
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

ZÁPIS  

z rokovania Konferencie SZC konanej 13. februára 2016 

v Bratislave, Bajkalská 25, Hotel Holiday Inn  
 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčných listín delegátov a hostí. 

 

Prezident SZC Peter Privara privítal prítomných. Zablahoželal Františkovi Sitorovi, 

Milanovi Brutovskému a Štefanovi Bružeňákovi k životnému jubileu a odovzdal im pamätné 

plakety Slovenského zväzu cyklistiky. 

 

K bodu 2 

Predsedajúci Ján Žilovec vyzval členov mandátovej komisie, aby predstavili počty 

prítomných: 42 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 2 delegáti s hlasom poradným. 

Ján Žilovec vyzval plénum, aby sa vyjadrilo k prítomnosti hosťa pána Tomáša Legnavského, 

ktorý je momentálne disciplinárne trestaný. Hlasovanie za prítomnosť p. Legnavského: za: 17, 

proti 7, zdržali sa: 18. 

Ján Žilovec prečítal ostatných hostí: Katarína Ďurková, CK Olympik Trnava; Darina 

Kubešková, CK Biking Raková; Ľudovít Lučanič, novinár; Ján Luky, fotograf; Karol Pátek, 

novinár; Milan Novosad, CyS – Akadémia Petra Sagana; Juraj Zeman, VV SZC; Jana Anettová, 

Cyklisti Trnava; Ján Ožvalda, ŠK Topoľčianky; Janka Keseg Števková, Outsiterz; Milan 

Horváth, CK Trnava; Zdeněk Holba, VV SZC; Ján Hollý, CK Topgrass. 

Hlasovanie za prítomnosť hostí: 41 za, proti nikto, zdržal sa 1. 

 

K bodu 3 

Schválenie programu, predbežnej sčítacej komisie a rokovacieho poriadku (príloha č. 1): za 

42, proti nikto, zdržal sa nikto. 

Konferencia schválila nasledovné pracovné komisie: 

- mandátová: 1. Bakičová  2. Ďurková 3. Chren 

- sčítacia:  1. Dvorščík  2. Fraňo 3. Bodiš 

- návrhová: 1. Došek  2. Hollý 3. Holba 

- zapisovateľ: 1. Bakičová 

- overovatelia: 1. Jakubová  2. Ďurková 3. Rapčan 

Konferencia schválila pracovné predsedníctvo navrhnuté Výkonným výborom SZC: 

prezident Peter Privara, predsedajúci Konferencie Ján Žilovec, generálna riaditeľka Jakubová, 

zapisovateľka Veronika Bakičová. 

 

Konferencia schválila nasledovný program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, schválenie predbežnej sčítacej komisie a schválenie 

rokovacieho poriadku 

3. Voľba pracovných komisií: mandátovej, sčítacej, návrhová; voľba zapisovateľa 

a overovateľov zápisu 

4. Správa o činnosti SZC od poslednej konferencie 

5. Správa o hospodárení SZC od poslednej konferencie 

6. Správa revíznej komisie 
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7. Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC (príplatok k licencii za 

úrazové poistenie)  

8. Odmena pre členov Výkonného výboru 

9. Vystúpenie z Konfederácie športových zväzov (VV 8.12.2015) 

10. Štadión  

11. Rozpočet a plán činnosti na bežný rok 

12. Správy predsedov jednotlivých odborných a odvetvových komisií SZC 

13. Oznámenie zloženia Výkonného výboru na základe návrhov odvetvových komisií 

(nový člen Ladislav Longauer) 

14. Príprava nových stanov – Nový zákon o športe 

15. Vystúpenie hostí, diskusia (o. i. pán Uhrinec DNA bicyklov) 

16. Návrh a schválenie uznesenia 

17. Záver 

 

K bodu 4 

Prezident Privara prečítal správu o činnosti SZC od poslednej konferencie (príloha č. 2). 

 

K bodu 5 

Generálna riaditeľka Jakubová prečítala správu o hospodárení (príloha č. 3). 

 

K bodu 6 

Predseda revíznej komisie Jurčo prečítal správu o činnosti a výsledkoch revíznej 

a kontrolnej komisie SZC (príloha č. 4). 

 

K bodu 7 

Žilovec prezentoval poplatky za licencie v jednotlivých kategóriách a poplatok za 

registráciu klubu (príloha č. 5). Hlasovanie o výške licenčných poplatkov: za 41, proti 1, zdržal 

sa nikto. 

 

K bodu 8 

Hlasovanie o odmene pre členov VV vo výške 40 Eur: za 23, proti nikto, zdržal sa 18. 

Predsedajúci Žilovec konštatoval, že nadpolovičnou väčšinou bol poplatok schválený.  

 

K bodu 9 

Prezident Privara zdôvodnil návrh vystúpiť z Konfederácie športových zväzov. Pre členov 

Konfederácie nevyplýva z činnosti Konfederácie žiadna výhoda. Návrh vystúpiť už bol na 

Konferencii prezentovaný pred dvomi rokmi, ale Konferencia ho zamietla z dôvodu, že 

Konfederácia môže mať nejaký majetok, ktorý sa možno bude deliť medzi športové zväzy. To 

sa nestalo a teraz dokonca hrozí, že Konfederácia môže mať dlhy. Prezident navrhuje vystúpiť 

z Konfederácie. Vyzýva prítomných, aby vystúpil niekto z prítomných výnimočne aj mimo 

diskusie, ak má vážny argument proti vystúpeniu SZC z KŠZ. Nikto sa neprihlásil. Hlasovanie 

o vystúpení SZC z Konfederácie športových zväzov: za 41, proti nikto, zdržal sa 1. 

 

K bodu 10 

Prezident informoval, že páni Tkáč a Malíček obdržali pozvanie na Konferenciu 

a zároveň výzvu zaslať k situácii písomné stanovisko. Na výzvu neodpovedali a ani neprišli na 

dnešnú Konferenciu. SZC pokračuje v riešení kauzy s právnou kanceláriou.  
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K bodu 11 

Generálna riaditeľka predstavila rozpočet a plán činnosti SZC na rok 2016 (príloha č. 6). 

 

K bodu 12 

Nasledovali správy jednotlivých odvetví, ktoré predniesli vedúci odvetví: Pavol Gálik za 

cestnú cyklistiku uviedol najväčšie výsledky roku 2015, ktorými bezpochyby sú majster sveta 

Peter Sagan a Erik Baška majster Európy do 23 rokov. 

