Zápisnica
zo zasadnutia komisie dráhovej cyklistiky dňa 16.12.2017 v Žiline

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prezentácia delegátov, voľba zapisovateľa
3. Návrh štatútu
4. Správa o činnosti
5. Pravidlá UCI
6. Kalendár dráhovej cyklistiky
7. Návrh rozpočtu
8. Diskusia
9. Návrh Uznesenia
10. Záver

Prítomní:
p. Peter Privara, prezident SZC
p. Rastislav Zoller, predseda drahovej komisie. CK Firefly
p. Milan Novosad, CyS – Akadémia Petra Sagana
p. Michal Rohoň, hl.tréner dráhovej cyklistiky
p. Kujovič, Olympic Trnava
p. Vladimír Švajdleník, ŠG Trenčín
Ing. Ladislav Dobrovolný, člen kontrolnej komisie
Ing. Juraj Kollár, CK Velodrom Prešov

Ospravedlnení:

p. Bačíková, CK Dukla Bratislava
p. David Hikel, CK ZŤS Dubnica nad Váhom

Add. 1)
•

P. Zoller privítal p. prezidenta SZC a ostatných prítomných. Zasadnutie je vzhľadom
na počet prítomných uznášaniaschopné,

Add. 2)
•

p. Zoller predstavil prítomných delegátov a navrhol, aby zapisovateľom bola: Ing.
Renáta Orješková

•

prítomní delegáti súhlasia so zapisovateľom, ZA: 3

•

overovateľ zápisnice: p. Milan Novosad, p. Vladimír Švajdleník

•

pri schvaľovaní bol program doplnený o bod: Slovenský pohár v dráhovej cyklistike
do programu pred Diskusiou. ZA: všetci prítomní a Návrh štatútu bol presunutý do
bodu 4

Add. 3)
•

nový Štatút prevzal aj časť starého Štatútu

•

sporná je časť uznášaniaschopnosť a počet zástupcov klubov pri Valných hromadách

•

návrh: účasť na základe účasti na SP a zisku min. 1 bodu,
o

p. Rohoň námietka: SP nepočíta so štartom elitných pretekárov, koliduje
s medzinárodnými pretekmi, tzn. nie je šanca získať body, navrhuje, aby
podkladom na hlasovanie bola účasť na majstrovstvách republiky

o

p. Novosad: nikde v Zákone o športe sa nehovorí o uznášaniaschopnosti pre
komisie, hovorí sa o orgánoch združení, návrh: v rámci Komisie dať do
Štatútu, aby pri dôležitých bodoch to bola nadpolovičná väčšina prítomných,
Komisie nie sú výkonnými orgánmi, to či niekto získa bod nie je relevantné.
Každý, kto sa zúčastní pretekov, bude môcť prísť na Komisiu. Čo sa týka
volieb do orgánov, Zákon o športe stanovuje max. hranicu, nie minimálnu, tzn.
Komisia si môže stanoviť vlastnú hranicu.

o

p. prezident: v Stanovách nie je definovaná štruktúra odvetví, otázku
uznášaniaschopnosti rieši aj hlav. kontrolórka, ktorá tvrdí, že
uznášaniaschopnosť je daná nadpolovičnou väčšinou oprávnených delegátov,
treba počkať s bodom Uznášaniaschopnosť na jej vysvetlenie po skúškach
kontrolórov. Funkčné obdobie je dané na 5 rokov, nakoľko 2 roky sú
nepostačujúce na rozpracovanie pracovných vízií. Termín Konferencie sa
musel posunúť, aby bol zvolený nový hlavný kontrolór do 31.01.2018.

o

p. Novosad: hlavná kontrolórka by nemala svojím stanoviskom zväzovať ruky
Komisiám. Dajme šancu každému, aby mal možnosť prísť a hlasovať. Aby
sme ich neobmedzovali, ale mali by sme možnosť pracovať aj bez ich
prítomnosti.

