
Zápis zasadnutia komisie 28.12.2021 

Uskutočnená online cez aplikáciu Teams. 

 

Prítomní: Longauer, Medveď, Kurty, Fraňo 

Prísediaci: Glajza R. – tréner RD 

Neprítomný: Glajza O. 

 

1. Stav reprezentácie a plán do MS podľa informácií trénera RD R. Glajzu. 

Informoval priamo z Belgicka, kde sa momentálne nachádza reprezentácia. Schwarzbacher sa 

rozhodol po pretekoch C1 v Zolderi nečakať týždeň na preteky v Baale a odcestovať domov. 

Absolvuje druhé očkovanie a trochu si oddýchne pred záverečnou prípravou v Španielsku. 

Záverečné preteky v Baale a Svetový pohár CDM v Hultste absolvuje dvojica Ulík a Kurnická. Po 

týchto pretekoch sa RD vráti na SVK. Nasleduje program: sústredenie v Malage a dvojica 

svetových pohárov vo Francúzsku a Holandsku a odlet z Frankfurtu na MS do USA.  

Komisia jednohlasne schválila trojicu Ulík, Kurnická, Schwarzbacher s dvojicou realizačného 

tímu Glajza, Vančo doplneného prípadne o R. Schwarzbachechera, ktorý pocestuje na MS na 

vlastné náklady a poverila trénera RD o zabezpečenie leteniek a víz na vrcholné podujatie.  

Tréner RD podá definitívne rozhodnutie po CDM v Hulste.  

 

Predseda komisie informoval o tom, že čerpanie zostatku CX je možné uskutočniť do polovice 

marca a teda finančných prostriedkov je dostatok pre zabezpečenie kvalitnej prípravy, ako aj 

vycestovania vybranej trojice v záverečnej príprave na MS. Rovnako informoval o pridelení 

štandardnej pomoci VV SZC z posledného zasadnutia o výšku 1000 € z rezervy na každého 

pretekára v prípade konania MS mimo Európy. Reprezentačný tréner bude konať ďalej 

v záverečnej fáze prípravy podľa pokynov. 

 

 

2. Predseda komisie informoval prítomných o súčasných pandemických opatreniach v prípade 

konania výročného zasadnutia cyklokrosu. Vzhľadom na súčasne platnú legislatívu prebehlo 

hlasovanie o prípadnom prezenčnom konaní. Hlasovanie prebehlo v pomere 0:4 proti konaniu 

prezenčného zasadnutia aj vzhľadom na platnú legislatívu. Tým sa komisia jednoznačne 

zasadila neporušovať súčasné nariadenia. Poverila predsedu komisie vyhlásiť hlasovanie 

o nových členoch komisie CX so začatím 1.1. 2022 podľa smernice per rollam podobne ako 

konali ostatné disciplíny. Nahlásenie kandidátov a zaslanie kandidátskych lístkov trvá podľa 

pôvodného vyhlásenia do 31.12.2021.  

 

 

 

Zapísal: 28.12.2021 

Martin Fraňo v.r. 