Ján Žilovec za MTB cross country zhodnotil úspešnú sezónu, deväť kôl Slovenského pohára 

MTB XCO a desať kôl Slovenského pohára MTB XCM, Majstrovstvá Slovenska, národné 

licencie, reprezentáciu. Predstavil jazdcov s najvýznamnejšími výsledkami a plán na rok 2016. 

Veronika Bakičová za MTB DH (príloha č. 7; vedúci odvetvia pán Vrbovský nebol prítomný 

na Konferencii). Mikuláš Rapčan za BMX v rámci zhodnotenia uplynulej sezóny uviedol 

organizáciu Slovenského pohára, medzinárodné preteky V4, reprezentačné akcie, tréningový 

proces, významné výsledky v jednotlivých vekových kategóriách. 

Juraj Zeman prečítal správu za odvetvie DC, v ktorej konštatoval, že dráhová cyklistika 

utrpela obrovskú škodu z dôvodu predaja cyklistického štadióna, stratilo sa niekoľko generácií 

dráhových cyklistov ale aj ďalších odvetví, ktoré priestory štadióna využívali na všetky 

možnosti tréningového procesu. Napriek uvedenému sa podarilo DC zorganizovať 9 kôl 

slovenského pohára. Referoval o najúspešnejšej reprezentantke v DC Alžbete Pavlendovej 

a nákupe dráhových bicyklov. Následne Juraj Zeman prečítal správu predsedu trénersko-

metodickej komisie pána Belása.  

Podľa vedúcej odvetvia sálovej cyklistiky Andrea Hajdú reprezentanti sálovej cyklistiky 

splnili stanovené plány v tréningovej aj pretekárskej činnosti. Referovala o významných 

výsledkoch štvorice, dvojice a jednotlivcov na európskych a svetových pretekoch.  

 

Počas čítania správ odvetví, cca o 11.40 h sa dostavil Štefan Pčola za klub bike3alzone, o. z., 

ktorý dostal hlasovací lístok s hlasom rozhodujúcim, čím sa zvýšil počet hlasujúcich na 43. 

 

Štefan Pčola referoval o činnosti odvetvia cyklotrial. Prebehli tri kolá SP a majstrovstvá 

Slovenska. Úspešná sezóna bola aj na medzinárodnom poli. Predstavil najvýznamnejšie 

výsledky (najmä Tatiana Janíčková, Kristína Sýkorová). Oboznámil s plánmi na rok 2016, ktoré 

chcú nadviazať hlavne na výborné výsledky ženského trialu.  

 

Obedová prestávka o 12.30 h, pokračovanie o 13.30 h. 

 

Predseda odvetvia Cyklistika pre všetkých Ladislav Longauer oboznámil prítomných 

s týmto odvetvím. Ďalej zhodnotil činnosť odvetvia v roku 2015. 

 

Za cyklokros referoval Martin Fraňo. Na valnom zhromaždení komisie cyklokrosu sa 

prejednali všetky dôležité záležitosti, ktoré sú zachytené v zápisnici. Slovenský pohár bol 

vyhodnotený ako najlepší národný pohár z krajín V4 a drvivá väčšina SP dosahuje úroveň 

pretekov UCI. Poďakoval sa za to dôslednej práci organizátorov (ŽP Podbrezová, CK Olympik 

Trnava). Z uvedeného dôvodu sa komisia CX rozhodla oceniť najlepších organizátorov. 

Osobne odovzdal cenu za najlepšieho organizátora SP Ladislava Kanderu z Klubu nadšencov 

amatérskej cyklistiky Ružomberok, ktorý sa však ospravedlnil, preto cenu prevezme Marek 

Varhaňovský. Ocenenie odovzdal aj agilným organizátorom z CK Olympik Trnava za výborne 
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zorganizované Majstrovstvá Európy masters v Trnave; cenu prevzal zástupca klubu pán Chren. 

Fraňo poďakoval aj trénerom CTM, ktorí motivovali svojich členov zúčastniť sa pretekov CX, 

vďaka čomu sa zvýšil počet štartujúcich a vychováva sa nová úspešná generácia. Budúci rok 

budú tri podujatia zaradené v kalendári UCI, čo je organizátorsky postup a pomôže celej 

cyklistike. 

 

Za rozhodcovskú komisiu a športovo-technickú komisiu (ŠTK) vystúpil Milan Dvorščík. 

Predstavil úlohy športovo-technickej komisie, ktorá vznikla roku 2015. Skladá sa z členov 

komisie jednotlivých odvetví, ktorí sú zodpovední za pravidlá svojho odvetvia. Zároveň je tam 

zástupkyňa sekretariátu generálna riaditeľka Jakubová. Predseda ŠTK Dvorščík dohliada na to, 

aby pravidlá a požiadavky boli v súlade s UCI. Túto komisiu si vyžiadala prax, keďže do roku 

2015 boli viaceré verzie pravidiel, ktoré bolo potrebné zosúladiť. Stručne predstavil orientáciu 

v nových pravidlách, ktoré sú zverejnené na stránke zväzu.  

Milan Dvorščík pre Komisiu rozhodcov vypracoval jej koncepciu. Prioritou je zabezpečiť 

výsledkový servis, k čomu je potrebný jednotný rozhodcovský softvér. Všetky možnosti 

prezentuje Dvorščík na zasadnutiach Výkonného výboru. Otázkou je aj odmeňovanie 

rozhodcov. Minulý rok SZC zaplatil na daniach a odvodoch cca 5000 eur. Včera sa zúčastnil 

školenia, kde sa dozvedel, že je možné vyplácať rozhodcov cez tzv. dobrovoľnícku činnosť, 

z ktorej nevyplývajú odvody. Na záver poďakoval rozhodcom za ich doterajšiu prácu.  

 

K bodu 13 

Predsedajúci Ján Žilovec predstavil zloženie Výkonného výboru pre rok 2016 (príloha č. 8). 

Novým členom je Ladislav Longauer, namiesto Petra Rihaya.  

 

K bodu 14 

Prezident Privara uviedol nový zákon o športe, ktorý okrem iného ukladá povinnosť 

zosúladiť stanovy zväzu s novým zákonom. Termín je do 30.6.2016. Preto približne v máji 

2016 bude zvolaná mimoriadna Konferencia, ktorá nové stanovy schváli (neschváli). Do 

15.3.2016 budeme zbierať pripomienky, na základe ktorých sa upravovateľ stanov rozhodne, 

ako sa vypracujú nové stanovy (odvetvové riadenie, prezídium, územné rozdelenie). Upravené 

stanovy zašleme na diskusiu 30 dní pred mimoriadnou Konferenciou a pripomienkovať ich 

bude možné ďalších 10 dní, to znamená 20 dní pred konaním Konferencie už nebude možné 

pripomienky zapracovať do nových stanov. Je možné zvolať Konferenciu napríklad v Banskej 

Bystrici, aby bola bližšie viacerým členom SZC.  

