
 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

  

ZÁPISNICA 

z online Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa 07.02.2021 so 

začiatkom o 9:00 hod. a s ukončením o 11:30 hod. 

 

Návrh programu online Konferencie SZC: 

  

1. Otvorenie  

2. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie SZC 

a podmienok uznášaniaschopnosti  

3. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu a 

schválenie programu  

4. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov zápisu 

Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej  

5. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku  

6. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní  

7. Jubilanti  

8. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa o 

činnosti prezidenta SZC za rok 2020  

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre  

10. Doplňujúca voľba člena Výkonného výboru SZC (Dráhová cyklistika)  

11. Voľby predsedu a členov disciplinárnej komisie  

12. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2020  

13. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2020  

14. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) podľa §9/5 Zákona o športe a riadnej 

účtovnej závierky za rok 2019  

15. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za rok 

2019  

16. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2021  

17. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2020  

18. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 

2020  

19. Diskusia prostredníctvom live chatu Konferencie  

20. Rekapitulácia schválených uznesení  

21. Záver  

 

 

 

Peter Privara, v. r. 

    prezident SZC 
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(Príloha č. 1 – Pozvánka na online Konferenciu SZC 2021) 

Prítomní:  

Zoznam prítomných oprávnených delegátov a hostí sa nachádza v prílohách. 

(Príloha č. 2 - Oprávnení delegáti a č. 2a - Hostia)  

 

K bodu 1:  Otvorenie  

 

Na začiatku online prenosu predsedajúci pán Peter Privara (prezident SZC) 

privítal hostí a delegátov online Konferencie a otvoril Konferenciu SZC.  

 

K bodu 2:  Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie 

Konferencie SZC a podmienok uznášania schopnosti.  

 

Predbežná mandátová komisia spočítala delegátov oprávnených hlasovať.  

Pani Karolína Belás konštatovala, že Konferencia SZC 2021 je 

uznášaniaschopná.  

Počet online pripojených, oprávnených delegátov je 46 z oprávnených  

zúčastniť sa 72.    

 

46 delegátov = 62 hlasov  

32 delegátov – 1 hlas = 32 hlasov  

12 delegátov – 2 hlasy = 24 hlasov  

2 delegáti – 3 hlasy = 6 hlasov  

 

K bodu 3:  Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného 

programu a schválenie programu 

   

Prezident SZC vyzval účastníkov online Konferencie SZC k hlasovaniu za 

schválenie navrhovaného programu online Konferencie SZC v znení v akom 

bol zaslaný. K uvedenému bodu nebol zaslaný žiaden pozmeňujúci návrh 

a nikto sa nezapojil k danému bodu do diskusie. (viď. Príloha č.1) 

 

Hlasovanie č.1: 

Za: 59   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 3  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

Uznesenie č.1: Konferencia schvaľuje program Konferencie 

 

Hlasovanie č.2 (za uznesenie č.1): 

Za: 51   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 9  
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         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

K bodu 4: Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov  

zápisu Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej 

a návrhovej 

 

 Prezident SZC vyzval k hlasovaniu za pracovné predsedníctvo v znení v akom 

ho navrhol VV SZC. K uvedenému bodu nebol zaslaný žiaden pozmeňujúci 

návrh a nikto sa nezapojil k danému bodu do diskusie. 

  

Pracovné predsedníctvo v zložení: Peter Privara, Katarína Jakubová, Alena Diabelková  

 

Hlasovanie č.3: 

Za: 59   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 3  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

   

Mandátová komisia: Karolína Belás, Katarína Jakubová, Alena Diabelková 

 

Hlasovanie č.4: 

Za: 47   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 15  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

Návrhová komisia: Vanda Gura, Milan Schurger, Stanislav Holec 

 

Hlasovanie č.5: 

Za: 55   Proti: 0   Zdržal sa: 2    Nehlasoval: 5  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

Volebná komisia: Ladislav Čúzy, Lívia Hanesová, Štefan Nagy 

 

Hlasovanie č.6: 

Za: 55   Proti: 0   Zdržal sa: 1    Nehlasoval: 6  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

Overovatelia zápisu: Matúš Radosa, Ján Ševčík 
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Hlasovanie č.7: 

Za: 58   Proti: 0   Zdržal sa: 1    Nehlasoval: 2  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

Uznesenie č.2: Konferencia schvaľuje zloženie pracovného predsedníctva a pracovných  

      komisii Konferencie SZC. 

 

Pracovné predsedníctvo: Peter Privara, Katarína Jakubová, Alena Diabelková  

Mandátová komisia: Karolína Belás, Katarína Jakubová, Alena Diabelková 

Návrhová komisia: Vanda Gura, Milan Schurger, Stanislav Holec 

Volebná komisia: Ladislav Čúzy, Lívia Hanesová, Štefan Nagy 

Zapisovateľ: Alena Diabelková  

Overovatelia zápisu: Matúš Radosa, Ján Ševčík 

 

Hlasovanie č.8 (za uznesenie č.2): 

Za: 59   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 3  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

K bodu 5: Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku  

 

Konferenciu SZC predsedajúci Peter Privara vyzval k hlasovaniu za 

schválenie rokovacieho poriadku Konferencie SZC v znení v akom bol 

zaslaný. K uvedenému bodu nebol zaslaný žiaden pozmeňujúci návrh a nikto 

sa nezapojil k danému bodu do diskusie. 

(Príloha č.3 a príloha č. 3a) 

 

Hlasovanie č.9: 

Za: 57   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 4  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené  

 

Predsedajúci vyzval k hlasovaniu o schválení Volebného poriadku 

Konferencie SZC. K uvedenému bodu nebol zaslaný žiaden pozmeňujúci 

návrh a nikto sa nezapojil k danému bodu do diskusie. 
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Hlasovanie č.10: 

Za: 58   Proti: 0   Zdržal sa: 2    Nehlasoval: 1  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Uznesenie č.3: Konferencia SZC schvaľuje rokovací a volebný poriadok Konferencie  

       SZC. 

 

Hlasovanie č.11 (za uznesenie č.3): 

Za: 59   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 2  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

K bodu 6: Rozhodnutie o verejnom hlasovaní 

 

  Predsedajúci Konferencie vyzval k hlasovaniu o verejnom hlasovaní.  

 

Hlasovanie č.12: 

Za: 59   Proti: 2   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Uznesenie č.4: Konferencia SZC schvaľuje rozhodnutie o verejnom hlasovaní. 

 

Hlasovanie č.12 (za uznesenie č.4): 

Za: 56   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 6  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

K bodu 7: Jubilanti 

 

Prezident SZC zagratuloval členom, ktorí minulý rok oslávili svoje životné 

jubileum. Plakety k jubileu budú všetkým menovaným odovzdané, keď to 

pandemická situácia na Slovensku dovolí.  

 

Uznesenie č.5: Konferencia SZC berie na vedomie gratuláciu jubilantom.  

 

Aktuálne sa zmenil počet hlasujúcich oprávnených delegátov z pôvodných 46 

na 48 delegátov s počtom 64 hlasov.  
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K bodu 8: Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC 

a  správa o činnosti prezidenta SZC za rok 2020  

 

Prezident SZC predniesol svoju správu a v krátkosti zhrnul priebeh sezóny  

2020 a tiež činnosť SZC. (Príloha č. 4) 

 

Uznesenie č.6: Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti SZC za obdobie od    

   predchádzajúcej Konferencie SZC a  správu o činnosti prezidenta SZC za  

  rok 2020. 

