
Zápis zasadnutia komisie 13.11.2021, Topoľčianky 

 

Prítomní: Longauer, Medveď, Kurty, Fraňo 

Neprítomný: Glajza O. 

 

 

1. Predseda komisie informoval prítomných o aktuálnych zasadnutiach VV SZC 

2. Predseda komisie informoval o aktuálnom čerpaní rozpočtu CX v aktuálnej sezóne 

3. Predseda komisie informoval o aktuálnom priebehu konania SP, ktoré zatiaľ prebieha bez 

problémov, no vyjadril obavu konania záveru vrátane MSR vzhľadom na zhoršujúcu sa 

pandemickú situáciu, no vyjadril absolútnu podporu vedenia SZC usporiadať záver, no najmä 

Majstrovstvá SR v cyklokrose.  

4. Na základe jednoznačnej zhody bol určený termín Valného zhromaždenia odvetvia na 5.1.2022 

o 17:00 v Banskej Bystrici. Zariadením priestoru a vyhlásením Valného zhromaždenia bol 

poverený predseda odvetvia, vykonaním obratom. 

5. Bola schválená predložená smernica ZPPT pre cyklokros zverejnením rebríčkov extraligy 

v cyklokrose a zapracovaním do pravidiel SZC v oddiely CX. Smernica bola tvorená diskusiou 

a pripomienkami členov komisie. Predložený finálny návrh bol schválený v pomere 

3-za, 0-proti, 1-zdržal sa. 

Okamžitým zverejnením a zapracovaním do pravidiel bol poverený predseda komisie. 

6. Vzhľadom na neskoré pridelenie príspevku ZPPT podpory talentovanej mládeže do 23 rokov 

pre cyklokros a neexistenciu extraligy bolo jednohlasne schválené zloženie talentovanej 

mládeže do 23 rokov v nasledovnom zložení: 

Tereza Kurnická – Slávia Trenčín 

Lukáš Sokolík – Slávia Trenčín 

Samuel Kováč – CKM Poprad 

Martin Hrtánek – CK Epic Dohňany. 

Všetkým členom bude rovným dielom rozdelená podpora ZPPT pričlenená odvetviu cyklokros 

vo výške 4500 €. Teda 1250 € na každého člena ZPPT CX v danej sezóne. Pridelené prostriedky 

je nutné čerpať najneskôr do polovice marca 2022 podľa pokynov MŠVVaŠ a je nevyhnutné 

podpísať dodatky k zmluve so SZC. Daní členovia boli vybraní na základe okresaného ročníka 

2020 a podľa toho, že sa aktuálne podieľali na cyklokrosovej sezóne a boli platnými členmi 

širšieho výberu RD v roku 2021. V ďalších rokoch bude uvedená podpora pre CX rozdeľovaná 

podľa schválenej platnej smernice extraligy.  

7. Predseda komisie bol poverený spracovaním kalendára CX pre sezónu 2022 podľa rovnakých 

pokynov ako v sezóne 2021 v kooperácii so ČSC, aby neprihládzalo ku križovaniu termínov. 

Predseda prihlási všetky vybrané podujatia do kalendára UCI rovnako ako v aktuálnej sezóne. 

8. Komisia jednohlasným záverom schválila dotáciu na konanie MSR vo výške 

600 € – licenčný účet 

1000 € – z rozpočtu CX  

9. Komisia schválila jednohlasne prípadný doplatok z rozpočtu CX pre podujatie v Žiari nad 

Hronom, nakoľko boli vyčerpané prostriedky zo sekcie podujatia v rozpočte SZC. 

Zapísal: M. Fraňo, v.r., 13.11.2021, Topoľčianky 