Stanovy musia byť schválené dvomi tretinami členov zväzu s hlasom rozhodujúcich 

prítomných na mimoriadnej Konferencii (viď existujúce stanovy), preto prezident vyzval 

všetkých, aby behom jedného mesiaca zasielali na zväz podnety, ktorým smerom sa uberať 

napríklad aj v otázkach prezídia alebo odvetvového riadenia SZC. 

 

K bodu 15 

Predsedajúci Ján Žilovec pozval pána Uhrinca, aby prezentoval DNA ochranu bicyklov. 

 

Následne v diskusii vystúpili páni Gálik, Kollár a Laktiš. 

 

Pavol Gálik referoval o kritériu rozdeľovania štátnej dotácie: každý rok sa ráta 10 najlepších 

výsledkov, ale počítajú sa len olympijské športy, čo Gálik považuje za diskrimináciu. Iné 

odvetvia, napríklad zväz modelárov dostáva 60.000 Eur za výsledky na majstrovstvách, 
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pretláčania rukou takisto dostáva 53.000 Eur. Myslím si, že malo by sa pracovať na tom, aby 

neolympijské športy neboli diskriminované. 

Peter Privara doplnil, že výsledky sa počítajú 4 roky dozadu. Výsledky, ktoré sa v minulosti 

rátali, v tomto roku to vyškrtli. Pomýlili si disciplíny s odvetviami. Privara sa hneď hlásil 

u predsedu Národnej rady Pellegriniho a vysvetlil mu situáciu. Pellegrini sľúbil, že vznikne 

nový predpis na rok 2017 a v novovytvorenej komisii bude aj zástupca cyklistiky.  

 

Juraj Kollár informoval, že napriek veľkej iniciatíve prešovskej radnice sa nepodarilo 

revitalizovať velodróm. Úsilie zachrániť velodróm podporuje prezident Slovenského 

olympijského výboru, Peter Sagan, členovia Cyklistiky pre všetkých. Chce poprosiť SZC 

o spoluprácu pri riešení členky nášho klubu Lenky Litvínovej, ktorej skúsenosti treba využiť 

pre rozvoji cyklistického športu. Zároveň chce poprosiť zväz o pridelenie niekoľkých 

dráhových bicyklov z novo kúpených. Ďakuje zväzu, že jej zástupkyne Jakubová a Bakičová 

navštívili Prešov kvôli velodrómu. Očakáva dobrú spoluprácu s novým reprezentačným 

trénerom dráhovej cyklistiky pánom Rohoňom. 

 

Martin Laktiš, predseda ŠK Topoľčianky: v klube majú asi 10 detí, ktoré sa zúčastňujú SP 

v cross country a cyklokrose. Desať členov sa zúčastňuje maratónskej série horskej cyklistiky. 

V minulom roku zorganizovali majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike a v tomto roku im 

bola pridelená organizácia majstrovstiev republiky v SP cross country. Chcel by som apelovať 

na zväz zo strany rodiča, keď som pred niekoľkými rokmi nevedel čo je to cyklistika a učil som 

sa bicyklovať so svojím synom. Mottom môjho príspevku je mládež. Na Slovensku sú kluby, 

ktoré sú etablované. Za najdôležitejšiu považuje prípravku. Zo strany zväzu by očakával, aby 

sa zameralo regionálne na tvorbu nových klubov orientovaných na deti. Jedine existuje Detská 

tour Petra Sagana a keď tá skončí, tak deti opäť idú hrať futbal. Napríklad ja som musel 

zabezpečiť všetko okolo klubu a niekoľko rodičov investovalo svoje peniaze. Bolo by dobré, 

aby sa vytvorili pomocné barličky, aby sa pomohlo zanieteným rodičom, ktorí chcú viesť svoje 

deti k cyklistike a organizovať tréningy a preteky v rámci klubu. Chcel by vedieť, čo môžu 

kompetentní pre to urobiť. 

Privara: klobúk dole pred nadšencami ako ste Vy. Nechcem byť tvrdý, ale máte to pomýlené, 

pretože zväz nemôže zakladať kluby. V regióne musí byť človek, ktorý je nadšený a investuje 

do klubu svoj čas prípadne peniaze. Aj keď je hudobne talentované dieťa, tak ho rodič vozí do 

iného mesta kde je umelecká škola. Zväz nemôže venovať peniaze, aby sa založil nový klub. 

Môžeme dotovať kluby podľa účasti na SP (kluby mimo CTM), napríklad keď budete mať 70 

štartov (dá sa to dosiahnuť aj s tromi deťmi), tak získate dotáciu 2.000 Eur. Toho roku sme 

takto podporili 14 klubov (mimo CTM). Kritiku prijímame, ale nemôžeme zakladať regionálne 

kluby. Zväz nemôže za to, že v danom regióne neexistuje klub. Keď sa v regióne nenachádza 

nadšenec, zväz to nemôže ovplyvniť. Niektorí rodičia kúpia deťom drahý mobil, tak môžu 

investovať aj do cyklistiky. 

Chnúrik: deti potrebujú mať nielen klub a podmienky pre trénovanie, ale treba mať aj 

trénera, ktorý musí byť s deťmi aj 5 dní do týždňa a na to je potrebné, aby tréner nechodil do 

zamestnania a tu už je problém s platením trénera. Navrhujem, keby SZC zabezpečil 

financovanie platu trénerom v jednotlivých regiónov. Ochotníkov je dosť, ale trénera nenájdete 

na každom rohu. Trénerov zase nie je tak veľa, aby sa nenašli peniaze na zaplatenie.  