 

K bodu 9: Informácie o Národnom cyklistickom centre  

   

 Prezident SZC prezentoval účastníkom online Konferencie SZC informácie  

  o Národnom cyklistickom centre. Informácie o priebehu výstavby sú 

zverejnené aj na stránke SZC. 

(https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/narodne- cyklisticke-centrum) 

 

Uznesenie č.7: Konferencia SZC berie na vedomie informácie o Národnom cyklistickom   

   centre. 

 

K bodu 10: Doplňujúca voľba člena Výkonného výboru SZC (Dráhová cyklistika)  

 

Počas roka 2020 sa predseda komisie dráhovej cyklistiky a člen VV SZC pán  

  Branislav Delej na základe pracovnej vyťaženosti vzdal tejto funkcie. Vo  

      funkcii ho ako kooptovaný člen VV SZC a tiež ako predseda dráhovej    

  komisie nahradil Michal Rohoň. Prezident SZC vyzval k hlasovaniu za  

  kooptovaného člena VV SZC Michala Rohoňa, aby sa tak stal  

  plnohodnotným členom VV SZC s právom hlasovať. Výsledok volieb tvorí aj   

  samostatnú prílohu k tejto zápisnici – Volebný protokol.(Príloha č.24) 

 

Hlasovanie č.12: 

Za: 60   Proti: 1   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 3  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Uznesenie č.8: Konferencia SZC volí v doplňujúcich voľbách člena VV SZC v odvetví   

   dráhová cyklistika pána Michala Rohoňa. 

 

Hlasovanie č.13 (za uznesenie č.8): 

Za: 63   Proti: 1   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0  

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/narodne-
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         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

K bodu 11: Voľby predsedu a členov disciplinárnej komisie  

 

Prezident SZC vyzval k voľbám za jednotlivých členov Disciplinárnej 

komisie. Mená navrhovaných kandidátov boli zaslané spolu s podkladmi ku 

Konferencii, a v súlade so stanovami SZC zverejnené na stránke SZC. 

Výsledok volieb tvorí aj samostatnú prílohu k tejto zápisnici – Volebný 

protokol. (Príloha č.24) 

 

Hlasovanie za zvolenie člena Disciplinárnej komisie SZC:  

 

Ladislava Čúzyho 

 

Hlasovanie č.14: 

Za: 55   Proti: 1   Zdržal sa: 3    Nehlasoval: 5  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Hlasovanie za zvolenie člena Disciplinárnej komisie SZC:  

 

  Jána Malachovského 

 

Hlasovanie č.15: 

Za: 54   Proti: 0   Zdržal sa: 4    Nehlasoval: 4  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Hlasovanie za zvolenie člena Disciplinárnej komisie SZC:  

 

  Karola Vogela ml. 

 

Hlasovanie č.16: 

Za: 54   Proti: 0   Zdržal sa: 9    Nehlasoval: 1  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Hlasovanie za zvolenie člena Disciplinárnej komisie SZC:  

 

  Ing. Romana Ernsta 
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Hlasovanie č.17: 

Za: 49   Proti: 1   Zdržal sa: 10    Nehlasoval: 4  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Hlasovanie za zvolenie člena Disciplinárnej komisie SZC:  

 

  Štefana Buchela 

 

 

Hlasovanie č.18: 

Za: 57   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 7  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Hlasovanie za zvolenie predsedu Disciplinárnej komisie SZC:  

 

  Matúša Radosu 

 

Hlasovanie č.19: 

Za: 58   Proti: 0   Zdržal sa: 2    Nehlasoval: 3  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Uznesenie č.9: Konferencia SZC volí Disciplinárnu komisiu SZC v zložení:  

 Predseda: Matúš Radosa 

 Členovia: Ladislav Čúzy, Ján Malachovský, Karol Vogel ml., Roman Ernst,  

      Štefan Buchel.  

 

Hlasovanie č.20 (za uznesenie č.9): 

Za: 62   Proti: 0   Zdržal sa: 1    Nehlasoval: 1  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

K bodu 12: Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2020  

 

Správy predsedov jednotlivých odvetví za rok 2020 boli zaslané v podkladoch 

na Konferenciu SZC. (Prílohy č.6 - č.16) 

 

Uznesenie č.10: Konferencia SZC berie na vedomie správy predsedov odvetí za rok 2020.  
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K bodu 13:  Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej     

 spoločnosti, ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2020  

(Príloha č.17) 

 

Uznesenie č.11: Konferencia SZC berie na vedomie správu o hospodárení SZC   

                  a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej     

          spoločnosti, ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2020. 

 

K bodu 14:    Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) podľa §9/5  Zákona 

o športe a riadnej účtovnej závierky za rok 2019  

 

Generálna sekretárka SZC pani Katarína Jakubová predniesla závery 

z výročnej správy SZC a riadnej účtovnej závierky za rok 2019, ktorej 

súčasťou je správa audítora za rok 2019. Prezident SZC vyzval k hlasovaniu 

za schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) a riadnej účtovnej 

závierky SZC za rok 2019, ktorá bola súčasťou zasielaných pokladov ku 

Konferencii SZC. K uvedenému bodu nebol zaslaný žiaden pozmeňujúci 

návrh a nikto sa nezapojil k danému bodu do diskusie. 

(Príloha č.18) 

 

Hlasovanie č.21: 

Za: 64   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Uznesenie č.12:   Konferencia SZC schvaľuje výročnú správu SZC (vrátane s. r. o.) podľa 

      §9/5 Zákona o športe a riadnej účtovnej závierky za rok 2019.  

 

Hlasovanie č.22 (za uznesenie č.12): 

Za: 63   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0  

 

         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

K bodu 15:  Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej   

   správe SZC za rok 2019  

       

Generálna sekretárka pani Katarína Jakubová predniesla názor audítora 

a správy k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe. Na základe 

práce vykonaných počas auditu účtovnej závierky sú informácie uvedenej vo 

výročnej správe za rok 2019 v súlade s účtovnou závierkou za daný rok 
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a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o športe. Správa audítora 

je súčasťou výročnej správy SZC a bola zaslaná spolu  

 s podkladmi na Konferenciu SZC. (Príloha č.19) 

 

Uznesenie č.13:   Konferencia SZC berie na vedomie správu audítora k účtovnej 

                             závierke a správu audítora k výročnej správe SZC za rok 2019. 

 

K bodu 16: Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2021  

 

Prezident SZC všetkých oboznámil s návrhom rozpočtu, ktorý predložil  

VV SZC, a ktorý bol zaslaný spolu s podkladmi na Konferenciu SZC.  

 Prezident vyzval k hlasovaniu za schválenie rozpočtu SZC pre rok 2021 

v znení v akom bol zaslaný. K uvedenému bodu nebol zaslaný žiaden 

pozmeňujúci návrh a nikto sa nezapojil k danému bodu do diskusie.  

(Príloha č.20) 

 

Hlasovanie č.23: 

Za: 57   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 7  

 

                         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

Uznesenie č.14:   Konferencia SZC schvaľuje rozpočet SZC pre rok 2021.  