o

p. prezident: pripomienkovali sme stanovisko hlavnej kontrolórky, čakáme na
jej vysvetlenie

o

p. Novosad: Komisia je len poradným orgánom pre Výkonný výbor,
rozhodujeme iba o našej činnosti v rámci kompetencií, ktoré stanovuje Štatút
a ktoré sú delegované na Komisiu,

o

p. prezident: SZC sa riadi odvetvovo, preto Komisia je aj rozhodovacím
orgánom, jednotlivé odvetvia hospodária samostatne,

o

p. Novosad: v riadiacich orgánoch nie sú Komisie, sú len poradným orgánom,

o

p. Zoller: bod 9 sa upraví, bude zaslaný na pripomienkovanie,

o

P. Kujovič: bod 11 – nesúhlasime s možnosťou delegovať zástupcu z iného
klubu, tzn. škrtnúť text za ⁏

o

p. Rohoň: doplniť možnosť delegovať zástupcu z toho istého klubu,

o

p. Dobrovolný: zaviesť inventúru dráhového materiálu – raz ročne, dať do
Štatútu, aby bol materiál inventarizovaný,

o

p. Zoller: zaviesť možnosť odpísať dráhový materiál po určitej dobe,

o

p. Novosad: takýto bod je potrebné dať do všetkých Štatútov, urobiť inventúru
v určitom rozsahu by bola povinnosť,

•

p.Zoller: návrh, aby bol jeden pomocný kontrolór v každej Komisii,

•

p. prezident: doplnenie Kontrolnej komisie o kontrolórov z rôznych odvetví cyklistiky,
daný kontrolór by mal na starosti príslušné odvetvie, KK by mala viac členov. Táto
možnosť bude prerokovaná na Konferencii,

•

p. Zoller: rozpočet Komisie sa navýšil, je nutné kontrolovať čerpanie rozpočtu, aby
nedošlo k pochybnostiam o výdavkoch,

•

p. Dobrovolný: „členom Komisie sa môže stať iba člen oddielu dráhovej cyklistiky“,
je otázne, či táto formulácia nezablokuje činnosť Komisie, tzn. napríklad nejaký
odborník, ktorý nemá oddiel dráhovej .cyklistiky by sa nemohol stať členom Komisie,

•

p.Rohoň: pri registrácii klubu sa definuje druh cyklistického odvetvia,

•

p. prezident: napr. človek, ktorý by mal na starosti marketing, vedel by zohnať
financie, nemohol by byť členom Komisie, ak by nebol členom klubu dráhovej
cyklistiky,

•

p.Kujovič: doplniť bod o napr. športového riaditeľa, marketingového pracovníka
a pod.

•

p. Dobrovolný: bod 13 – akým spôsobom sa bude kontrolovať trestná bezúhonnosť

•

p. Novosad: zákon presne vymedzuje bezúhonnosť, je to podstatné pre zväz, ale nie je
to relevantné pre Komisiu, bod 13 je zbytočný,

•

p. Rohoň: musí byť člen Komisie, členom SZC?

•

p. Novosad: členom SZC v každom prípade, členom odvetvia by nemusel byť, bolo by
to na členoch Komisie, či by ho zvolili, tzn. je dobré si nezablokovať túto možnosť,

•

p. Zoller: návrh zrušiť nezlučiteľnosť postu predsedu cyklistického odvetvia s inými
funkciami SZC, či dáme možnosť byť členom viacerých Komisií,

•

p. prezident: je to dané Stanovami,

•

p. Novosad: je len na nás, či chceme takúto možnosť obmedziť alebo nie, ak je to dané
Stanovami, je potrebné to dávať do Štatútu? V každom prípade nemôžeme ísť proti
Stanovám,

•

p.Zoller: hlavný tréner by sa volil na 2+2 roky, po dvoch rokoch by sa zhodnotili jeho
práca

•

p. Rohoň: hodnotiť treba každý rok, v prípade nespokojnosti, rozhodnúť,

•

v bode 3 je preklep: hlavný tréner – športový riaditeľ,

•

p. Zoller: po vyjadrení sa p. Fisterovej sa Štatút zašle všetkým členom na pozretie,
schvaľovanie bude po Konferencii,

