
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia odvetvia cyklistiky SZC – Cyklokros, zo dňa 6.10.2019 v Rakovej  

Prítomní : M. Fraňo, O. Glajza, M. Kurty, L. Longauer, P. Medveď, R. Glajza 

Program : 1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

                   2. Rozpočet odvetvia, Cyklokros 

                   3. Fotodokumentácia z pretekov v cyklokrose 

                    4. Možnosť internetového vysielania na you tube  

                    5. Informácia z kongresu UCI 

                    6. Dotácia pre usporiadateľa M SR v cyklokrose 

                    7. Informácia o školení UCI komisárov 

                     8. Informácia reprezentačného trénera o výsledkoch na 1. a 2. kole  TOI TOI CUPu a 1. a 2.        

           kole slovenského pohára o plánovaných výjazdoch do ME 

       9. Extraliga  

     10. Štatúty reprezentantov 

      11. R ô z n e 

Ad/1 – Prítomných privítal a s programom oboznámil M. Fraňo. 

Ad/2 -  Navýšenie rozpočtu SZC sa premietlo do navýšenia rozpočtu odvetví, pre cyklokros je to +,-  

             4.000 Eur. Z tejto sumy musí byť 2.000 Eur na mládež, čiže na cyklistov do U23 rokov, 2.000  

              Eur bez určenia, z týchto peňazí sa uhradí: 

- 700 Eur štartové čísla 

- 240 Eur náklady za fotodokumentáciu z pretekov v cyklokrose 

- 550 Eur skúšobné internetové vysielanie z pretekov na you tube 

- Zostatkové finančné prostriedky budú komisiou určené, na aké veci budú použité  / 

dotlač štartových čísel a pod. / 

Za: 5,   Zdržali sa: 0,    Proti: 0 

Ad/3 -  Od p. Jána Melichera prišla M. Fraňovi požiadavka na možnosť uhradiť 30 Eur na jedno kolo  

              slovenského pohára. Fotografie sa v podstate už teraz zverejňujú na fb, cycling-info, sú  

              verejne dostupné, kopírovateľné. 

              Spolu je to 240 Eur z rozpočtu cyklokrosu, na faktúru pre J. Melichera 

              Za : 5,   Zdržali sa: 0,   Proti: 0 

Ad/4 -   Je možnosť priamo vysielať cez internetové pripojenie na zväzovom you tube kanály prenos  

              zo slovenského  pohára v Trnave. Vysielanie zabezpečí Univerzita masmediálnej komunikácie  



              v Trnave, prostredníctvom študentov, 4 stacionárne kamery, komentátor / M. Fraňo, M.  

                  Varhaňovský/, réžia, náklady 50 Eur na osobu x 5 osôb = 250 Eur 

                 Z Podbrezovej C1, a z Topoľčianok  C1 , traja ľudia by urobili 10 – 15 minútový zostrih, tento  

                 zostrih by sa dal vidieť na zväzovej you tube stránke. 

                 50 Eur x 3 osoby Podbrezová,    50 Eur x 3 osoby Topoľčianky = 300 Eur 

                  Spolu 550 Eur 

                  Za: 5,    Zdržali sa: 0,     Proti: 0 

Ad/5 -    Slovensko bolo preradené z C kategórie do B kategórie, čím sa zvýšia poplatky o 30 % zo 40 %  

                na 70 %, čo pre budúci rok znamená usporiadať 1 – 2 C1,  

                do 15.12.2019 sa tento problém preradenia rieši cez SZC a UCI 

Ad/6 -   Dotácia usporiadateľovi M SR v cyklokrose, CK Krupina, z rozpočtu cyklokrosu 1.000 Eur. 

               Za: 5,    Zdržali sa: 0,     Proti:0 

Ad/7 -    Na školenie komisárov UCI bol vyslaný Matúš Radosa 

Ad/8 -   Reprezentačný tréner: 

- Reprezentanti absolvovali sústredenie v Poprade, ktoré sa skladalo z dvoch častí 

- Doterajšie výsledky reprezentantov, reprezentujúcich Slovenskú republiku na TOI TOI 

CUPe sú veľmi málo uspokojivé, to isté platí o výsledkoch na prvých dvoch kolách 

slovenského pohára v Spišskej teplici C1, v Rakovej C2. Je zbytočné teraz nejako 

vyzdvihovať resp. kritizovať, je začiatok sezóny. Relatívne som spokojný s kadetmi, ktorí 

sa javia ako perspektívni. 

- Zlá je situácia v kategórii Juniorov, v kategórii Žien, perspektívne sú juniorky / Kurnická / 

Nominácia na svetový pohár do Bernu: Juniori : Samuel Kováč, Lukáš Sokolík, U23: Jenčuš, 

Muži ELITE : O. Glajza. Doprovod 2 osoby. Nomináciu pretekári potvrdia výkonom na 

pretekoch v Trnave 

Po pretekoch v Trnave tréner predloží komisii nomináciu do Ternitzu 

Po pretekoch v Podbrezovej tréner predloží nomináciu na ME 

Na preteky TOI TOI CUPu Holé vrchy reprezentácia nevycestuje 

Sústredenie tréner plánuje v Taliansku pred ME 

AD/9 -    M. Fraňo predloží TMK SZC návrh na súťaž „EXTRALIGA“ 

Ad/10 -  Je potrebné, aby každý reprezentant mal podpísaný Štatút reprezentanta 

                 Zodpovedný  : Róbert Glajza 

Ad/11 -   R ô z n e: 

- Na zasadnutí komisie dňa 19.8.2019 bolo schválených 150 Eur pre J. Števkovú,  O. Glajzu, 

M. Ulíka na preteky TOI, TOI CUPu. 

 

Zapísal : Ladislav Longauer 



 

                                       

 

 

 