Dvorščík: nie je také jednoduché zakladať klub. Zo strany SZC by sme mohli vypracovať 

návod ako založiť klub a poskytnúť zoznam trénerov, ktorí by im mohli byť nápomocní.  
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Príloha č. 1 

 
ROKOVACÍ  PORIADOK KONFERENCIE 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY  

BRATISLAVA 13. 2. 2016 

 

1. Konferencia SZC je najvyšším orgánom SZC a tvoria ju delegáti cyklistických klubov (oddielov) 

s hlasom rozhodujúcim. Na rokovaní konferencie sa môžu zúčastniť ako oprávnení delegáti 

s hlasom rozhodujúcim, len vyslaní a potvrdení (priloženou návratkou) delegáti cyklistických 

klubov a oddielov riadne zaregistrovaných v SZC v roku 2015, ktorí pred dátumom Konferencie 

SZC zaplatili registračný poplatok do SZC a podali prihlášku na registráciu klubu v SZC na rok 

2016. Každý klub má právo vyslať na konferenciu SZC (ďalej len Konferencia) jedného delegáta 

s hlasom rozhodujúcim. Delegát musí byť starší ako 18 rokov  a musí mať pri sebe písomné 

poverenie na tento účel (kópiu návratky). Delegátom s hlasom rozhodujúcim sa stáva po splnení 

vyššie uvedených podmienok a až po vlastnoručnom podpísaní prezenčnej listiny a prevzatí  

očíslovaného mandátového lístka. Počas Konferencie je zakázané nahrávať s výnimkou potreby 

zápisnice. Slovný prejav určitej osoby spadá pod prejavy chránené v rámci osobnostných práv v 

zmysle § 11 Občianskeho zákonníka. Podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové 

záznamy týkajúce sa prejavov určitej fyzickej osoby smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením. 

 

2. Členovia Výkonného výboru SZC, členovia Revíznej a kontrolnej komisie SZC a predsedovia 

odborných a odvetvových komisií, ktorí nie sú na rokovanie Konferencie vyslaní základnými 

celkami (zaregistrovanými klubmi/oddielmi) ako delegáti s hlasom rozhodujúcim, majú právo 

zúčastniť sa na rokovaní Konferencie ako delegáti s hlasom poradným. (Stanovy SZC, čl.8.3.2) 

 

3. Ďalej sa na rokovaní Konferencie môžu zúčastniť tréneri reprezentačných družstiev SZC, útvarov 

talentovanej mládeže SZC (CTM, ZCPM) a Centier olympijskej prípravy (v cyklistike). 

 

4. Na Konferencii sa tiež môžu zúčastniť aj nečlenovia SZC – oficiálne pozvaní hostia a pracovníci 

masovo komunikačných prostriedkov, alebo iné oficiálne nepozvané osoby, ak ich účasť odsúhlasí 

Konferencia. Nemôžu však zasahovať do  priebehu konferencie, majú ale právo, jeden raz vystúpiť 

v bode rokovania – diskusia. 

 

5. Program Konferencie musí byť uvedený na pozvánke na Konferenciu a podlieha schváleniu 

delegátmi Konferencie. 

 

6. Pracovné komisie Konferencie: pracovné predsedníctvo (PP), mandátová komisia (MK), návrhová 

komisia (NK), volebná komisia (VK), komisia skrutátorov – osôb na sčítanie hlasov (KS).  

 

7. Rokovanie konferencie vedie Pracovné predsedníctvo (PP), navrhnuté VV SZC a odsúhlasené 

delegátmi Konferencie.  

Zloženie PP: predsedajúci, prezident SZC, riaditeľ SZC a jeden zapisovateľ. 

 

8. Rokovanie Konferencie riadi predsedajúci, ktorým je prezident alebo viceprezident SZC. O inom 

predsedajúcom môže rozhodnúť len Konferencia. (Stanovy SZC, čl. 8.13.0). 

 

9. Predsedajúci nemá právo komentovať prednesené návrhy. Jeho hlavným poslaním je dbať na 

dodržanie tohto rokovacieho poriadku, dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie 

schváleného programu rokovania konferencie. Konferencia má právo vymeniť predsedajúceho, ak 

ten nezvláda priebeh rokovania alebo nepostupuje podľa schváleného programu, či rokovacieho 

poriadku. 
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10. Predsedajúci má právo odobrať udelené slovo diskutujúcemu, ak ten: 

- Nediskutuje k téme rokovania, napriek predchádzajúcemu upozorneniu predsedajúceho. 

- Svojim prejavom uráža iné osoby. 

- Prekročil časový limit na diskusný príspevok alebo vysvetlenie návrhu, či technickej 

pripomienky. 

 

11. Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo technickej 

pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len so súhlasom nadpolovičnej 

väčšiny delegátov konferencie vyjadreným hlasovaním. 

 

12. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim môže v bode rokovania „Diskusia„ vystúpiť s diskusným 

príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje písomnou  prihláškou do rúk 

predsedajúceho. Ak je k prednášaným správam alebo materiálom vedená rozprava alebo samostatná 

diskusia, tak sa do nej prihlasuje zdvihnutím ruky s mandátovým lístkom. Poradie podania prihlášky 

alebo zdvihnutia ruky určuje aj poradie v akom delegát dostane od predsedajúceho slovo. Prezident 

SZC má právo vystúpiť v diskusii mimo poradia, ak chce reagovať na prednesený príspevok a to 

v limite 5 minút. 

 

13. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má právo podať neobmedzený počet návrhov na uznesenie. 

Počas trvania Konferencie nie je prípustné vstupovať do bodov programu Konferencie technickými 

pripomienkami. K jednotlivým bodom Konferencie je možné sa vyjadriť v diskusii. Návrhy na 

uznesenia sa podávajú najneskôr do odsúhlasenia uznesenia Konferencie ako celku. 

 

14. Predsedu a dvoch členov komisie skrutátorov (KS) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie.  Členovia KS spočítavajú hlasy a sledujú hlasovanie o všetkých návrhoch s 

výnimkou volieb. Predseda KS oznamuje výsledok hlasovania verejne predsedajúcemu a to tak, že 

uvedie počet prítomných delegátov s hlasov rozhodujúcim, počet hlasov Za, počet hlasov Proti, 

počet hlasov Zdržal sa hlasovania a skutočnosť, či bol návrh prijatý alebo zamietnutý.  Námietku 

voči oznámenému výsledku hlasovania je nutné podať okamžite a musí byť o nej ihneď rozhodnuté, 

ak je to nutné, tak aj s opakovaním hlasovania. O prípadnom opakovaní hlasovania však musí dať 

predsedajúci opäť hlasovať. 

 

15. Predsedu a dvoch členov mandátovej komisie (MK) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie. MK pred začatím Konferencie preverí oprávnenosť delegátov hlasovať 

a spočíta počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim a predseda MK ho verejne ohlási 

predsedajúcemu, členom KS a v prípade volieb členom VK. Na zabránenie vzniku pochybnosti 

o počte prítomných delegátov, vyzve predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, ktoré vykonajú 

delegáti s hlasom rozhodujúcim zdvihnutím mandátových lístkov. 

 

16. Predsedu a dvoch členov návrhovej komisie (NK) schvaľuje konferencia z návrhov predložených 

delegátmi konferencie. Hlavnou povinnosťou NK je pripraviť text návrhu uznesenia konferencie 

z návrhov prednesených delegátmi a vyplývajúcimi zo správ prednesených podľa programu 

konferencie. Schválený text uznesenia podpíšu všetci členovia NK. 