•

p.prezident: treba zadefinovať alternatívu k stanovisku uznášaniaschopnosti pri 1/3
účasti oprávnených

•

p. Kujovič, p. Rohoň, p. Novosad: dajme 1/3 oprávnených členov
o

Súhlas všetkých prítomných

Add. 4)
•

p. Zoller: na Slovensku je momentálne 1 dráha, v Prešove

•

p. Kollár: Mesto Prešov schválilo 13.12.2017 dlhodobý prenájom, 15 rokov, za 1,- €
ročne pre ŠK Prešov. MŠVVaŠ schválilo účelovú dotáciu vo výške 250 000 € na
rekonštrukciu dráhy, finančné prostriedky sú už na účte SZC. Bude uzatvorená tzv.
trojzmluva medzi SZC – Mesto Prešov – ŠK Prešov o použití finančných prostriedkov
z dotácie. Financie sa použijú na nákup štartovacích blokov, časomiery, rekonštrukciu
budovy dráhy. Mesto Prešov prispeje taktiež finančnou čiastkou cca 100 000 –
150 000 €. Dráha bude mať správcu. Momentálne je už vyspravená, zrekonštruované
bolo hľadisko. Manažérom dráhy sa stal p.Delej, momentálne sa hľadá investor na
prestrešenie dráhy. Kluby SR majú možnosť na dráhe trénovať, robiť preteky, ....

•

p. Zoller: pre dráhovú cyklistiku je to prínos, podpora rozvoja dráhovej cyklistiky,

•

p.Kujovič: nemáme vyhlásené výsledky mládeže v dráh.pohári, neboli zverejňované
priebežné výsledky SP v dráhovej cyklistiky,

•

p. Rohoň: vyhodnotenie nebolo z dôvodu, že nebol zverejnený súťažný poriadok, do
nového roku by sme chceli nastaviť súťažný poriadok, urobiť vyhlásenie víťazov SP
v dráhovej cyklistike. Môžeme ešte oceniť tých najlepších, zostali nám nejaké voľné
finančné prostriedky v rozpočte, pretekári by boli motivovaní,
o

•

návrh: dodatočne sa dajú vyrobiť poháre pre každú vekovú kategóriu a klub

p. Rohoň: zhodnotenie práce reprezentačného trénera: na prvej Komisii sme urobili
časový harmonogram, ktorý sa v priebehu sezóny doplnil. Vytvorilo sa reprezentačné
družstvo 8 pretekárov (5 mužov + 3 ženy), ktoré sa zúčastnilo 5 kôl svetového pohára,
po prvý krát MS elite v mužskej aj ženskej kategórii, MS juniorov, ME seniorov, ME
do 23 rokov, 5 podujatí C1, C2, finančne sa podporila B. Pavlendovú (cestovné
náklady) a príprava elitných pretekárov: Tarageľa a Pavlendovej. Začiatok sezóny bol
dobrý, negatívne hodnotenie ME elite, kde iba 1 pretekár sa umiestnil do 10. miesta,
záver sezóny bol pokazený, pretekári už boli preťažení, Tarageľ preteky v Kanade
nedokončil pre silnú konkurenciu, ale chceme rásť, zlepšovať sa.
o zatiaľ nespĺňame podmienky účasti na ME, neusporiadali sme preteky
s medzinárodnou účasťou, budeme žiadať UCI o výnimku pre rok 2018,
o Strmiska sa v januári 2018 zúčastní pretekov v Rotterdame a Brémach.

o Medveďová prvý krát pretekala vo dvojici s Pavlendovou, obsadili 4. miesto,
•

pripomienky: BEZ PRIPOMIENOK

•

p. prezident: na madison koľko pôjde pretekárov?

