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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 

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

 

Poradové číslo zápisnice: 01/2022 

Dátum a čas konania:       2. Augusta 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 aktuálnej situácii a o organizácii Slovenského Pohára 

3. Menovanie Realizačné tímu na sezónu 2022/23 

4. Predstavenie predloženého plánu športovej prípravy reprezentačného družstva 

5. Individuálna podpora vybraných pretekárov  

6. Využitie financií na licenčnom účte 

7. Diskusia  

8. 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 aktuálnej situácii a o organizácii Slovenského Pohára 

3. Menovanie Realizačné tímu na sezónu 2022-23 

4. Predstavenie predloženého plánu športovej prípravy reprezentačného družstva 

5. Individuálna podpora vybraných pretekárov  

6. Využitie financií na licenčnom účte 

7. Diskusia  

8. Záver  

Prijaté rozhodnutie: 
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Uznesenie č. 01/01/2: 

 

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

komisie CX. 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie predsedom o aktuálnej situácii a o organizácii Slovenského Pohára 

3. Menovanie Realizačné tímu na sezónu 2022-23 

4. Predstavenie predloženého plánu športovej prípravy reprezentačného družstva 

5. Individuálna podpora vybraných pretekárov  

6. Využitie financií na licenčnom účte 

7. Diskusia  

8. 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 komisie CX o aktuálnej situácii a o organizácii 

Slovenského Pohára 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Predseda komisie CX oboznámil členov komisie o aktuálnej situácii a o organizácii Slovenského 

Pohára (ďalej iba SP). Všetci organizátori dostanú dotáciu na organizovanie podujatia z rozpočtu 

Podujatia - Preteky SP CX. Rozpočet bol schválený VV SZC vo výške sumy poplatku prihlásenia do 

kalendára UCI C2 a predpísaných prize money C2. Rovnaká dotácia bude poskytnutá aj pretekom 

zaradeným v kalendári ako UCI C1 bez ohľadu na to, že sa jedná o vyššiu kategóriu. Organizátor 

pretekov bude musieť rozdiel medzi predpísanými prize money C1 a C2 vyriešiť z vlastných zdrojov.  

V kalendári UCI je všetko vyriešené, poplatky za registráciu pretekov sú v riešení. Technicky je možné 

preteky pripravovať. Za podpis zmluvy o dotácii medzi SZC a organizátormi je zodpovedný 

koordinátor CX.  
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 01/02/2 

 
Členovia komisie CX prijali podané informácie na vedomie. 

 

 

Bod programu č. 3.  
Menovanie Realizačné tímu na sezónu 2022-23 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

Predseda komisie CX navrhol členov širšieho realizačného tímu a ich funkcie: 
 

Robert Glajza – športový riaditeľ (spracovanie športového plánu prípravy RD, návrhy nominácií na 
jednotlivé akcie, zabezpečenie akcií RD podľa poverenia komisie) 
Jakub Vančo – asistent športového riaditeľa  
Luboš Puškár– mechanik 
 
Jakub Vančo si vzal slovo a navrhol ďalších členov širšieho realizačného tímu, koordinátora CX a ich 
funkcie: 
 
Robert Malik – masér 
Štefan Gajdošík - mechanik 
Martin Fraňo – manažér RD 
Martin Fraňo – koordinátor odvetvia (tvorenie kalendára, komunikácia s organizátormi, komunikácia 
s UCI, technické zabezpečenie.  
Michal Ržonca - mechanik 
Martin Ržonca - mechanik 
Matej Červenka - mechanik 
 
 
 
Predseda komisie CX po prednesených informáciách vyzval členov komisie CX k hlasovaniu 

o prednesenom návrhu nominácie realizačného tímu pre sezónu 2022/23 

 

 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 01/03/2 

 

Členovia komisie CX  schválili návrh nominácie realizačného tímu na sezónu 2022/23 tak, ako bol 

predložený komisii CX. 

 

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

odlišného stanoviska. 
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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. 4.  
Predstavenie predloženého plánu športovej prípravy reprezentačného 

družstva 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Športový riaditeľ Róbert Glajza si vzal slovo a predstavil predložený plán športovej prípravy 

reprezentačného družstva (ďalej iba RD). Ku plánu RD prebehla diskusia a drobné úpravy. 

 

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

o prednesenom návrhu plánu športovej prípravy RD 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutia 

Uznesenie č. 01/04/2 

 

Členovia komisie CX  schválili návrh plánu športovej prípravy RD 

 

Jakub Vančo si vzal slovo a navrhol organizovanie kempov v tréningovom zázemí klubov, venujúcich 

sa odvetviu CX a to pod vedením miestnych klubových trénerov. Kempy budú pre kadetské 

a juniorské kategórie z celého Slovenska. Spoločne s Róbertom Glajzom budú určení tréneri  poverení 

nájdením vhodných termínov, zabezečením logistiky a dozorovaním týchto kempov. Kempy budú kryté 

z rozpočtu CX. 

 

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

o prednesenom návrhu kempov prípravy mládežníckych kategórií 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 
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Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 01/05/2 

 

Členovia komisie CX  schválili návrh organizácie kempov športovej prípravy juniorských 

a kadetských kategórií v súčinnosti s klubmi. 

 

 

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.  
Individuálna podpora vybraných pretekárov 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Jakub Vančo si vzal slovo a navrhol zrušenie uznesenia č. 11, zo zasadnutia komisie odvetvia 

cyklistiky SZC – Cyklokros, zo dňa 6.10.2019 v Rakovej o individuálnej podpore pretekárov kategórie 

Elite vo výške 150€ na individuálnu účasť na pretekoch Českého pohára TOI TOI cup. 

 

 

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

o prednesenom návrhu zrušenia individuálnej podpory 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 01/06/2 

 

Členovia komisie CX schválili návrh zrušenia podpory vybraných pretekárov pri individuálnej účasti 

na pretekoch Českého pohára CX  

 

 

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

odlišného stanoviska. 
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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. 6.  
Využitie financií na licenčnom účte 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu  

 

Športový riaditeľ Róbert Glajza si vzal slovo a oboznámil komisiu CX o finančnej čiastke 1 500€ na 

licenčnom účte SZC za štartovné na pretekoch Svetového Pohára CDM. Na základe dohody so 

sekretariátom SZC môžu byť tieto financie použité na účely odvetvia, určené komisiou CX. Róbert Glajza 

navrhol komisii využiť financie na nákup tlakového čistiaceho motorového zariadenia, elektrocentrály, 

motorového kompresora a prípadne aj kamery pre záznam pretekov a tréningov. 

 

 

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

o prednesenom návrhu využitia financií na licenčnom účte SZC 

Výsledok hlasovania 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Rozhodnutie bolo prijaté. 

 

Prijaté rozhodnutie 

Uznesenie č. 06/05/2 

 

Členovia komisie CX schválili návrh športového riaditeľa na využitie financií na Licenčnom účte 

SZC a to na výhodný nákup navrhnutého materiálu v maximálnej hodnote 1 500€ 

 

 

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. 
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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. 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 20:20 hod.  

 

 

Predsedajúci:  Martin Fraňo 

Predseda komisie CX 

  

 Podpis 

    

Zapisovateľ: Martin Fraňo 

Predseda komisie CX  
 

 Podpis 

    

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Martin Ržonca 

člen komisie CX 

 

 

  

    Podpis 

     

  Jakub Vančo 

člen komisie CX 

 

  

    Podpis 