 

Hlasovanie č.24 (za uznesenie č.14): 

Za: 64   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0  

 

                         Výsledok hlasovania: Schválené 

 

K bodu 17:   Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2020  

 

Generálna sekretárka SZC pani Katarína Jakubová prečítala najdôležitejšie 

informácie zo správy o činnosti disciplinárnej komisie SZC, ktoré sa týkali 

najmä potreby reflektovať na zmeny v pravidlách UCI čo viedlo k úprave 

disciplinárneho poriadku. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 

2020 bola zaslaná spolu s podkladmi ku Konferencii SZC. (Príloha č.21) 

 

Uznesenie č.15:   Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti disciplinárnej 

      komisie SZC za rok 2020. 
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K bodu 18:   Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej   

   komisie SZC za rok 2020  

 

Kontrolór SZC zhrnul Výročnú správu Kontrolóra SZC a Kontrolnej komisie 

SZC, ktorú podpísali štyria zo šiestich členov KK SZC, a ktorá bola zaslaná 

spolu s podkladmi na Konferenciu SZC. Upovedomil tiež účastníkov 

Konferencie, že všetky odlišné stanoviská  členov kontrolnej komisie nájdu na 

stránke SZC v záložke Kontrolóra SZC. (Príloha č.22) 

 

Uznesenie č.16:   Konferencia SZC berie na vedomie správu Kontrolóra SZC a správu 

      o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2020. 

 

K bodu 19: Diskusia prostredníctvom live chatu Konferencie 

   

Prezident SZC uzavrel prijímanie diskusných príspevkov a otvoril diskusiu. 

Diskusné príspevky budú prečítané v poradí v akom boli zaslané. Prvý 

diskusný príspevok prečítala generálna sekretárka pani Katarína Jakubová. 

  

Do diskusie sa prostredníctvom live chatu zapojil diskutujúci, pán Ján Hollý 

z cyklistického klubu KRÁĽOVČAN.  

Témou diskusného príspevku bolo organizovanie cyklistických pretekov 

MASTERS jednotlivými cyklistickými klubmi. 

 

Text diskusného príspevku:  

V mojom diskusnom príspevku chcem poukázať na to ako ťažké je 

v poslednom období organizovať tak z usporiadateľského a hlavne 

z finančného zabezpečenia cyklistické podujatie MATERS jednotlivými 

cyklistickými klubmi, ktoré toto organizujú. Náš CK KRÁĽOVČAN už 

usporiadal 9 ročníkov cyklistických pretekov v časovke a pretekov 

jednotlivcov. Myslím si, že náš k. (Tento diskusný príspevok nie je dokončený, 

nakoľko bol použitý celý rozsah 360 znakov. Účastníci online  Konferencie 

SZC boli vopred upozornení, že diskusný príspevok má limit 360 znakov). 

 

Prezident SZC sa vyjadril k diskusnému príspevku:  

,,Je veľmi ťažké zorganizovať preteky a Slovenský zväz cyklistiky sa snaží 

naozaj podporovať všetky odvetvia. Aj pre odvetvie Masters  má SZC 

vyčlenenú sumu, čo bolo v minulosti nemožné ale podarilo sa nám nájsť cestu. 

Na prípravu podujatí majú v rozpočte vyčlenenú sumu.“  
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V druhom diskusnom príspevku pán Ján Hollý z Cyklistického klubu 

KRÁĽOVČAN zaslal návrh uznesenia.  

 

Text diskusného príspevku:  

Návrh uznesenia: uložiť Výkonnému výboru SZC, vyžiadať od 

Podjavorinského cyklistického klubu, Nové mesto nad Váhom kópiu sťažnosti 

zaslanú na Policajné prezídium Slovenskej republiky a zaujať k predmetnej 

veci stanovisko.  

 

Generálna sekretárka SZC sa vyjadrila k diskusnému príspevku:  

„Verím, že ma pán Hollý počuje, nakoľko sa zapája do diskusie. Žiaľ 

z diskusného príspevku nemôže Konferencii vyplývať žiadne uznesenie.  

Môžeme ho zapísať do zápisu a dať k uvedenému príspevku stanovisko.“ 

  

Prezident SZC sa vyjadril k diskusnému príspevku:  

„Ja osobne si myslím, že tento návrh by mal byť zaslaný vedeniu SZC alebo 

VV SZC, nakoľko keď niekam zašleme dotaz, musíme vedieť konkrétne čo sa 

stalo. Z uvedeného nevieme posúdiť, o čo sa jedná. Preto by bolo dobré, keby 

nám pán Hollý zaslal konkrétny návrh na SZC a požiadal, aby sme v tejto veci 

konali, pokiaľ to bude potrebné. Týmto by som ho chcel poprosiť o zaslanie 

podkladov a my sa nimi budeme určite zaoberať.“ 

Generálna sekretárka SZC pani Katarína Jakubová oznámila Konferencii SZC, 

že do diskusie už neboli zaslané žiadne ďalšie príspevky.  

 

K bodu 20: Rekapitulácia schválených uznesení  

 

  Predsedníčka návrhovej komisie pani Vanda Gura zrekapitulovala všetky  

   uznesenia prijaté na online Konferencii SZC 2021.(Príloha č.24) 

 

Všetky podklady ku Konferencii boli zaslané dňa 29.1.2021 všetkým členom 

SZC a tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. Súčasťou zápisnice je aj 

volebný protokol, ktorý vyhotovil predseda volebnej komisie. (Príloha č.24) 
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(Príloha č.1) 

 

POZVÁNKA 

z online Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa 07.02.2021 so 

začiatkom o 9:00 hod. a s ukončením o 11:30 hod. 

 

Návrh programu online Konferencie SZC: 

  

1. Otvorenie  

2. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie SZC 

a podmienok uznášaniaschopnosti  

3. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu a 

schválenie programu  

4. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov zápisu 

Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej  

5. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku  

6. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní  

7. Jubilanti  

8. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa o 

činnosti prezidenta SZC za rok 2020  

9. Informácie o Národnom cyklistickom centre  

10. Doplňujúca voľba člena Výkonného výboru SZC (Dráhová cyklistika)  

11. Voľby predsedu a členov disciplinárnej komisie  

12. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2020  

13. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2020  

14. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o.) podľa §9/5 Zákona o športe a riadnej 

účtovnej závierky za rok 2019  

15. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za rok 

2019  

16. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2021  

17. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2020  

18. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 

2020  

19. Diskusia prostredníctvom live chatu Konferencie  

20. Rekapitulácia schválených uznesení  

21. Záver  
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(Príloha č.2) 

 

ONLINE KONFERENCIA SZC 07.02.2021 
PREZENČNÁ LISTINA – OPRÁVNENÍ DELEGÁTI 

P.č. 
KLUB- ODDIEL 

Počet 

hlasov 
Návratka Prítomný 

1. 3AL biketrial club Poprad, o.z. 2 Janka Kucová ✓ 

2. Asociácia športových klubov Inter 

Bratislava 
1 

Jakub Vančo ✓ 

3. BAJKY.sk C.T.C. o.z. 2 Ing. Kamil Beláň  ✓ 

4. BIKE KLUB LIPA 1 Ing. Ľubomír Feltovič ✗ 

5. BIKE RACING SLOVAKIA 

MARTIN 
1 

Filip Čilík ✓ 

6. BIKE RACING SLOVAKIA, o. z. 2 Branislav Repiský ✓ 

7. Bike Team Spiš 1  Novák Jakub ✓ 

8. bike3alzone 1 Štefan Pčola ✓ 

9. BMX klub Košický Šarkaň  1 Daniel Tomčo ✓ 

10. BMX klub Rača  2 Grznárová Janka ✓ 

11. Budúcnosť nádejí 1 Zdenek Holba ✓ 

12. CK Biking Raková  1 Peter Chnurik ✓ 

13. CK EPIC DOHŇANY  2 Martin Riška ✓ 

14. CK LEV Levoča 
1 

PhDr. Mgr. Jozef 

Cvoliga 
✗ 

15. Cycling Academy Trenčín, o.z. 1 Vladimír Švajdleník ✓ 
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16. Cyklistická akadémia 1 Filip Taragel ✓ 

