
Zápisnica zo zasadnutia komisie dráhovej cyklistiky, Blatné 29.12.2016 

 

 

Prítomní: J. Žabka, B. Kujovič, M. Rohoň,  

Ospravedlnení: D. Hikel 

Hosť: A. Pavlendová 

 

 

1. MSR Praha a Podujatie UCI Kategórie na Slovensku 

 

Predseda komisie Žabka potvrdil termín MSR mužov Elite a U23 na 15.2.2017, 

zároveň uznal za vhodné potrebu zorganizovať preteky kategórie UCI C2 nakoľko 

pravidlá UCI podmieňujú štart na MS aj organizáciou podujatia. 

 

2. Svetové poháre 

 

Tréner RD Rohoň predniesol plán účasti na zostávajúcich SP v Cali a Los Angeles, 

pričom na prvom menovanom sa zúčastní A. Pavlendová v bodovacích pretekoch a v 

Scratchi a do Los Angeles pocestuje víťaz MSR v Prahe. 

 

3. Jozef Metelka 

 

Komisia prerokovala možnú účasť p. Metelku na MS, zároveň uznala za vhodné 

komunikovať viac s komisiou DC a jej trénerom 

 

4. Rozpočet DC na rok 2017 

 

Predseda komisie vyslovil za potrebné nastaviť systém financovania odvetvia podľa 

sezóny, ktorá prechádza cez dve kalendárne obdobia a podľa toho prispôsobiť tohtoročný 

rozpočet, ktorý by počítal s vykrytím podujatí v ešte minulej sezóne. Komisia odhadla 

potreby reprezentácie a odvetvia na ca. 75 000€. Zároveň sa uzniesla komisia, že nebudú 

vyplatené dieéty počas žiadnej z akcií avšak tréner resp. vedúci akcie je povinný 

zabezpečiť stravu. 

 

5. Agenda a Inventarizácia majetku užívaného DC 

 

Predseda vyjadril potrebu nahliadnuť resp. prevziať agendu po jeho predchodcovi p. 

Zemanovi a zároveň inventarizovať materiál v správe reprezentačného družstva dráhovej 

cyklistiky podľa evidencie 

 

6. Zloženie družstva v sezóne 2017/2018 

 

Tréner RD DC predstavil predbežné zloženie družstva a predstavu absolvovania 5 

pretekov kategórie C1 troch pretekov kategórie C2 ďalej ME Elite a Juniorov  a rovnako 

tak aj MS Elite a Juniorov, účasť na SP podmienený rozpočtom. 

 

7. Sústredenie RD a tréningy vo Viedni 

 

Komisia doporučila zorganizovať spoločné sústredenie družstva DC oboznámiť členov 

s programom do sezóny. Rovnako bola prejednaná účasť družstva na tréningoch vo 



Viedni. Komisia navrhla z rozpočtu DC zakúpiť 10 kariet na vstup na dráhu k dispozícií 

pre všetkých členov RD DC ale aj klubov , ktoré majú záujem. 

8. Valné zhromaždenie a Štatút reprezentanta 

 

Predseda Žabka vyslovil potrebu organizovania VZ vždy po skončení MS Elite, ďalej 

podotkol upraviť a jasne vymedziť práva a povinnosti člena reprezentačného družstva. 

Každý, kto nebude mať Štatút nebude mať právo vycestovať s družstvom na akciu. 

 

9. A. Pavlendová 

 

Komisia pozvala A. Pavlendovú, ktorá predniesla potreby a požiadavky pre zotrvanie 

v družstve, zároveň predniesla predstavu o súťažnom programe. Zároveň komisia DC 

vyjadrila potrebu zabezpečiť činnosť pre Elite pretekárov Pavlendovú a Taragela, 

nakoľko nie sú členmi žiadneho zo stredísk a vykonávajú šport na vysokej úrovni. Podľa 

rozpočtu sa komisia uznesie akú sumu vyčlení na zabezpečenie činnosti týchto pretekárov 

 

Uznesenia: 

 

U1 – Zabezpečiť stravu na všetkých podujatiach RD DC bez nároku na vyplatenie diét. 

 

U2 – Doriešiť Elite pretekárov zabezpečením činnosti 

 

  

 

                  

V Blatnom 29.12.2016 

 

 

                                                                                             Michal Rohoň 

                                                                                  