 

17. Konferencia je schopná prijímať uznesenia pokiaľ za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

členov s hlasom rozhodujúcim. (Stanovy SZC, čl. 8.7.0). 

 

18. Návrhy, správy a iné materiály Konferencie sú prijaté, pokiaľ za ne hlasuje nadpolovičná väčšina 

z prítomných oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim, ak nie je v týchto stanovách určené 

inak. (Stanovy SZC, čl. 8.7.1). 
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19. Dvojtretinová väčšina prezentovaných oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim je 

požadovaná pre rozhodnutia uvedené v čl. 8.7.2 Stanov SZC. Hlasovanie sa vykonáva verejne a to 

tak, že na základe výzvy predsedajúceho hlasujú delegáti s hlasom rozhodujúcim zdvihnutím 

hlasovacích (mandátových) lístkov postupne „Za“ alebo „Proti“ alebo „Zdržal sa“ hlasovania. 

 

20. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh rokovania. V zázname stručne a výstižne zachytáva obsah 

vystúpení diskutujúcich alebo predkladateľov materiálov a správ, prípadne ďalšie významné 

skutočnosti. Zapisovateľ vyhotoví a podpíše zápisnicu o priebehu konferencie. Zápisnicu musí 

podpísať prezident SZC a obaja overovatelia zápisnice a to najneskôr 20 dní po skončení 

konferencie, až potom je možno považovať zápisnicu za oficiálnu. Riaditeľ SZC zodpovedá za to, 

že oficiálna zápisnica bude zaslaná do 30 dní od skončenia konferencie všetkým kolektívnym 

členom SZC. Ďalším osobám len na základe uznesenia konferencie. 

 

21. Zloženie, voľbu a činnosť volebnej komisie (VK) upravuje Volebný poriadok konferencie SZC.  

 

22. Na sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty konferencie: 

- prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí / pozorovateľov, 

- pozvánka, rokovací  poriadok a oficiálna zápisnica, 

- správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej forme, 

- zápisnica  návrhovej komisie a schválený text uznesenia ako celku. 

 

Tento rokovací  poriadok bol prerokovaný VV SZC a účinnosť nadobudne aktom jeho schválenia na 

konferencii SZC.  
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Príloha č. 2 

 

 

Správa prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky 

o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky od 15. 2. 2015 do 13. 2. 2016 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, 

dovoľte, aby som Vás privítal na výročnej Konferencii Slovenského zväzu cyklistiky, na ktorej 

sa stretávame každý rok a hodnotíme predchádzajúce obdobie. Tohto roku sa stretávame 

netradične mimo budovy Domu športu, kde prebieha rozsiahla rekonštrukcia, takisto, asi všetci 

viete, že sme sa presťahovali do vedľajšieho traktu.  

Verím, že dnešná konferencia prebehne v priateľskej a pracovnej atmosfére, želám si, aby sme 

sa navzájom všetci rešpektovali a rozišli sa s pocitom, že sme pre slovenskú cyklistiku urobili 

to najlepšie. 

 

Rok 2015 bol najúspešnejším rokom v histórii slovenskej cyklistiky. Hovoril som to aj v roku 

2013, 2014 a som rád, že v tomto trende môžem pokračovať aj v tomto roku. Toto moje 

tvrdenie je podložené vynikajúcimi výsledkami a tiež víťazstvom Petra Sagana v ankete 

Najlepší športovec Slovenska, kde ešte Erik Baška obsadil 15. miesto. A nesmiem zabudnúť 

tiež na fantastické výkony našich paralympionikov Jozefa Metelku a Patrika Kurilu. Dosiahli 

sme veľké množstvo kvalitných výsledkov, podrobne svoje odvetvia zhodnotia predsedovia 

komisií. Ale aj tak chcem vyzdvihnúť vo svojej správe tie, ktoré ešte vyčnievajú nad ostatnými. 

Je to, samozrejme, titul majstra sveta Peťa Sagana, jeho výkon a víťazstvo obdivovalo nielen 

celé Slovensko ale aj celý svet a športovou svetovou verejnosťou je to považovaný za jeden 

z najkrajších športových zážitkov roku 2015. Krásny výsledok dosiahol aj Erik Baška, ktorý sa 

stal majstrom Európy. Obidva tieto tituly sú prvé v histórii samostatného Slovenska. Svoj 

vysoký štandard potvrdzovali aj ďalší naši medailisti z majstrovstiev sveta a Európy: Tatiana 

Janíčková, majsterka Európy, druhá na majstrovstvách sveta a víťazka svetového pohára; naše 

krasojazdkyne Nicole Frýbortová obsadila 2. miesto a štvorica v zložení Alica Vinczeová, Dóra 

Szabó, Anikó Molnár, Viktória Glofák, získala bronzovú medailu. Na podujatí EYOF 

(mládežnícka olympiáda) získal Matúš Štoček striebornú medailu a na majstrovstvách Európy 

v cyklokrose masters v Trnave získal titul Milan Barényi. Druhé miesta obsadili Mariana 

Findrová, Róbert Glajza a Ladislav Longauer. 

Ako dokazujú tieto výsledky, slovenská cyklistika sa vo svete nestratila a kombinácia majstra 

sveta a majstra Európy v cestnej cyklistike je jedinečná a veľmi ťažko sa bude obhajovať. Za 

túto skvelú sezónu chcem poďakovať všetkým členom Slovenského zväzu cyklistiky, ktorí 

svojou prácou prispeli k týmto výsledkom. Či už sú to tréneri, maséri, rodičia, mechanici, 

funkcionári, sponzori atď.  

Tohto roku nám úspešne prebiehali aj školenia trénerov a rozhodcov.  

V roku 2015 sme začali spoluprácu s firmou Santini. Vyskytli sa malé nedostatky s dodávkou 

športového oblečenia. Pevne verím, že v novej sezóne sa nebudú opakovať a táto spolupráca so 

svetoznámou firmou bude úspešne pokračovať.  

Tohto roku som sa stretol s pani primátorkou Prešova a debatovali  sme o záchrane prešovského 

velodrómu, ktorý je jediný na Slovensku. Aj keď im nebola schválená dotácia zo štátu na 

revitalizáciu, sú odhodlaní rekonštruovať z vlastných prostriedkov.  