17. Cyklistická detská tour 3 Peter Zánický ✓ 

18. Cyklistický klub AB Sereď 1 Marián Filo ✗ 

19. Cyklistický klub Banská Bystrica 1 Livia Hanesová ✓ 

20. Cyklistický klub BRS Technology 

- Team 
1 

Boris Horváth ✗ 

21. Cyklistický klub CykloGlajza 

Banská Bystrica 
1 

Róbert Glajza ✓ 

22. Cyklistický klub DUKLA 

Bratislava  
1 

Peter Bačík ✓ 

23. Cyklistický klub Karpaty 

Smolenice 
1 

Roman Holomek ✗ 

24. Cyklistický klub Koloseo 

Bratislava 
1 

Roman Brunacký ✓ 

25. Cyklistický klub KRÁĽOVČAN 1 Ing. Ján Hollý ✓ 

26. Cyklistický klub Krupina  1 Jaroslav Paulíny ✓ 

27. Cyklistický klub Lokomotíva 

Rača 
1 

Ing. Jozef Gregor ✓ 

28. Cyklistický klub Olympik Trnava  1 Bohuslav Kujovič ✓ 

29. Cyklistický klub SPARTAK 

TLMAČE o.z. 
1 

Tomáš Baláž ✓ 

30. Cyklistický tím FIREFLY 1 Norbert Jenčuš ✗ 

31. CYKLO SPIŠ 2 Rasto Kubovčík ✓ 

32. CYKLOKLUB RUDINA 1 Erika Hlavatá ✓ 
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33. CYKLOTEAM LEVICE  1 Vanda Gura ✓ 

34. Cyklotrial Team Veľké Zálužie, 

SLOVAKIA 
1 

Ing Andrej 

Praznovský 
✓ 

35. Cyklotrialový klub Záriečie 1 Vladimír Čibenka ✓ 

36. CyS - Akadémia Petra Sagana  2 Milan Novosad ✓ 

37. ENJOY THE RIDE 1 Martin Boršč ✗ 

38. ENJOY THE RIDE TEAM 1 Tomáš Vrbovský ✗ 

39. Finančné centrum Team 1 Daniel Drga ✗ 

40. KAKTUS BIKE - TEAM 

Bratislava 
2 

Martin Belas ✓ 

41. KELLYS FACTORY TEAM  1 Michal Wiesenganger ✗ 

42. Mestský športový klub Žiar nad 

Hronom, OZ - Cyklistický klub 
2 

Jozef Jelža ✓ 

43. Občianske združenie NovoCK 1 Nagy štefan ✓ 

44. OZ Villa Bahun 1 Emil Panšula ✓ 

45. PROefekt KOŠICE 2 Peter Szász ✓ 

46. Rozlet - fit v každom veku 
1 

Veronika 

Hajasteková 
✓ 

47. Slávia Trenčín o. z. 2 Roman Broniš ✓ 

48. ŠK Dukla Banská Bystrica  1 Martin Fraňo ✓ 

49. ŠK VELODROM Prešov  1 Ing. Vit Šotík ✓ 

50. ŠK Železiarne Podbrezová, a.s.  1 Peter Medveď ✓ 
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51. Športový klub cyklistiky Dubnica 

nad Váhom  
1 

Vendo Kvetan ✓ 

52. Športový klub cyklistiky 

Kolárovo 
1 

Szeder ✗ 

53. Športový klub CYKLO-TOUR 

SEREĎ 
1 

Lukáš Riha ✓ 

54. Športový klub Devínska Kobyla  1 Milan Schurger ✓ 

55. Športový klub Topoľčianky  3 Milan Husenica ✓ 

56. Športový klub ZNIEV Kláštor 

pod Znievom 
1 

Ladislav Čúzy ✓ 

57. ŠURIANSKI JAZDCI 2 Marek Konkoly ✓ 

58. TJ RAPID BRATISLAVA  1 Havrila Pavel ✓ 

59. xRoad Bánovce nad Bebravou 1 Janka Buchelová  ✓ 

  

mailto:jancinka957@gmail.com
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(Príloha č.2a) 

 

P.Č. KLUB- ODDIEL Zástupca Prítomný 

1. CK Dynamax Nitra 
 Vladimír Došek 

✓ 

2. 
 CYKLOTEAM LEVICE  Peter Danovský 

✗ 

3. 
ŠK Tatranské orly Liptovský Hrádok Milan Jurčo 

✓ 

4. 
Športový klub cyklistiky Dubnica nad 

Váhom  Stanislav Holec 
✓ 

5. 
Novinár Karol Pátek 

✓ 

6. 
ProSport Team Košice  Hauser Tomáš 

✓ 

7. 
Športový klub cyklistiky Kolárovo Andrea Hajdu 

✓ 

8. 
BIKE RACING SLOVAKIA, o. z.  Juraj Benko 

✓ 

9. 
Cyklistický klub DUKLA Bratislava   Ing. Roman Ernst 

✓ 

10. 
Slávia Trenčín o. z. Štefan Buchel 

✗ 

11. 
Cyklistický klub Banská Bystrica Ján Malachovský 

✗ 

12. Športový klub ZNIEV Kláštor pod 

Znievom Ladislav Čúzy 
✓ 

13. 
Cyklistický klub KRÁĽOVČAN Karol Vogel ml. 

✗ 

14. Športový klub ZNIEV Kláštor pod 

Znievom Matúš Radosa 
✓ 

15. 
Cyklistický klub Koloseo Bratislava Peter Privara 

✓ 

16. 
ŠK Dukla Banská Bystrica  

Mgr. Katarína 

Jakubová 
✓ 

17. 
ŠK Dukla Banská Bystrica  Alena Diabelková 

✓ 

18. 
O.Z. VRCHY SK Ján Žilovec 

✗ 

19. 
BMX CYCLING SPORT Ján Ševčík 

✓ 
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(Príloha č.3) 

 

ROKOVACÍ PORIADOK 

KONFERENCIE SZC 
 

ČL. 1 

Predmet úpravy 

 
1. Rokovací poriadok Konferencie SZC upravuje v súlade s článkom X Stanov 

Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré boli schválené dňa 26. januára 2020 a vzaté na 

vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12. februára 2020 sp. značka 

VVS/1-900/90-46-10 (ďalej len „Stanovy SZC“) pravidlá, priebeh a organizáciu 

rokovania Konferencie SZC, vedenie rokovania Konferencie SZC a spôsoby 

zaznamenania priebehu rokovania Konferencie a ním prijatých rozhodnutí. 

