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Zmeny vo vydávaní licencií SZC na rok 2022 
 

• Postup pri vydávaní licencií bude aj v roku 2022 rovnaký ako v roku 2021. Najprv 

sa zaregistruje klub a následne jeho členovia požiadajú o licenciu formou Žiadosti 

o vystavenie licencie 2021.  

• Emergency Contact: Podľa aktuálnych pravidiel UCI je k vystaveniu licencií 

potrebný uviesť na licencii NÚDZOVÉ ČÍSLO (emergency contact), ktoré bude 

použité v akútnych prípadoch.  

 

Pravidlo platné od sezóny 2020. 

Údaj má obsahovať meno, priezvisko a telefóne číslo na zákonného zástupcu, 

rodinného príslušníka, trénera, manažéra alebo kohokoľvek iného, na koho je možné sa 

v prípade núdze obrátiť. Tento údaj bude uvedený na zadnej strane licencie ako aj 

zapísaný do systému UCI. Bez neho nebude možné licenciu na rok 2022 vystaviť! 

K poskytnutiu tohto údaju sa vzťahuje poučenie k pravidlu, ktoré svojim podpisom na 

Žiadosti o licenciu 2021 potvrdzujete.  

 

Poučenie k pravidlu:  

- beriem na vedomie, že sa dôrazne odporúča zadať kontaktnú osobu, ktorú je možné 

kontaktovať v prípade núdze alebo incidentu, ktorý sa týka mojej účasti na pretekoch. 

V tejto súvislosti potvrdzujem, že kontaktná osoba uvedená na formulári súhlasila s 

uvedením jej totožnosti a kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v mojej licencii. 

 

• Poplatky za vystavenie licencie ostávajú rovnaké ako v roku 2021. 

• Športoví odborníci, ktorí už osvedčenie a výpis z registra trestov dodali, ho 

nemusia opätovne dávať nanovo, pokiaľ nedošlo k zmene bezúhonnosti. 

• V zmysle zákona o športe 

- športoví odborníci, ktorí pri výkone činnosti  prichádzajú do kontaktu s mládežou 

sú povinní zaslať so žiadosťou o licenciu aj výpis z registra trestov (toto sa týka osôb, 

ktoré tento dokument na SZC dosiaľ nezaslali).  

- športoví odborníci, ktorí pri výkone činnosti  neprichádzajú do kontaktu 

s mládežou sú povinní zaslať so žiadosťou o licenciu aj čestné vyhlásenie o 

bezúhonnosti (toto sa týka osôb, ktoré tento dokument na SZC dosiaľ nezaslali). 

Na základe uvedeného do momentu doručenia dokumentu nebude takáto požadovaná 

licencia vystavená. 

• Osvedčenie antidoping: osvedčenie o absolvovaní elearningu antidopingu 

platné v roku 2020, ktorá sa týkalo všetkých pretekárov v kategórii JUNIOR, 

U23 A ELITE ostáva v platnosti!  Povinnosť absolvovať e-learning spadá po 

novom aj pre tieto kategórie a funkcie : KADET, ŠPORTOVÝ RIADITEĽ, 

ASISTENT ŠPORTOVÉHO RIADITEĽA, TRÉNER, ASISTENT TRÉNERA, 

MASÉR 
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Ide o  podmienku/normu zo strany WADA agentúry o potrebe vzdelávania pretekárov v oblasti 

antidopingu. Je potrebné absolvovať a vyplniť/otestovať sa  e-Learning Anti-Doping Education 

Course ALPHA, ktorého slovenskú verziu nájdete pod linkom 

https://sada.triagonal.net/online/login/index.php. Tento kurz odporúča WADA a Slovenská 

antidopingová agentúra aj pre všetok športový sprievod: trénerov, lekárov, masérov atď.  
 

Platnosť osvedčenia je od dátumu vystavenia osvedčenia do ukončenia druhého 

kalendárneho roka. (Príklad: Získané osvedčenia Máj 2022, platnosť do 31.12.2023)   

Osvedčenie je potrebné zaslať vo formáte pdf. mailom na licencie@cyklistikaszc.sk 

spolu so žiadosťou, inak žiadosť nebude úplná! 

 

 

 

Spracovala: Rohoňová Katarína,  22.12.2021, Bratislava 

https://sada.triagonal.net/online/login/index.php

