.1.- 4.2.2023   Hoogerheide Majstrovstvá Sveta Holandsko  
 
Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu plánu RD na mesiace december 2022 až február 2023 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 02/04/2 
 

Členovia komisie CX  schválili návrh plánu RD na december 2022 – február 2023 

 

Predseda komisie CX poukázal na nutnosť obsadenia Európskeho Pohára CX v Ostrave. Koordinátor 

sa zaväzuje zaslaním pozvánok na dané podujatie slovenským klubom. 

Športový riaditeľ CX predstavil nomináciu reprezentácie na UEC Európsky Pohár – Ostrava 

kadeti  - prví 3 z Majstrovstiev Slovenskej Republiky 

juniori - prví 4 z Majstrovstiev Slovenskej Republiky 

Martin Ržonca si vzal slovo a upravil návrh nominácie na UEC Európsky Pohár – Ostrava: 

kadeti  - prví 4 z Majstrovstiev Slovenskej Republiky 

juniori - prví 4 z Majstrovstiev Slovenskej Republiky 

 

Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu Martina Ržoncu, na nominácie reprezentácie na UEC Európsky Pohár – 

Ostrava 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/05/2 
 

Členovia komisie CX  schválili návrh Martina Ržoncu na nomináciu reprezentácie na UEC 

Európsky Pohár – Ostrava. 

 

 

Predseda komisie CX vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Predseda komisie CX konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny 

člen komisie CX nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 

 

 

 

Bod programu č. 5.  
Diskusia 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Predseda komisie CX informoval členov komisie o uznesení Výkonného Výboru SZC zo dňa 

6.12.2022. Výročné valné zhromaždenie odvetvia cyklokros bude zvolané do dvoch mesiacov od 

ukončenia sezóny. Pre potreby Konferencie SZC bude dodaná správa predsedu komisie. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/06/2 

 
Členovia komisie CX prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Jakub Vančo si vzal slovo a vzniesol otázku na uznesenie Výkonného Výboru SZC ohľadom 

reprezentačného športového oblečenia pre mesiace január a február.  

Predseda komisie CX informoval členov komisie o zmluvnom povolení využitia reprezentačného 

športového oblečenia Santini z roku 2022 aj pre účely reprezentácie v roku 2023 a to až do dodania 

nového reprezentačného športového oblečenia. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/07/2 

 
Členovia komisie CX prijali podané informácie na vedomie. 
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Jakub Vančo si vzal slovo a informoval členov komisie o ubytovacích kapacitách zariadenia (domu) 

objednaného pre zabezpečenie reprezentačného výjazdu Majstrovstvá Sveta 2023 – Hoogerheide. 

Nakoľko v čase rezervácie ubytovacieho zariadenia (marec 2022) nebola vedomosť o navýšenia počtu 

reprezentantov, zariadenie je aktuálne nedostatočné a bude potrebné navýšiť ubytovacie kapacity 

rezerváciou ďalšieho ubytovacieho zariadenia (priľahlého domu) 

 

Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu rezervácie dodatočného ubytovacieho zariadenia pre účel zabezpečenia MS 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 01/08/2 
 

Členovia komisie CX schválili návrh rezervácie druhého ubytovacieho zariadenia pre účel 

zabezpečenia reprezentačného výjazdu Majstrovstiev Sveta 2023 – Hoogerheide. Rezervácia 

bude vykonaná po potvrdení reprezentácie nominovanými pretekármi. 

 

 

 

 

Jakub Vančo si vzal slovo a informoval členov komisie s požiadavkou organizátorov Slovenského 

pohára CX (ďalej iba SP CX) na zvýšenie štartovného.  

Predseda komisie CX bude informovať organizátorov SP CX o plánovanom navýšení poplatkov za 

štartovné pre sezónu 2023/2024. Touto témou sa bude komisia zaoberať na najbližšom zasadaní 

komisie. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/09/2 

 
Členovia komisie CX prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

 

 

Jakub Vančo si vzal slovo a informoval členov komisie o záujme reprezentácie zakúpiť 6 až 8 

galusiek Challenge Grifo, pre účel využitia na reprezentačných kolesách No-Limited a 

tým zabezpečenia reprezentačných výjazdov na lepšej úrovni. 

 

Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu zakúpenia galusiek pre reprezentačné účely  

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/10/2 

 
Členovia komisie CX schválili návrh nákupu galusiek Challenge Grifo pre reprezentačné účely. 

Zaobstaraním galusiek je poverený športový riaditeľ reprezentácie. 

 

 

 

Športový riaditeľ reprezentácie CX si vzal slovo a predstavil predložený plán pretekov Českého 

pohára CX pre sezónu 2023/2024, Majstrovstiev Európy CX a Majstrovstiev Sveta masters CX. 

Predseda komisie CX predniesol určené termíny UEC Európskych pohárov a pretekov 

Maďarského a Rumunského pohára CX.  

Jakub Vančo následne predložil voľné dátumy pre usporiadanie SP CX a navrhol podporu 7 

pretekov vo výške poplatkov UCI C2 + prize money. Ku danému prebehla diskusia. 

 

Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu podpory 7 kôl SP CX kategórie UCI a zaslania možných termínov pre 

organizáciu SP CX klubom a organizátorom.  

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 02/11/2 
 

Členovia komisie CX schválili návrh voľných termínov pre organizáciu SP CX a podporu 

maximálne 7 kôl SP CX kategórie UCI. Zaslaním uvedených informácií na kluby a organizátorov 

bol poverený koordinátor CX a to do 7.12.2022. Organizátori musia odoslať svoj návrh 

usporiadania SP CX + jeden náhradný termín najneskôr do 12.12.2022 

 

 

 

 

Predseda komisie CX vyzval prítomných na vznesenie námietok k prijatému uzneseniu a k predloženiu 

odlišného stanoviska. 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z prítomných členov nevyjadril. 

 

 

Predseda komisie CX konštatuje, že k prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky a žiadny 

člen komisie CX nepožiadal o zaprotokolovanie jeho odlišného stanoviska k prijatému uzneseniu. 
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Bod programu č. 7  
Záver 
 

 

Odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ktorý 

o to požiadal. 

 

K predmetnej výzve sa žiadny z členov konferencie nevyjadril. 

 

Predseda komisie CX konštatuje, že voči priebehu zasadnutia komisie CX a prijatým uzneseniam neboli 

vznesené žiadne námietky a rovnako žiadny z členov nepožiadal o zaprotokolovanie odlišného 

stanoviska k prijatým uzneseniam. 

 

 

Predseda komisie CX poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil o 20:40 hod.  

 

 

Predsedajúci:  Martin Fraňo 

Predseda komisie CX 

  

 Podpis 

    

Zapisovateľ: Jakub Vančo 

člen komisie CX  
 

 Podpis 

    

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Martin Ržonca 

člen komisie CX 

 

 

  

    Podpis 

     

  Martin Fraňo 

Predseda komisie CX  

  

    Podpis 