•

p. Rohoň, p. Zoller: zatiaľ nie sú dané kritériá, program sa bude robiť v súlade
s rozpočtom: 2x SP Berlín, Kanada, hlavne pretekári, ktorí by sa mohli kvalifikovať na
OH, ostatní pretekári C-čkové preteky, chceme sa dostať medzi 18 dvojíc na SP pre
kvalifikáciu na OH,

Add. 5)
•

p. Zoller: pravidlá UCI sú dopĺňané každý rok,
o

Dráhová kriterijná liga: ako zastrešiť cyklistov od 6 – do 10 rokov? Kriterijná
liga – pre každú vekovú kategóriu detí, zastrešiť ju Slovenským pohárom
v Prešove, nastaviť systém ligy: uzavretý okruh so stanovením max.dĺžky,
stanovené musia byť aj prevody v súlade s UCI, bicykle cestné alebo horské,
podpora rozvoja detskej cyklistiky pri zachovaní bezpečnosti

•

p. prezident: v Taliansku majú všetci detské cestné bicykle, ide o pomerne drahú
investíciu, je otázne, či je ekonomická situácia u nás taká, aby bol dostatočný počet
štartujúcich,

•

p. Zoller: skúsme urobiť projekt, dajme im možnosť, uvidíme, čo to prinesie,

•

p. Kujovič: 5-10 ročné deti učíme ešte len bicyklovať, pretekať,

•

p. Novosad: každá aktivita je dobrá, otázkou je, či to ideme dávať do harmonogramu
činnosti z hľadiska klubov. Je minimum klubov, ktoré sa zoberajú takýmito vekovými
kategóriami. Dieťa v takom veku by sa malo pripravovať ešte všeobecne, nie ho
profilovať na cyklistiku, ktorá má najmenšiu kategóriu „mladší žiaci“,
o

v rámci Komisie sa skôr sústreďme na starších žiakov, kadetov, ktorí by
perspektívne s mohli pripravovať na ďalšie OH. Urobme pre nich kempy na
dráhe v Prešove, ktorá 15 rokov určite bude. V rámci kalendára dráh.cyklistiky
urobme v Prešove Omnia. Teraz je možnosť pre rozvoj okolia Prešova.
Zvážme možnosť asistenta hlavného trénera, resp. ďalšieho trénera, ktorý by sa
venoval st.žiakom, kadetom s víziou na ďalší olympijský cyklus.

Add. 6)
•

p. Kujovič: návrh:
o

4 dráhové poháre (apríl, máj, august, september)

o

1. SP

19.-20.5.2018

o

MSR

4.-5.7.2018, 2.-3.6.2018, 8.-9.8.2018

•

p. Novosad: kolízia termínov vždy bude, bolo by treba ešte ďalší SP, ak v prípade, že
by kolidoval napr. s MTB,

•

p. prezident: mali by sme viac inklinovať ku Prešovu. P. Delej, správca dráhy, by chcel
zväčšiť ubytovacie kapacity, ktoré sú potrebné pre kluby z väčšej vzdialenosti, aj SZC
by pomohla financiami,

•

p. Rohoň: je tu informácia, že okrem p. Rišku, aj CK Levoča by chceli robiť preteky,

•

p. Zoller: otázka je, komu dáme prioritu? Prešov alebo Brno? Jednoznačne Prešov.

•

p. Novosad: kalendár treba tvoriť aj v spolupráci s p. Riškom, aby nekolidovali
termíny jednotlivých odvetví cyklistiky,

•

p. Rohoň: z metodického hľadiska – urobme jeden víkend MSR v rýchlostných
disciplínach, ďalší víkend v ostatných vytrvalostných disciplínach,

•

p. Zoller: návrh: spojiť mužov a ženy v 1 – 2/2018 na krytej dráhe v Prahe
(10:-11.2.2018 U23, Elite, muži, ženy)

•

p. Rohoň: z hľadiska získania bodov rozdeľme kategórie, do rankingu sa berú
výsledky z posledných majstrákov, SP pre Elite nie je atraktívny, v prípade malého
počtu prihlášok spojme kategórie,