2. Konferencia SZC sa bude konať v čase krízovej situácie na základe Zákona o športe, 

§ 101, písm. a), ods. 1 formou online. 

3. Technicko-organizačné pokyny budú upravené v samostatnom dokumente, ktorý 

bude zaslaný oprávneným delegátom pred konaním Konferencie. 

 

ČL. 2 

Zvolávanie Konferencie SZC 

 
1. Zvolávanie Konferencie SZC upravujú Stanovy SZC. 

 

ČL. 3 

Program Konferencie SZC 

 
1. Návrh programu Konferencie SZC je obsiahnutý v písomnej pozvánke na 

Konferenciu SZC.  

2. Konferencia SZC na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopná, prerokuje 

návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Konferencia môže doplniť 

alebo zmeniť návrh programu na návrh člena Konferencie. Na prijatie programu, 

prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov s hlasovacím právom. 

3. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia SZC prijať 

len odporúčania a stanoviská. 
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ČL. 4 

Účasť na Konferencii SZC 

 
1. Konferencie SZC sa zúčastňujú delegáti členov SZC, volený člen – zástupca 

športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 

športovcov a volený člen – zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov (ďalej 

len „delegáti Konferencie SZC“).  

2. Konferencie SZC sa ďalej zúčastňujú prezident SZC, viceprezident SZC, členovia 

výkonného výboru SZC, kontrolór SZC, generálny sekretár SZC, členovia kontrolnej 

komisie SZC, čestní členovia. 

 

ČL. 5 

Rokovanie 

 
1. Rokovanie Konferencie SZC je neverejné. Počas Konferencie je zakázané nahrávať 

s výnimkou nahrávania pre účely vypracovania 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. Konferencia SZC je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých oprávnených delegátov a volených členov v zmysle čl. X bod 10.13 

Stanov SZC. 

3. Rokovanie Konferencie SZC riadi predsedajúci, ktorým je Prezident SZC alebo 

Viceprezident SZC (ďalej len „predsedajúci“). O inom predsedajúcom môže 

rozhodnúť iba Konferencia SZC nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

delegátov s hlasovacím právom. 

4. Podľa programu si Konferencia SZC volí a schvaľuje pracovné komisie ako je: 

a) Pracovné predsedníctvo (ďalej len „PP“), ktoré je zložené z predsedajúceho, 

prezidenta SZC, generálneho sekretára SZC a zapisovateľa. Pracovné 

predsedníctvo navrhuje výkonný výbor SZC a schvaľuje Konferencia SZC 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom 

b) Mandátovú komisiu (ďalej len „MK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch 

členov. Mandátovú komisiu volí Konferencia z  predložených návrhov. 

c) Návrhovú komisiu (ďalej len „NK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch 

členov. Návrhovú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov. 

d) Volebnú komisiu (ďalej len „VK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. 

Volebnú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov. 

5. Mandátová komisia pred začatím Konferencie SZC preverí oprávnenosť delegátov 

hlasovať a spočíta počet hlasov prítomných online delegátov Konferencie SZC. 

Výsledok verejne oznámi predsedajúci. Na zabránenie vzniku pochybností o počte 
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prítomných delegátov, vyzve predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, ktoré 

vykonajú delegáti Konferencie SZC online. 

6. Návrhová komisia pripravuje text návrhu uznesenia Konferencie z návrhov 

prednesených delegátmi Konferencie a vyplývajúcich zo správ prednesených podľa 

schváleného programu Konferencie. Schválený text uznesenia podpíšu všetci 

členovia NK. 

7. Hlavnou úlohou predsedajúceho je dbať na dodržiavanie Stanov SZC a rokovacieho 

poriadku, dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie schváleného 

programu rokovania Konferencie SZC.  

8. Delegáti sa môžu vyjadrovať k bodom programu, o ktorých sa hlasuje 

prostredníctvom chatu. K ostatným bodom sa môžu vyjadrovať v bode diskusia 

prostredníctvom samostatného chatu s názvom diskusné príspevky. 

9. Delegát Konferencie SZC môže v bode rokovania „Diskusia“ vystúpiť s diskusným 

príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje prostredníctvom chatu do 

začatia bodu programu „Diskusia“. Diskusný príspevok musí obsahovať názov 

diskusného príspevku, meno a priezvisko podávajúceho v maximálnom rozsahu 360 

znakov. Zobrazovanie diskusných príspevkov bude podľa poradia, ktoré bude v bode 

diskusia čítať generálna sekretárka.  

10. Prezident SZC má právo vstúpiť do rokovania Konferencie mimo poradia, ak chce 

reagovať na prednesený príspevok a to v limite 5 minút. 

 

ČL. 6 

Hlasovanie 

 
1. Konferencia rozhoduje hlasovaním tajnou alebo verejnou voľbou. O spôsobe hlasovania 

verejnou alebo tajnou voľbou rozhoduje Konferencia. 

2. Rozhodnutie Konferencie SZC má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný 

nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov Konferencie s výnimkou čl. X bod. 10.5 

Stanov SZC. 

3. V prípade hlasovania o rozhodnutí podľa č. X bod. 10.5 Stanov SZC sa na prijatie 

vyžaduje kvalifikovaná väčšina, ktorou je najmenej 2/3 väčšina hlasov všetkých 

delegátov Konferencie. 

4. Návrhová komisia predkladá znenie uznesenia na prijatie a schválenie Konferenciou po 

každom bode.  

5. Návrhy na uznesenie môžu predložiť iba delegáti Konferencie. 

6. Delegát Konferencie SZC má právo podať neobmedzený počet návrhov na uznesenie. 

Návrhy na uznesenia sa podávajú najneskôr do odsúhlasenia uznesenia Konferencie ako 

celku. 

7. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov Konferencie, že sa prikročí 

k hlasovaniu. 
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8. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať 

a znenie návrhu sa zobrazí na obrazovke, ak návrh nebol delegátom Konferencie vopred 

písomne predložený alebo ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci 

potom prikročí k riadnemu hlasovaniu. 

9. Verejne sa hlasuje prostredníctvom elektronického hlasovania, ktoré zobrazí hlasujúceho 

ako i počet hlasujúcich delegátov na základe kľúča delegáta. V prípade tajného hlasovania 

sa bude hlasovať taktiež prostredníctvom elektronického hlasovania s uvedením počtu 

hlasujúcich delegátov. 

10. Predsedajúci oznamuje výsledok hlasovania a uvedie počet prítomných delegátov 

s hlasovacím právom, počet hlasov ZA, počet hlasov PROTI, počet hlasov ZDRŽAL SA 

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 opakovanom hlasovaní dá predsedajúci hlasovať. 

11. Pri hlasovaní je zastúpenie inou osobou vylúčené. 

12. Ak je k návrhu predložený pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa najskôr 

o pozmeňovacom a doplňovacom návrhu. Ak je návrhom podaných viac pozmeňovacích 

alebo doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí ako boli podané. 

13. Informácie o výsledku verejného hlasovania ako i zápisnica o výsledku tajného 

hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia Konferencie SZC.  

 

ČL. 7 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZC 

 
1. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh rokovania. V zázname stručne a výstižne zachytáva 

obsah vystúpení diskutujúcich alebo predkladateľov materiálov a správ, prípadne ďalšie 

významné skutočnosti.  