Prebieha nám olympijská kvalifikácia. Cestná cyklistika má zatiaľ, bohužiaľ, iba jedno miesto 

ale požiadali sme UCI, aby prehodnotila súčasnú nomináciu a pridelila nám druhé miesto, ktoré 
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nám podľa poradia v rebríčku kontinentálnych tímov patrí. Rozbehnutá je kvalifikácia MTB 

Cross Country, kde máme jedno miesto isté a o druhé bojujeme. Slovenský zväz cyklistiky 

požiadal UCI aj o divokú kartu pre Alžbetu Pavlendovú v dráhovej cyklistike a Janku Keseg 

Števkovú v MTB Cross Country. Taktiež nás požiadal Peter Sagan, aby sme požiadali kartu aj 

preňho na preteky MTB Cross Country. Dúfajme, že aspoň jedna naša žiadosť bude úspešná.  

 

Rok 2015 sme zahájili veľkou akciou a to bol európsky kongres UEC, ktorý sa konal 8. marca 

v Bratislave. Zišlo 42 prezidentov európskych cyklistických federácií a taktiež celé vedenie 

svetovej cyklistickej federácie UCI na čele s prezidentom Brianom Cooksonom. Kongres 

v Bratislave bol vyhlásený za najlepší v histórii UEC, za čo sme boli odmenení pamätnou 

plaketou a prísľubom, že najvyšší predstavitelia UCI a UEC nám budú nápomocní pri riešení 

úloh, ktoré budú potrebovať ich pomoc.  

Rok 2015 sme ukončili galavečerom Zlatý pedál 28. decembra. Vyhlásenie najlepšieho cyklistu 

Slovenska sa konalo v divadle Tower Stage. Program režíroval Ján Ďurovčík a bol spojený 

s muzikálom Jesus Christ Superstar. Slávnostného večera sa zúčastnil aj náš cyklista Peter 

Sagan a predseda parlamentu Peter Pellegrini. Večer bol dôstojným ukončením fantastického 

roku a poďakovaním naším športovcom, trénerom a všetkým činovníkom v cyklistickom hnutí.  

Nový rok 2016 začal platnosťou nového zákona o športe. Určite sme všetci s napätím sledovali, 

ako sa zákon tvoril a bol schválený Národnou radou. Nový zákon má aj chyby, ale bolo 

potrebné, aby sa prijal a je dobrým odrazovým mostíkom pre budúcnosť slovenského športu. 

Najviac nás potešila finančná časť, kde je garantovaná výška financií, ktorá pôjde do 

slovenského športu. Nový zákon prináša aj nové povinnosti ako úpravu stanov, zriadenie 

kontrolóra zväzu atď. Existuje na to prechodné obdobie a k novým stanovám sa vyjadrím 

v samostatnom bode.  

 

Financovanie 

V roku 2012 bola dotácia Slovenského zväzu cyklistika 330.000 EUR, roku 2013 = 550.000 

EUR, roku 2014 = 619.000 EUR, roku 2015 = 774.000 EUR a roku 2016 = 953.000 EUR. 

Z tohto vidno, že náš rozpočet sa strojnásobil aj keď financie do slovenského športu stúpli iba 

o 20 %. Pre jednotlivé odvetvia sme zvýšili rozpočet oproti roku 2011, keď som nastúpil do 

funkcie, takmer štvornásobne. Z týchto čísiel vidíme, že slovenská cyklistika v prideľovaní 

financií stúpa niekoľkonásobne rýchlejšie ako sa zvyšuje rozpočet pre slovenský šport. Bližšie 

rozdelenie a čerpanie rozpočtu vám predstaví v samostatnom bode generálna riaditeľka pani 

Katarína Jakubová. Taktiež tohto roku sme kúpili nový automobil. Ale musím konštatovať, že 

sa nám nepodarilo získať generálneho partnera pre Slovenský zväz cyklistiky. Nemáme 

problémy získať partnerov pre jednotlivé podujatia, ako Okolo Slovenska, Majstrovstvá 

Slovenskej republiky a Českej republiky, Majstrovstvá sveta, Zlatý pedál atď. Na týchto 

podujatiach partneri vidia okamžité reklamné plnenia a nemajú problém investovať svoje 

financie, ale pre dlhodobú prácu s mládežou sa stále spoliehame na štátne dotácie.  

Významné cyklistické podujatia na Slovensku 

V roku 2015 sa uskutočnil 59. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 

v etapových mestách: Šahy, Telgárt, Poprad, Žiar nad Hronom, Nové Mesto nad Váhom, 

Bratislava. Chcem poďakovať organizačnému výboru: páni Lučanič, Školník, Holec, Klučár, 

dámy Jakubová, Ďurková, ktorí s desiatkami spolupracovníkov zvládli organizáciu veľmi dobre 

až na malé nedorozumenie v Novom Meste nad Váhom. K spokojnosti slovenského fanúšika 

prispelo víťazstvo v poslednej etape pred Slovenským národným divadlom v Bratislave 

Michaela Kolářa a na druhom miesto skončil Maroš Kováč. 
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Na výbornej úrovni zorganizoval podujatie V4 v Bratislave Pavol Gálik, za čo mu patrí naše 

poďakovanie. 

Vrcholom domácej sezóny v cestnej cyklistike boli spoločné Majstrovstvá Slovenskej 

republiky a Českej republiky v Žiline za účasti najlepších slovenských a českých pretekárov. 

Po viac ako 20-tich rokoch sa nám podarilo zabezpečiť priamy prenos v Slovenskej televízii. 

Tu by som chcel poďakovať za pomoc najmä pánom Holecovi a Zánickému, bez ktorých by 

sme toto podujatie nemohli zorganizovať. A samozrejme ďakujem aj všetkým ďalším, ktorých 

vymenovanie by zabralo veľa času.  

Som veľmi rád, že aj tohto roku sa uskutočnil 52. ročník Medzinárodných dní cyklistiky 

v Dubnici pre juniorov a kadetov. Niekoľko desaťročí to bolo podujatie pre dospelých, ale pre 

nedostatok financií bolo prerušené a podarilo sa ho pánovi Holecovi obnoviť pre mládež.  

V roku 2015 sa uskutočnili v Trnave Majstrovstvá Európy v cyklokrose masters, za čo chcem 

poďakovať Cyklistickému klubu Olympik Trnava a organizačnému výboru, na ktorého čele stál 

Bohuš Kujovič. Podujatia sa zúčastnil aj generálny sekretár UEC Enrico Della Casa a vyjadril 

spokojnosť.  

Prvý krát tohto roku sa Detská tour Petra Sagana konala v spolupráci so Slovenským zväzom 

cyklistiky. Za dobre odvedenú prácu ďakujem Petrovi Zánickému.  

