
Zápis 
 

zo seminára rozhodcov SZC, ktorý sa konal 09.02.2020  
v Penzióne*** Medený Hámor v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 

1. Otvorenie, voľba komisií 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa o činnosti 

4. Rozpočet na rok 2020 

5. Diskusia 

6. Uznesenia 

7. 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: Maskaľ, Mlynár, Biroš 
 
2. Predseda komisie rozhodcov Pavol Miazdra skonštatoval, že na seminári 2019 neboli 
uznesením uložené komisii žiadne úlohy, ktorých plnenie by sme mohli dnes kontrolovať  
 
3. Správu o činnosti komisie rozhodcov za rok 2019 predniesol Pavol Miazdra. 
Správa o činnosti KR SZC: 
 
V roku 2019 sa rady rozhodcov rozrástli o nových členov a to v rýchlostných disciplínach 
o 7, BMX o 8, BMX Freestyle o 2 a cyklotriale o 8.  
 
Celkom sa na rozhodovaní podieľalo 85 rozhodcov, ktorí odrozhodovali spolu 178 
pretekových dní, čo je nárast oproti roku 2018 o 21 dní, z toho bolo 148 platených 
z nášho rozpočtu. Počet rozhodcov na pretekoch zaradených do kalendára UCI sa nám 
navýšil, nakoľko sme na väčšine z nich zabezpečovali aj registráciu pretekárov 
a výsledkový servis. Na pretekoch zaradených do Slovenského pohára na ceste boli oproti 
minulým sezónam viac využívaní moto-rozhodcovia. V rámci sezóny nám pribudol počet 
pretekov zaradených do medzinárodného kalendára UCI, spolu 16 pretekov v kategórii 
C1, C2, C3 a historicky prvé preteky MTB S2. Okrem toho sme rozhodovali aj Európsky 
pohár v paracyklistike. Naši rozhodcovia rozhodovali na základe pozvania a súhlasu SZC aj 
preteky v ČR a v Srbsku. 
 
Členovia rozhodcovského zboru sa opäť podieľali aj na spracovaní rebríčkov domácich 
súťaží. Taktiež sa starali o štartové čísla na preteky v cestnej cyklistike, MTB XCO, 
cyklokrose, BMX a triale, preklady zmien pravidiel UCI a ich zavedenie do súťažných 
poriadkov domácich súťaží. 
 
V cyklotriale sa nám podarilo úspešne zaviesť on-line výsledkový servis, ktorý na takejto 
úrovni beží len na podujatiach od svetových pohárov vyššie. 
 



V priebehu sezóny sa naši rozhodcovia zúčastňovali aj školení pod hlavičkou UCI – Tomáš 
Platko sa zúčastnil UCI semináru pre národných rozhodcov BMX Freestyle, Ondrej Biroš 
a Ladislav Čúzy sa zúčastnili UCI kurzu pre Elite národných rozhodcov na dráhe, Simona 
Oroszová bola na UCI kurze pre Elite národných rozhodcov BMX, všetci traja ukončili 
kurzy úspešným zložením skúšky a získali kvalifikáciu ELITE národný rozhodca v príslušnej 
disciplíne, a Matúš Radosa absolvoval kurz pre UCI medzinárodných rozhodcov 
v cyklokrose, kde úspešne zvládol teoretické aj praktické skúšky a získal tak kvalifikáciu 
UCI medzinárodného rozhodcu pre cyklokros.  
 
V rámci doplnenia technického vybavenia bola dokúpená identifikačná kamera, plug-iny 
pre softvér cieľovej kamery, ručné vysielačky s rozhodcovskou frekvenciou, stojan na 
meranie bicyklov a tiež stopky pre použitie s PC a tlačiarňou.  
 
Po prvom roku spolupráce so spoločnosťou BRUVO sme sa s pánom Bruynselsom dohodli 
na jej pokračovaní a bolo nám dodané oblečenie za ďalších 5.000,- EUR, takže by už 
takmer všetci rozhodcovia SZC mali mať toto aktuálne oblečenie a dúfame, že 
v spolupráci budeme pokračovať aj v budúcom roku. Za túto dohodu chcem poďakovať 
najmä Ľubošovi Bodišovi a taktiež Vám všetkým, nakoľko predpokladom takejto 
spolupráce je v prvom rade Vaše rozhodovanie a vystupovanie na pretekoch. 
 
Koniec roku sme venovali príprave semináru rozhodcov v roku 2020, príprave kalendára 
pre delegácie, kde nám oproti roku 2019 opäť narástol počet pretekov a pretekových dní. 
 
Čerpanie rozpočtu 2019: 
Investície – predpoklad 16.000,- čerpanie 16.000,- EUR,  
Rýchlostné disciplíny – predpoklad 49.000,- čerpanie 49.946,81 EUR  
Trial – predpoklad 9.500,- čerpanie 8.693,16 EUR 
BMX – predpoklad 10.000,- čerpanie  10.890,42 EUR - freestyle 
Sálovka – predpoklad 1.500,- čerpanie 0,- EUR 
Spolu rozpočet 70.000,- čerpanie 74.682,24 EUR 
 
Som presvedčený, že uplynulú sezónu môžeme hodnotiť pozitívne a dúfam, že 
v nastúpenom trende budeme aj naďalej pokračovať. 
 
4. Rozpočet na rok 2020 predstavil Pavol Miazdra: 

Rozpočet na rok 2020: 
Rozpočet- spolu 75.000,- EUR 
Rýchlostné disciplíny 51.500,- EUR 
BMX 9.500,- EUR   
BMX freestyle 3.000,- EUR 
Trial 9.500,- EUR 
Sálovka 1.500,- EUR 
 
 
5. V rámci diskusie vystúpil:  
 
p. Čúzy – oznámil rozhodcom, že rozhodcovia môžu požiadať o vydanie licencie SZC aj bez 
klubovej príslušnosti 
  



 
6. Návrh uznesení 
 
Seminár rozhodcov 2020: 

A. Berie na vedomie: 

1. Správu o činnosti Komisie rozhodcov za rok 2019 

  

B. Schvaľuje: 

1. Rozpočet na rok 2020 

Tento návrh uznesení bol seminárom jednomyseľne prijatý. 
 
7. Následne Pavol Miazdra poďakoval všetkým zúčastneným a poprial im všetko dobré do 
sezóny 2020 a ukončil seminár. 
 
 
V Banskej Bystrici 09.02.2020    Zapísal Pavol Miazdra 