2. Zapisovateľ vyhotoví a podpíše zápisnicu o priebehu Konferencie.  

3. Zápisnicu musí podpísať prezident SZC a obaja overovatelia zápisnice a to najneskôr 15 

dní po skončení Konferencie, až potom je možno považovať zápisnicu za oficiálnu. 

Generálny sekretár SZC zodpovedá za to, že oficiálna zápisnica bude zaslaná do 25 dní od 

skončenia Konferencie všetkým členom SZC, súčasne bude zápisnica z Konferencie 

zverejnená na webovom sídle SZC.  

4. Priebežnú kontrolu obsahu zápisnice zo zasadnutia Konferencie vykonáva Kontrolór 

SZC, ktorý obsah zápisnice overí a podpíše do 20 dní od skončenia Konferencie. 

5. Na sekretariáte SZC sú archivované po dobu 10 rokov tieto originálne dokumenty 

Konferencie: 

a. prezenčná listina delegátov, návratka a prezenčná listina hostí, 

b. pozvánka, rokovací  poriadok a oficiálna zápisnica, 

c. správy, hodnotenia a diskusné príspevky, ak ich autori predložili v písomnej 

forme, 

d. zápisnica  návrhovej komisie a schválený text uznesenia ako celku. 
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ČL. 8 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku Konferencie je oprávnená vykonať iba 

Konferencia a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia do doby, pokiaľ 

Konferencia SZC nerozhodne inak. 
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(Príloha č.3a) 

VOLEBNÝ PORIADOK  
KONFERENCIE SZC 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Volebný poriadok Konferencie SZC upravuje v súlade s článkom XI Stanov 

Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré boli schválené dňa 26. januára 2020 a vzaté na 

vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12. februára 2020 sp. značka 

VVS/1-900/90-46-10 (ďalej len „Stanovy SZC“) požiadavky na navrhovanie kandidátov 

na volenú funkciu do orgánov SZC, prípravu a priebeh volieb na Konferencii SZC,  

osobitosti hlasovania pri voľbách do orgánov SZC a pôsobnosť a konanie volebnej 

komisie SZC. 

(2) Na postup pri voľbách neupravený volebným poriadkom sa použijú Stanovy SZC, 

rokovací poriadok SZC (ďalej len „rokovací poriadok“) alebo rozhodnutie Konferencie 

SZC. 

(3) Konferencia SZC sa bude konať v čase krízovej situácie na základe Zákona o športe, § 

101, písm. a), ods. 1 formou online. 

Čl. 2 

Všeobecné zásady 
 

(1) Voľby do orgánov SZC sa uskutočňujú tajnou alebo verejnou voľbou. O spôsobe 

hlasovania verejnou alebo tajnou voľbou rozhoduje Konferencia. 

(2) Právo hlasovať majú len oprávnení delegáti, ktorí splnili podmienky a v čase hlasovania 

budú pripojení online. 

Čl. 3 

Navrhovaní kandidáti 
 

(1) Výlučné právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SZC ma každý člen SZC. 

(2) Každý člen SZC má právo navrhnúť jedného kandidáta na každú volenú funkciu. 

(3) Navrhovaný kandidát musí podpisom potvrdiť prijatie kandidatúry na kandidačnom 

formulári. Podpis kandidáta prijímajúceho kandidatúru je možné nahradiť aj s jeho 

súhlasným e-mailom na adresu szc@cyklistikaszc.sk.  

(4) Ak navrhovaný kandidát do orgánov SZC nie je účastníkom Konferencie SZC, má právo 

zúčastniť sa na rokovaní Konferencie SZC ako pozvaný hosť. 

mailto:szc@cyklistikaszc.sk
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(5) Jedna osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií volených na tej istej Konferencii 

za podmienky dodržania ustanovení zákona o športe a Stanov SZC o konflikte záujmu 

a nezlučiteľnosťou funkcie. 

(6) Návrhy kandidátov musia byť predložené písomne na sekretariát SZC resp. na e-mailovú 

adresu szc@cyklistikaszc.sk. Kandidátsky lístok musí byť doručený na SZC 

elektronickou formou, poštovou prepravou alebo osobne najneskôr v termíne do 

29.2.2021 do 23:59 hod.  

(7) Pracovník sekretariátu SZC zašle predsedovi volebnej komisie kandidátsku listinu. 

(8) Sekretariát SZC zverejní na webovom sídle SZC a v informačnom systéme športu 

kandidátov na členov orgánov SZC vrátane ich navrhovateľa najneskôr do 4.2.2021. 

Čl. 4 

Priebeh volieb 
 

(1) Voľby riadi volebná komisia, ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. Volebná komisia 

je zvolená na Konferencii SZC na návrh výkonného výboru SZC.  

(2) Volebná komisia predkladá Konferencii zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do 

volených orgánov SZC. 

(3) Volebná komisia dohliada na riadny priebeh volieb. 

(4) Predsedajúci pred začatím volieb informuje Konferenciu o momentálnej účasti online 

pripojených oprávnených delegátov. 

(5) Predseda volebnej komisie pred každou voľbou do orgánov SZC informuje Konferenciu 

o zmenách v kandidátke, ak nastali. Následne uzavrie zoznam kandidátov a dá pokyn, aby 

sa začala doplňujúca voľba na člena Výkonného výboru SZC a predsedu a členov 

disciplinárnej komisie SZC. 

(6) Predsedajúci spustí voľbu jednotlivých kandidátov. 

(7) Pri tajnej voľbe vyzve predseda volebnej komisie delegátov, aby sa zapojili do online 

hlasovania. 

(8) Pri verejnej voľbe bude zverejnená hlasovacia tabuľka. 

(9) Zvolení budú postupne: 

a. Člen Výkonného výboru SZC 

b. Predseda a členovia disciplinárnej komisie SZC 

(10) Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých delegátov, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom 

postačuje na zvolenie nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 

predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín 

doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín. 

mailto:szc@cyklistikaszc.sk
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(11) Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska 

v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, koná sa vzápätí druhé 

kolo volieb. 

(12) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil 

na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom 

mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov na prvom mieste, postupujú do 

druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet 

hlasov, a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 

postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. 

(13) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov 

prítomných delegátov. 

(14) Ak podľa postupu uvedeného v bodoch (11) až (13) nebol zvolený do funkcie žiadny 

kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu 

a stanoví ich termín, ak Konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na 

najbližšej Konferencii. 

(15) Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie 

o výsledku volieb. 

(16) Následne predseda volebnej komisie oznámi konečné výsledky všetkých volieb. 

(17) Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím samostatného uznesenia Konferencie. 

(18) Novozvolené orgány SZC a noví členovia volených orgánov SZC preberajú svoje 

funkcie schválením uznesenia Konferenciou o platnosti volieb. 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

Volebná komisia vydá o výsledkoch volieb protokol, ktorý overujú svojím podpisom všetci 

členovia volebnej komisie, a ktorý tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia Konferencie. 
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(Príloha č.4) 

Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej 

Konferencie a správa prezidenta SZC za rok 2020 

1. Úvod  

Vážené dámy Vážení páni, 

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky v roku 2020. 