Taktiež chcem poďakovať všetkým organizátorom majstrovstiev Slovenska a slovenských 

pohárov v jednotlivých odvetviach, bez ktorých by slovenská cyklistika nemohla fungovať 

a nemali by sme takých skvelých jazdcov a nedosahovali by sme také výsledky ako 

v posledných rokoch.  

Veľmi dobre sa rozbehla maratónska séria MTB  ŠKODA BIKE OPEN TOUR a veríme, že 

bude pokračovať aj v budúcich rokoch.  

Tiež dobre bolo zorganizované pánom Medveďom podujatie C2 v Podbrezovej, kde sa už 

tradične koná toto cyklokrosové podujatie.  

 

Cyklistický štadión 

Vlani som nazval kauzu cyklistického štadión „strašiakom výročných konferencií SZC 

posledných rokov, ktorý nám odobral strašne veľa energie a času“. Na tomto konštatovaní sa, 

žiaľ, zatiaľ nedalo nič zmeniť. Ako ste si viacerí všimli, v Denníku Šport a aj v iných médiách 

bola zverejnená pozvánka pre pánov Tkáča a Malíčka na Konferenciu, aby nám tu vysvetlili 

prečo viac ako po 9 rokoch od predaja štadión stále nestojí a ako je to s financiami atď. Mnohí 

z vás tu vtedy sedeli, keď Tkáč sľuboval niekoľkokrát postavenie štadióna už v krátkej dobe 

a pozýval vás na jeho otvorenie. Sú tu aj medzi vami tí, ktorí mu dodatočne odsúhlasili 

vzniknutú SZC, s. r. o. a hlasovali za predaj štadióna a všetci si zaslúžite, aby vám pán Tkáč 

vysvetlil prečo štadión nestojí a kde sú peniaze. Mám tu so sebou listy, potvrdenia, kto z Vás 

má záujem, môžem Vám ich ukázať, ale keby som ich mal čítať, museli by sme tu byť do večer 

a veľmi by to veci nepomohlo. Výkonný výbor určil takúto formu pozvania, nakoľko páni Tkáč 

a Malíček neodpovedali na doporučené listy, ktoré si prevzali, ani na mailové pozvánky. Ako 

sme vlani informovali dňa 28. 11. 2014 bola podaná žaloba na určenie času plnenia v zmysle 

Občianskeho zákonníka: „ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa 

súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi.“ V marci 2015 bol 

zaplatený súdny poplatok a zatiaľ nebolo vytýčené súdne pojednávanie.  

 

Mládež 

Na predchádzajúcich Konferenciách sme pravidelne hovorili o strednodobých a dlhodobých 

cieľoch a jedným z bodov bolo zvýšenie členskej základne mládeže a podpora menších klubov. 
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V roku 2015 sme podporili mládež v 14 kluboch a pribudli nám na rok 2016 dve CTM-ky, takže 

spolu ich máme 12, čo je oproti roku 2014 dvojnásobok. Taktiež chceme podporovať aj dievčatá 

a výpočet dotácií pre jednotlivé CTM je motiváciou pre tie centrá, ktoré sa venujú dievčatám.  

Rozpočet pre jednotlivé CTM a ZCPM bude v samostatnom bode. Takže nebudem Vás tu trápiť 

číslami, iba uvediem, že roku 2012 mala mládež 94.000 EUR, teraz je pre CTM 179.100 EUR 

a pre ZCPM 40.000 EUR, spolu 219.100 EUR, čo je takmer dva a pol násobok.  

 

Cyklistika pre všetkých 

V roku 2015 sme opäť podporili aj toto naše odvetvie a ich podujatie Merida Road Cup. 

V tomto odvetví prišlo k výmene predsedu odvetvia. Namiesto pána Rihay sa stal predsedom 

pán Ladislav Longauer, ktorý sa už aktívne zúčastnil na posledných rokovaniach Výkonného 

výboru.  

 

Práca sekretariátu a Výkonného výboru 

Sekretariát pracuje v tomto zložení: prezident Peter Privara, generálna riaditeľka Katarína 

Jakubová, športový riaditeľ Pavol Gálik, športový riaditeľ pre mládež a správca vozového 

parku Michal Rohoň, asistentka a licenčná pracovníčka Veronika Bakičová, ekonomická 

referentka Dana Hanáková, práca s médiami Katarína Ďurková.  

Výkonný výbor poveril pána Dvorščíka, aby preložil pravidlá UCI a podľa nich spracoval 

pravidlá slovenskej cyklistiky. Za jeho prácu mu chcem poďakovať a výsledok vidíme na našej 

stránke v sekcii Pravidlá. 

Výkonný výbor taktiež schválil vytvorenie rozhodcovskej komisie so samostatným 

hospodárením. 

Taktiež bola schválená trénersko-metodická komisia, ktorá pracuje v zložení Martin Belás, 

Martin Bodiš, Róbert Flajza, Vladimír Hnáth, Juraj Karas, Michal Rohoň, Adam Szabó, Juraj 

Zeman.  

Máme aj novú športovo-technickú komisiu v zložení: Milan Dvorščík, Katarína Jakubová, 

Pavol Gálik, Ľuboš Bodiš, Bohuslav Kujovič, Tomáš Vrbovský, Jaroslav Brziak, Marek 

Varhaňovský, Július Szeder, Dušan Krkoška, Štefan Pčola.  

Disciplinárna komisia pracuje v zložení: Ján Žilovec, Martin Belás, Zdeno Holba, Karol 

Mlynár, Juraj Zeman.  

Pravidelne sa zasadania Výkonného výboru zúčastňovali členovia revíznej a kontrolnej komisie 

Milan Jurčo, Ladislav Dobrovolný a Vladimír Došek, ktorí svoju správu predložia samostatne.   

 

Záver 

Rok 2015 bol pre slovenskú cyklistiku veľmi úspešný ale aj ťažký. Všetci sme pracovali pre 

slovenskú cyklistiku ako sme najlepšie vedeli, aspoň to predpokladám. Ale rok 2016 je rokom 

olympijským a takisto budú prebiehať všetky podujatia ako v každom roku a budeme musieť 

opäť naplno pracovať, aby sme úspechy posledných rokov obhájili.  

Na medzinárodnom poli začíname kongresom UEC 12. – 14. marca v Portugalsku. Svetový 

kongres bude v októbri počas majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v Katare (Doha).  

Z podujatí nás 7. – 12. júna čaká jubilejný 60. ročník pretekov Okolo Slovenska, ktorý začína 

v Banskej Bystrici, povedie kúpeľnými mestami Slovenska a končí v Piešťanoch.  