•

p. prezident: je potrebné to s nimi odkomunikovať,

Add. 7)
•

p.Zoller: podpora globálneho projektu SZC – Tokio,

•

p. prezident: časť financií aj pre ďalšiu podporu prípadných účastníkov OH,

•

p. Zoller: Komisia pripraví do konca februára 2018 projekt – Olympijský talent OH
2020 za dráhovú cyklistiku, v dráh.cyklistike nemáme podchytenú mládež,
o

•

návrh: nastaviť pre hlavného trénera asistenta pre mládež cez rozpočet dráhy
v Prešove vy sa finančne zastrešil, robil by kempy pre mládež v termínoch
pred SP, dala by sa výzva na obsadenie miesta,

p. Novosad: kempy áno, ale nie pred pretekmi, treba ich robiť v prípravnom období,
pokrokom je, že sa chodí na ME, MS,

•

p. prezident: je potrebné zaviesť systém do prípravy v dráhovej cyklistike,

•

p. Zoller: 10.2. - 26.2.2018 sústredenie Elite kategórie pri Lago di Garda na dráhe
v Montichiari, potom do 5.3.2018 je možnosť dráhu ešte využívať aj pre ostatné
kategórie. Na dráhe je zabezpečený celý servis vrátane bicyklov. Dá sa dohodnúť aj na
iných termínoch.
o

k dnešnému dňu nebola ukončená kontrola materiálu na podnet p. Bačíka.

•

p. Rohoň: prevodníky (21 ks), pastorky (9 ks), zadné disky (3), low disky (1), zadné
disky fast (2), predný disk (1), galusky (19), predstavce, reťaze, .....

•

p. Zoller: na ďalšiu sezónu nastrelí rozpočet na materiálové vybavenie p. Rohoň, na
základe navrhovaných projektov by bolo vhodné začať nakupovať dráh.materiál
a budovať si základňu pre reprezentáciu.

Add. 8)
•

p. Švajdleník: akým spôsobom sa dá vybaviť dráha vo Viedni?

•

p. Rohoň: Viedeň zaviedla obmedzenia tréningov, začali uprednostňovať iné športy,
ale zistí, čo sa dá vybaviť,

•

p. Novosad: pre Elite, U23, repre by sa mohli vybaviť aj dráhy v Poľsku,
v Taliansku, ... je potrebné zistiť, aké sú tam možnosti, ísť tam fyzicky sa pozrieť
a vyskúšať dráhu,

Add. 9)
NÁVRH UZNESENIA
1. Schválenie Slovenského pohára v termínoch:
•

19.-20.05.2018

•

02.-03.06.2018

•

04.-05.07.2018

•

08.-09.08.2018

•

+ 4 kolá Brnenský pohár

2. 29.08.2018 Medzinárodné preteky v Prešove
3. Vyhodnotenie Slovenského pohára za rok 2017 na 1. kole SP na dráhe v Prešove
4. Pripomienkovanie Štatútu, finálna verzia bude zaslaná mailom v januári 2018 po
pripomienkach hlav.kontrolóra
5. Asistent trénera pre mládež na rok 2018
•

výzva na obsadenie pozície

•

Komisia nastaví kritéria pozície asistenta

6. MSR Elite 2018: Praha, 10.02.2018, spoločne kategória Muži, Ženy
7. Požiadanie o výnimku, účasť na ME
8. Evidencia materiálu spracovaná na základe inventúry, klubom sa zašle po Valnom
zhromaždení
9. Olympijský talent 2020 – do konca februára 2018 urobiť projekt za dráhovú cyklistiku
10. Finálna verzia Štatútu sa členmi Komisie schváli per rollam
11. Doriešiť p. Pavlendovú – na Komisie 31.01.2018

Add. 10)
Pán Zoller poďakoval p. prezidentovi a ostatným prítomným za účasť

V Žiline 16.12.2017

________________________
zapisovatel Ing.R.Orieškova

________________________
overovateľ zapisu V.Švajdelnik

_____________________
predseda DC R.Zoller

_______________________
overovateľ zapisu M.Novosad