Výkonný výbor SZC prijal návrh vedenia sekretariátu SZC na konanie online konferencie dňa 

7.2.2021. Rovnako odsúhlasil program Konferencie SZC a rozpočet SZC pre rok 2021.  

Veľmi rád by som sa s delegátmi Konferencie stretol naživo, ale ako iste viete, súčasná 

pandemická situácia nám nedovolila usporiadať našu tradičnú výročnú Konferenciu SZC. Tento 

rok to musíme zvládnuť pri našich počítačoch.  

2. Zhodnotenie sezóny 2020 

Sezónu 2020 je veľmi ťažké hodnotiť, nakoľko COVID – 19 nám skomplikoval možnosť naplno 

absolvovať všetky plánované podujatia, či už to boli preteky, sústredenia... atď.  

Vďaka mimoriadnemu úsiliu členov VV SZC, sekretariátu SZC a organizátorov podujatí sa 

Slovenskému zväzu cyklistiky podarilo zorganizovať takmer kompletný program Slovenského 

pohára 2020, a taktiež Majstrovstvá Slovenska vo všetkých odvetviach okrem Sálovej 

cyklistiky.  

Naše reprezentačné družstvá začali svoju sezónu 2020 s oneskorením. Aj napriek komplikovanej 

situácii vo svete absolvovali všetky vrcholné podujatia, ktoré boli v danom roku organizované 

vrátane ME a MS. Výsledky jednotlivých odvetví si môžete prečítať v správach predsedov 

odvetví.  

V tomto zvláštnom roku sa slovenská cyklistika môže pochváliť viacerými kvalitnými 

výsledkami. Tradične vyčnievajú výsledky nášho najlepšieho cyklistu Petra Sagana, aj keď 

nezískal po ôsmy krát zelený dres na Tour de France, potešil nás víťazstvom na desiatej etape 

Giro  Italia a štyrmi druhými miestami na tomto podujatí.  
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Za najlepší mládežnícky výsledok roku 2020 môžeme jasne považovať titul Majsterky Európy 

Nori Jenčušovej v dráhovej cyklistike. Nora sa javí ako obrovský prísľub do budúcna 

v slovenskej ženskej cestnej a dráhovej cyklistike.  

Potešil ma aj posun v najkritickejšej kategórii U23 kde najlepšie výsledky dosahoval Lukáš 

Kubiš a tiež ďalší mladí dvadsať trojkári v našich odvetviach.  

To, že sme tento kritický rok zvládli veľmi dobre je zásluha nie len našich športovcov ale aj 

tvrdá práca realizačných tímov, organizátorov, rodičov, dobrovoľníkov a rozhodcov pod záštitou 

SZC.  

Rovnako sa tento rok intenzívne pracovalo na príprave NCC. Tento projekt má obrovský 

význam pre slovenskú cyklistiku a jej budúcnosť. Viac o NCC v samostatnom bode programu 

Konferencie.  

3. Financovanie SZC - tabuľka o náraste rozpočtu SZC  

V tabuľke sú uvedené finančné príspevky od roku 2012, kde môžete vidieť nárast príspevku do 

rozpočtu SZC za jednotlivé roky.  
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Financovanie SZC 

 

ROK 2012    330 000,00 € 

ROK 2013    550 000,00 € 

ROK 2014    619 000,00 € 

ROK 2015    774 000,00 € 

ROK 2016    856 800,00 € 

ROK 2017 1 374 550,00 € 

ROK 2018     1 860 406,00 € 
 

ROK 2019        2 157 640€ 

ROK 2020 2 106 000,00 € 

+ 

• Mimoriadny 

príspevok 

• Top tím 

• Okolo Slovenska 

 

 

167 369,00 € 

  52 142,00 € 

  36 397,00 € 

 

ROK 2021 2 302 297,00 € 
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4. Významné medzinárodné cyklistické podujatia na Slovensku 

 

Rok 2020 si všetci budeme pamätať ako rok COVIDu -19, ale ako som už v úvode 

konštatoval, väčšina,  možno až 90% cyklistických podujatí na Slovensku sa uskutočnila.  

Najvýznamnejšie cyklistické preteky Okolo Slovenska boli opäť zaradené v kategórii UCI 

2.1 Tento rok to bol už 64. ročník. Aj keď 550 účastníkov, ktorí tvorili konvoj pretekov, žilo 

v takzvanej Covid bubline, organizačný výbor to zvládol na výbornú. Okrem organizácie mal 

na starosti aj testovanie pred a po podujatí, nakoľko veľká časť účastníkov pokračovala na 

MS 2020. V roku 2020 po tretí krát v histórii na našich pretekoch štartovali World Tour tímy. 

Quick – Step Floors na čele s obhájcom Yves Lampaertom, Bora Hansgrohe s Jempy Drucker 

a Slovenskou hviezdou Jurajom Saganom. Cofidis Solutions credits s Fernandom Barcelom, 

taktiež sa zúčastnil Israel Start - Up Nation na čele s Rudy Barbierom a team Sunweb s Nicom 

Denzom.    

Podujatie sa konalo pod záštitou Antona Siekela, prezidenta Slovenského olympijského 

a športového výboru. 

Týmto by som chcel poďakovať organizačnému výboru pánom Lučaničovi, Školníkovi, 

Holecovi, Klučárovi, Kováčovi, Lučaničovi mladšiemu a dámam Jakubovej, Hanesovej, 

Belásovej, Ďurkovej, Diabelkovej a nášmu Covid koordinátorovi Michalovi Rohoňovi 

a Covid lekárovi Branislavovi Delejovi a všetkým pracovníkom Slovenského zväzu 

cyklistiky ako aj organizátorom, rozhodcom, polícii Slovenskej republiky, dobrovoľníkom, 

organizačným výborom jednotlivých etapových miest a vyšším územným celkom. Rovnako 

chcem poďakovať všetkým divákom, ktorých bolo tento rok menej pre obmedzenia, ktoré 

sme museli najmä na štarte a v cieli etapových miest prísne dodržiavať.  

Tradičné podujatie  V4 sa konalo rovnako ako ostatné podujatia v režime prísnych 

protipandemických opatrení. Celé podujatie riadil skúsený organizátor Pavol Gálik, ktorý sa 

svojej úlohy zhostil opäť úspešne.  

Spoločné Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v roku 2020 v kategórii U23 sa konali 

v Bánovciach nad Bebravou, kde organizačnému výboru šéfovala Janka Buchelová.  
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Nezabudli sme ani na tradičnú 24H, ktorú každoročne organizuje viceprezident SZC pán Ján 

Žilovec, aj keď tento rok trvala netradične 6H je obrovským úspechom, že sa toto podujatie 

vôbec uskutočnilo. Podujatie sa uskutočnilo krátko po uvoľnení prvých prísnych opatrení 

a nebolo jednoduché v tak krátkom čase všetko zabezpečiť. Konala sa v priestoroch Slovakia 

Ringu, v ktorých sa organizátorom podarilo zabezpečiť všetky protipandemické opatrenia. 

Ďakujeme pánovi Petrovi Zánickému, že aj tento rok v spolupráci so SZC prebehla Detská 

tour Petra Sagana. DTPS nám prináša do cyklistiky veľa nových talentov, ktoré sa už uplatnili 

aj v kategórii kadetov a juniorov. Verím, že naša spolupráca bude pokračovať  aj v ďalších 

rokoch.  

Pán Stanislav Holec ako riaditeľ Medzinárodných dní cyklistiky v Dubnici pre juniorov 

a kadetov zorganizoval už 57. ročník a so svojim tímom odviedol opäť profesionálnu prácu.  