Pokračuje aj podujatie V4, tohto roku bude v Bratislave v apríli.  

Tohto roku pokračujeme v spoluorganizovaní Medzinárodných dní cyklistiky v Dubnici, 

v Detskej tour Petra Sagana, Škoda Bike Open Tour a taktiež Majstrovstvá Európy 

v cyklokrose.  
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Príloha č. 5 

Výška poplatkov za licencie SZC v roku 2016 
 

Veková kategória 

 

Poplatok 

za licenciu 

Poplatok 

za prestup 

v roku 2016 

Mini   

10 rokov a menej 

narodení 2006 a skôr   

 

2,50 Eur 

 

6,50 Eur 

Mladší žiaci 

11 – 12 rokov 

narodení 2004 – 2005 

 

2,50 Eur 

 

6,50 Eur 

Starší žiaci  

13 – 14 rokov 

narodení 2002 – 2003  

 

2,50 Eur 

 

6,50 Eur 

Kadeti  

15 – 16 rokov  

narodení 2000 – 2001 

 

5,00 Eur 

 

6,50 Eur 

Juniori  

17 – 18 rokov 

 narodení 1998 – 1999 

 

5,00 Eur 

 

6,50 Eur 

Do 23 rokov – U 23 

19 – 22 rokov 

 narodení 1994 – 1997 

 

Kont. tím: 25,00 Eur 

13,00 Eur 

 

13,00 Eur 

Muži / Ženy 

23 rokov a viac  

A (členovia z klubov registrovaných aj na UCI) 

B (ostatní) 

 

Kont. tím: 25,00 Eur 

13,00 Eur 

 

13,00 Eur 

 

Hobby licencia Down Hill 
 

10 Eur 

 

13,00 Eur 

Veteráni 

A  30 - 39 rokov 

B  40 - 49 rokov 

C  50 - 59 rokov 

 

10,00 Eur 

 

bez poplatku 

Veteráni 

D   60 - 64 rokov 

E   65 - 69 rokov 

F   70 a viac rokov 

 

2,50 Eur 

 

bez poplatku 

Funkcionári tímu 

rozhodca, tréner, lekár, masér, atď. 

 

3,00 Eur 

 

bez poplatku 

Paracyklisti 

rôzne kategórie podľa postihnutia 

 

2,50 Eur 

 

bez poplatku 

 

Poplatok za registráciu klubu:  

- obyčajný: 35 Eur 

- kontinentálny: 70 Eur 
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Príloha č. 7 

Komisia MTB DH a Enduro pri SZC. 
 
     Vážený Pán prezident, vážení účastníci konferencie. 
     Vopred ospravedlňujem svoju neúčasť na konferencii a posielam krátke zhodnotenie sezóny Slovenského 
pohára v Zjazde horských bicyklov. 
     SPDH ako najvyššia súťaž v rámci tejto disciplíny na SVK sa teší veľkej obľube, ale zároveň sa aj potýka 
s určitým poklesom počtu pretekárov, ale to je asi trend v každom športe a disciplíne.  
     V sezóne 2015 sa nám úspešne podarilo organizovať 6 kôl v lokalitách – Hnilčík ( Mraznica ), Lučivná 1, Jasná, 
Lučivná 2, Malinô Brdo a Hriňová. 
   V sezóne 2016 je plánovaných 6 kôl v lokalitách – Hnilčík ( Mraznica ), Lučivná, Jasná, Kubínska hoľa, 
Bachledova Dolina a Malinô Brdo. 
     Celkove sa SPDH v sezóne 2015 postavilo na štart celkovo 359 pretekárov ( 383 v sezóne 2014 ), pri 
priemernej účasti cca 170 pretekárov na kolo. 
     Komisia MTB DH poskytla jednotlivým organizátorom úhradu časomiery a štartovných čísel z rozpočtu 
disciplíny. Komisia vyjadruje spokojnosť s úrovňou SPDH 2015. 
      Nakoľko sa SPDH zúčastňuje vysoké percento Hobby pretekárov, žiadame Konferenciu o schválenie 
národnej licencie HOBBY DH, ktorej cena by bola 10 €. Schválenie tejto licencie potrebujeme z dôvodu zrušenie 
licencie CPV. Licencia by mala mat len národnú platnosť, mala by mať inú farbu, ako je oficiálna UCI licencia.  
Z nášho pohľadu je to špecifická problematika našej disciplíny, kde sa potýkame určitou neochotou pretekárov 
byť členmi nejakých klubov.  
     Ďakujeme za Vašu pozornosť a schválenie nami požadovanej národnej licencie. 
     Ostávame s pozdravom  
     Mgr. Tomáš Vrbovský, predseda komisie MTB DH a Enduro pri SZC 
 
 
     Pripájam krátke vyhodnotenie a výsledky reprezentačného tímu z pretekov Svetového pohára, Majstrovstiev 
Sveta a Majstrovstiev Európy.  
     Reprezentačný tím sa zúčastnil dokopy na šiestich reprezentačných výjazdoch a to na pretekoch :  
UCI World Cup Fort William / UK 
UCI World Cup LEOGANG /AT 
UCI World Cup Val di Sole /ITA 
UCI World Cup Lenzerheide / SUI 
UCI World Championships Vallnord / Andorra 
UCI European Championships Wisla / Poland 
     Najúspešnejším pretekom pre náš tím boli Majstrovstvá Európy vo Wisle / Poľsko . Našou silnou výhodou 
bolo aj to, že jazdci si tam plánovali individuálne tréningy aby mohli podať čo najlepší výkon.  Najväčším 
sklamaním bolo,  keď Rastislav Baránek po výbornom druhom mieste v semifinále nakoniec obsadil 19tu 
priečku s pádom.  
Porubanova Simona – 1.miesto / junior women 
Denis Kohut - 5.miesto /  junior men 
Oskar masaryk - 7.miesto /junior men 
Adam Rojcek - 8.miesto /junior men 
Filip Zema – 12.miesto /junior men 
Jozef Ondic - 9.miesto / elite men 
     V nadchádzajúcej športovej sezóne upriamime pozornosť najmä na mladých ambicióznych jazdcov, ktorí 
majú veľký predpoklad reprezentovať Slovenskú cyklistiku na najvyššej úrovni. V pláne máme odjazdiť päť 
zastávok Svetového Pohára a Majstrovstvá Sveta v Talianskom Val di Sole.    
     Plánovaný rozpočet sezóny 2016 bude dokončený v priebehu jedného týždňa.  
     Ďakujeme za Vašu pozornosť. 
     S pozdravom  
     Tomáš Tóth, člen komisie MTB DH a Enduro 
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