
Zápis 
 

zo seminára rozhodcov SZC, ktorý sa konal 17.02.2019  
v Penzióne*** Medený Hámor v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 

1. Otvorenie, voľba komisií 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa o činnosti 

4. Nový „Štatút KR SZC“, novinky v licenciách, požiadavky na formu výsledkových listín, UCI 

DataRide z M-SR všetkých disciplín  

5. Rozpočet na rok 2019 

6. Diskusia 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 
1. Seminár otvoril a viedol predseda komisie rozhodcov Pavol Miazdra. 
Seminár schválil program a pracovné komisie v nasledovnom zložení: 
Mandátová: Bodiš, Holba, Michalková 
Návrhová: Kollár, Mlynár, Fejo 
 
2. Kontrolu uznesení z r. 2018 vykonal Pavol Miazdra,  
Kontrola uznesení: 

1. Všetkým rozhodcom SCZ zotrvať v nastúpenom trende skvalitňovania práce – toto 

uznesenie bolo splnené, aj keď sme sa nevyhli niektorým chybám počas sezóny 2018 

2. Komisii rozhodcov pracovať na zlepšovaní technického vybavenia rozhodcovského zboru 

– v roku 2018 bola zakúpená druhá sada cieľovej kamery, časomiera Microgate a boli 

zakúpené vozidlové vysielačky pre rozhodcov ako aj piata vysielačka pre motorozhodcov 

3. Správu o činnosti komisie rozhodcov za rok 2018 predniesol Pavol Miazdra. 
Správa o činnosti KR SZC: 
 
V roku 2018 sa prvýkrát podarilo zjednotiť rozhodcov všetkých odvetví cyklistiky „pod 
jednu strechu“. Komisia sa rozšírila o zástupcov ďalších odvetví na osem členov. Všetci 
rozhodcovia boli jednotne oblečení a jednotne odmeňovaní. Na začiatku sezóny k nám 
pribudli ešte traja rozhodcovia pre novú disciplínu BMX freestyle (tých sme už ale nestihli 
vybaviť jednotným oblečením).  
Pred sezónou boli vyškolení noví rozhodcovia aj pre odvetvie trial, a bol doplnený stav 
rozhodcov pre odvetvie BMX.  
Celkom sa na rozhodovaní podieľalo 70 rozhodcov, ktorí odrozhodovali spolu 157 
pretekových dní. 
Členovia rozhodcovského zboru sa opäť podieľali aj na spracovaní rebríčkov domácich 
súťaží. 
V sezóne 2018 bol prvýkrát pre preteky SP v cestnej cyklistike, MTB XCO a cyklokrose 
spustený prihlasovací systém na preteky, o ktorý sa staral predseda ŠTK Martin Riška 
a predseda komisie rozhodcov Pavol Miazdra. Tento systém nám pomohol aj v spolupráci 



s organizátormi pretekov včas reagovať na zvýšený počet štartujúcich najmä pri 
rozdeľovaní štartov v mládežníckych kategóriách či už na ceste alebo v cyklokrose. 
V rámci sezóny nám pribudol počet pretekov zaradených do medzinárodného kalendára 
UCI, spolu 15 pretekov v kategórii C2 a C1. Okrem toho sme rozhodovali aj Európsky 
pohár v paracyklistike a tiež Majstrovstvá sveta v MTB 24-hodinovke.  
 
Čerpanie rozpočtu 2018: 
Investície – predpoklad 25.000,- čerpanie 23.747,37 EUR 
Rýchlostné disciplíny – predpoklad 35.000,- čerpanie 42.461,82 EUR – OS a V4 
Trial – predpoklad 8.000,- čerpanie 4.605,55 EUR 
BMX – predpoklad 6.000,- čerpanie  7.088,10 EUR - freestyle 
Sálovka – predpoklad 1.000,- čerpanie 0,- EUR 
Spolu rozpočet 50.000,- čerpanie 54.180,14 EUR 
 
V júni 2018 sa náš rozhodca Matúš Radosa zúčastnil praktických skúšok UCI na pretekoch 
v Taliansku a po ich úspešnom absolvovaní sa stal medzinárodným UCI rozhodcom pre 
MTB. 
 
V rámci doplnenia technického vybavenia bola dokúpená druhá sada cieľovej kamery, 
vozidlové vysielačky a tiež časomiera Microgate.  
Koniec sezóny sa niesol v znamení prekladu výrazných zmien pravidiel cyklistiky pre rok 
2019, ktoré sa týkajú viacerých odvetví cyklistiky a príprave na ich zavedenie do praxe aj 
na pretekoch, ktoré sa budú v roku 2019 konať pod hlavičkou SZC.  
 
Som presvedčený, že uplynulú sezónu môžeme hodnotiť pozitívne a dúfam, že 
v nastúpenom trende budeme aj naďalej pokračovať. 
 
4. Návrh úpravy Štatútu komisie rozhodcov predniesol Pavol Miazdra. 
Tento návrh bol jednomyseľne prijatý. Na základe tohto štatútu sa upravili sadzby 
rozhodcovských náhrad pre rok 2019.  
Novinky týkajúce sa nového formátu licencií, požiadavky, týkajúce sa obsahu výsledkových listín 
z pretekov tak, aby boli použiteľné pre ďalšie spracovanie do informačného systému 
ministerstva školstva a vysvetlenie s ukážkou spracovania výsledkov z medzinárodných pretekov 
a majstrovstiev Slovenska vo všetkých disciplínach do formátu UCI dataride predniesol Pavol 
Miazdra. 
 
5. Rozpočet na rok 2019 predstavil Pavol Miazdra: 

Investície – 16.000,- - identifikačná kamera a objektívy, 8 ks ručných vysielačiek, stojan na 
meranie bicyklov, stopky 
 
Rozpočet- spolu 70.000,- EUR 
Rýchlostné disciplíny 49.000,- EUR 
BMX 10.000,- EUR z toho BMX freestyle 2.800,- 
Trial 9.500,- EUR 
Sálová cyklistika 1.500,- EUR 
 
 
 
 



6. V rámci diskusie vystúpili  
p. Hrabák – upozornil na pravidlo o uznanej nehode a následnej neutralizácii v kritériách na 
ceste podľa pravidiel pre preteky na dráhe 
p. Čúzy – požadoval, aby predseda komisie rozhodcov prerokoval so zástupcami MRC 
zverejnenie zoznamu omladšených pretekárov pre sezónu 2019 
p. Tršková -  mala otázku k možnosti prestrešenia GDPR v rámci SZC 
p. Čúzy – požiadal predsedu komisie rozhodcov, aby pred cyklokrosovou sezónou prerokoval 
s komisiou CX predĺženie doby druhej registrácie pretekárov, nakoľko najmä zahraniční 
pretekári sú zvyknutí vyzdvihnúť si štartové čísla až hodinu pred štartom svojej kategórie  
 
7. Návrh uznesení 
 
Seminár rozhodcov 2019: 

A. Berie na vedomie: 

1. Správu o činnosti Komisie rozhodcov za rok 2018 

B. Konštatuje: 

1. Splnenie uznesení zo seminára v roku 2018.  

C. Schvaľuje: 

1. Nové znenie Štatútu Komisie rozhodcov. 

2. Rozpočet na rok 2019 

Tento návrh uznesení bol seminárom jednomyseľne prijatý. 
 
8. Následne Pavol Miazdra poďakoval všetkým zúčastneným a poprial im všetko dobré do 
sezóny 2019 a ukončil seminár. 
 
 
V Banskej Bystrici 17.02.2019    Zapísal Pavol Miazdra 


