Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6 831 04 Bratislava

Zápis
Zo zasadania komisie odvetvia dráhovej cyklistiky zo dňa 14.12.2020 v Dohňanoch
Prítomní: Kujovič, Kubovčík, Riška, Rohoň, Jiří Mikšík (tréner RD hosť), Jakub Novák
(tréner mládeže hosť)
Ospravedlnení:
Zapisovateľ: M. Rohoň

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Informácia z VV SZC
Stíhacie družstvo U23, reprezentácia Juniorov na MSJ
Kalendár SP 2021
Plán a koncepcia 2021
Stretnutie s trénerom RD Jiří Mikšíkom
Stretnutie s trénerom mládeže Jakubom Novákom
Záver

K bodu 1:
Predseda komisie privítal za dodržania všetkých pandemických opatrení ÚVZ a vlády SR členov
komisie a zahájil stretnutie bez prítomnosti člena komisie p. Kujoviča, ktorý sa z dôvodu antigénového
testovania ospravedlnil a oznámil neskorší príchod.
K bodu 2:
Predseda komisie informoval o informáciách z posledného výkonného výboru.
K bodu 3:
Predseda komisie predniesol návrh na vytvorenie stíhacieho družstva družstva U23 ako potrebu pre
skvalitnenie výkonnosti pretekárov U23. Tento návrh vychádzal aj z komunikácie medzi športovým
riaditeľom DUKLY, ktorá zastrešuje 80% reprezentácie U23, ktorý tento zámer plne podporuje
a prisľúbil súčinnosť. Na základe uvedeného sa komisia dohodla, že prostriedky z rozpočtu, ktoré
zostali nevyčerpané použije na zabezpečenie materiálu potrebného pre tieto účely.
Ostatné prostriedky z rozpočtu sa použijú na prípravu Juniorského družstva pre potreby MSJ, ktoré sa
uskutočnia v Apríli 2021. Jednou časťou prípravy budú marcové cestné preteky v Belgicku, na ktoré

sa podarilo získať pozvánku. Komisia predbežne pracuje s výberom 3 juniorov a 1 juniorky pričom na
MSJ pocestuje 1 junior a 1 juniorka a tréner.
Ú: Zabezpečiť nákup materiálu pre stíhacie družstvo

Z: M. Rohoň

T: ihneď

K bodu 4:
Martin Riška informoval členov komisie o termínoch Brnenského dráhového pohára, ktoré sa
uskutoční v 4 kolách a budú súčasťou seriálu Slovenského pohára nasledovne: 1. kolo 6.4., 2. kolo
11.5., 3. kolo 8.6. a 4. kolo 22.6., Zároveň organizujú preteky Madison days v termíne 17. – 19.9.
Ú: Zapracovať termíny BDP do kalendára SP

Z: M. Riška

T: ihneď

K bodu 5:
Komisia sa dohodla na zmene štruktúry zložení RD nasledovne: z gescie hlavného trénera sa odoberá
družstvo Juniorov a Junioriek a po novom od sezóny 2021 bude pod gesciou trénera mládeže.
Zodpovednosť bude nasledovná:
Hlavný tréner – družstvo Elite a U23
Tréner mládeže – družstvo Juniorov a Kadetov
Tiež komisia jednohlasnou zhodou navrhla vzhľadom na potreby jednotlivých RD krátiť odmenu
Hlavného trénera o približne 30%, ktoré budú alokované na odmeny Mechanika a Maséra (ktorí budú
súčasťou RD na požiadavku Hlavného trénera). Odmeny zostanú v rovnakom princípe 50€/deň.
Koncepčne navrhla komisia smerovanie družstva U23 smerom k vytvorenie stíhacieho družstva ako
jednej z olympijských disciplín, ktorá bude zároveň slúžiť ako prostriedok zvýšenia výkonnosti aj do
individuálnych disciplín. Družstvo žien by sa malo naďalej zameriavať na individuálne disciplíny plus
disciplínu Madison. Juniorské družstvá no najmä kadetské smerovať rovnakou cestou tvorenia
stíhacieho družstva, ktoré je schopné následne dodávať aj pretekárov do individuálnych disciplín.
K bodu 6:
Komisia pozvala trénera Mikšíka, aby zhodnotili prvý rok spolupráce, kde dostal tréner Mikšík spätnú
väzbu, prebrali sa niektoré nedostatky, ktoré sa počas roka vyskytli, zároveň bol informovaný
o navrhovanej činnosti RD Elite a U23. Tréner interpretoval záujem pretkárky Bačíkovej vytvoriť
dvojicu v Madisone spolu s Norou Jenčušovou, zároveň dodal, že ako platný člen dvojice môže byť aj
Machálková, ktorá však musí zapracovať na zvýšení individuálnej výkonnosti. Komisia informovala
trénera aj o navrhovanej zmene odmeny na budúcu sezónu. Komisia však jasne vyslovila dôveru aj do
ďalšej sezóny trénerovi a požiadala ho o spracovanie plánu činnosti RD s ohľadom na potreby, ktoré
dostal od komisie.
K bodu 7:
Komisia pozvala trénera mládeže Nováka na zhodnotenie sezóny. Vyslovila nespokojnosť
s fungovaním , ktoré čiastočne poznačili opatrenia. No vyzvala trénera v prípade záujmu
o pokračovanie, aby radikálne zmenil postoj a prácu s mládežou zobral vážne a pristupoval
profesionálne. Tréner bol informovaný, že na základe rozhodnutia komisie sa Juniori dostali do jeho
kompetencie a je potrebné, aby bola zabezpečená príprava pre vrcholné podujatia. Ďalej požiadala
trénera o spracovanie plánu a požiadaviek, ktoré potrebuje pre kvalitné zabezpečenie činnosti

družstva. Nakoniec dala trénerovi mládeže 14 t.j. do 28.12.2020 čas na rozmyslenie, či za
ponúknutých podmienok bude viesť družstvo aj v nasledujúcom roku. V opačnomm prípade bude
Komisia vyhlasovať výberové konanie.
K bodu 8:
Na záver predseda komisie poďakoval zúčastneným za aktívny prístup a vhodné podnety.

V Dohňanoch 15.12.2020
Zapísal: Mgr. Michal Rohoň
Overil a schválil: Bohuslav Kujovič