Tohto roku zrekonštruovaný cyklistický štadión v Prešove hostil podujatie kategórie UCI C1 

za veľmi kvalitnej zahraničnej účasti. Za kvalitné preteky a oživenie dráhovej cyklistiky 

v Prešove chceme poďakovať pánovi Branislavovi  Delejovi. 

Cyklokrosová sezóna začala C2 v Trnave. Seriál CX pokračoval v Podbrezovej a vyvrcholil 

C2 v Topoľčiankach. Na všetkých podujatiach Slovenský zväz cyklistiky spolu 

s organizátormi zorganizoval testovanie, ktoré bolo podmienkou pri udelení výnimky na 

organizáciu podujatí. Ďakujeme týmto pánovi Bohuslavovi Kujovičovi, pani Kataríne 

Ďurkovej, manželom Medveďovcom, pánovi Milanovi Húsenicovi a pánom Žilovcovi 

a Chrenovi.  

Aj tohto roku úspešné odvetvie MTB XC organizovalo podujatie  UCI C3 MTB Maratón 

v Košiciach, ktorého dušou je pán Hauser. 

Cyklotrial organizoval opäť úspešné podujatie Youth Games v 4 kolách, ďalším podujatím 

pod vedením odvetvia cyklotrial bola C1 v Poprade, kde si mohli naše mladé nádeje 

porovnávať so zahraničím svoje výkony.  Veľká vďaka patrí opäť pánovi Štefanovi Nagyovi 

a pani Janke Kucovej. 

S podporou SZC bol organizovaný aj v minulom roku veľmi úspešný Európsky pohár telesne 

oslabených v Púchove, za ktorý patrí poďakovanie pánovi Karolovi Mihokovi.  

https://www.uci.org/mountain-bike/calendar/CompetitionDetail?competitionId=62129&year=2020
https://www.uci.org/mountain-bike/calendar/CompetitionDetail?competitionId=62129&year=2020
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Pochvala celého SZC ale aj cyklistických nadšencov patrí určite celému rozhodcovskému 

zboru ako aj všetkým organizátorom majstrovstiev Slovenska, Slovenských pohárov, ale aj 

verejných pretekov v jednotlivých odvetviach, bez ktorých by Slovenská cyklistika nemohla 

fungovať a naše budúce nádeje by nemali možnosť zlepšovať sa.  

5. Mládež 

Aj tohto roku sme výrazne podporili mládež do 18 rokov a to prostredníctvom centier 

talentovanej mládeže (CTM). Kategóriu U23 sme podporili cez ZCPM a projekt U23. Sumou  

319 709,- Eur sme podporili všetky kluby, ktoré pracujú s mládežou do 23 rokov a zúčastňujú sa 

podujatí Slovenského pohára vo všetkých odvetviach.  

 

Rozpočet 2020 
 

 
 

CTM  Rozpočet 2020 

CYS Akadémia Petra Sagana     46 523,00 €  

ŠG Trenčín     29 452,00 €  

CK Epic Dohňany     28 361,00 €  

MŠK CK Žiar nad Hronom     27 790,00 €  

ŠK Železiarne Podbrezová     24 272,00 €  

PROefekt Košice     24 157,00 €  

CKM Poprad     23 338,00 €  

Cyklo Spiš     22 176,00 €  

Olympik Trnava     21 462,00 €  

Kaktus Bike Bratislava     18 495,00 €  

Velodróm Prešov     11 870,00 €  

ŠKC Dubnica nad Váhom     10 920,00 €  

PROefekt Team        9 329,00 €  

Flaviol Bike Team Spiš        6 211,00 €  

ŠK Topoľčianky        6 211,00 €  

CTM BMX      19 587,00 €  

Henky riders        9 500,00 €  
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BMX Liptov        5 500,00 €  

Junkride Freestyle Park Šurany        4 587,00 €  

CTM Talenty Trial     10 492,00 €  

spolu CTM: 340 646,00 € 

ZCPM U23 80 160,00 € 

Projekt U23 20 000,00 € 

Príspevok pre kluby – mládež do 23 rokov 319 709,00 € 

Spolu  760 515,00 € 

 

6. Športová diplomacia 

Na poli športovej diplomacie Európsku a svetovú cyklistiku obmedzil Covid – 19 a viaceré 

z plánovaných podujatí sa neuskutočnili.  

Neuskutočnil sa 33. kongres UEC v Izraeli a kongres UCI sa uskutočnil online formou za 

prítomnosti cca 115 krajín.  

V domácej športovej diplomacii SZC aktívne pracuje. Prebehlo veľké množstvo stretnutí na 

pôde ministerstiev, na sekcii športu a tiež priestoroch SZC. Po voľbách prišlo k viacerým 

zmenám na pozíciách, ktoré rozhodujú o fungovaní a financovaní športu. 

Slovenský zväz ako koordinátor sa zapojil do výzvy Erazmus+ a ako úspešný uchádzač s 

projektom “Trendy vo vzdelávaní, športovej príprave a diagnostike v cyklistike” bude v 

období 1.1.2021 až 30.6.2023 v spolupráci s 5 ďalšími partnermi pracovať na vytvorení 

interaktívnych školiacich materiálov o športovej príprave v rôznych cyklistických 

disciplínach. Vyvinuté materiály prispejú k rozvoju vedomostí a zručností trénerov 

a zvyšovaniu ich kvalifikácie. Európska komisia vyčlenila na potreby tohto projektu grant v 

celkovej výške 320 468,- EUR pričom ako koordinátor projektu obdržal SZC koncom roka 

70% tejto výšky (224 327,60,- EUR), ktoré sa rovnomerne rozdelia medzi všetkých 

partnerov, aby sa naplnili potreby pri tvorbe tohto unikátneho projektu. Podrobnejšie 

informácie sú zverejnené na webe SZC v samostatnej sekcii Erazmus+.  
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7. Práca sekretariátu a Výkonného výboru 

Výkonný výbor SZC sa v roku 2020 stretol 7 krát, nakoľko viac stretnutí nebolo kvôli 

pandemickej situácií možných. Na svojich rokovaniach pracoval v oblasti riešenia bežnej 

agendy zväzu a zapodieval sa tiež problémami, ktoré vznikli počas roku a zaoberal sa tiež 

uznesením konferencie a odporúčaniami kontrolnej komisie SZC. Chcel by som preto 

poďakovať všetkým členom VV SZC za účasť aj počas mimoriadnej situácie, nakoľko sme boli 

vždy uznášania schopní veľkou väčšinou. Táto skupina odborníkov zastupuje všetky odvetvia 

nášho občianskeho združenia, a je najvyšším orgánom SZC medzi konferenciami. Som rád, že 

môžem pracovať s týmito ľuďmi, ktorí cyklistiku milujú a obetujú pre ňu veľké množstvo svojho 

voľného času.       

Počas roku došlo vo VV SZC k personálnej zmene. Pán Branislav Delej sa začiatkom roka vzdal 

funkcie predsedu odvetvia Dráhová cyklistika a vo funkcii ho nahradil Michal Rohoň. Jednotliví 

zástupcovia odvetví vo výkonnom výbore vypracovali správy odvetví, ktoré sme Vám zaslali 

s materiálmi ku Konferencii.  

Sekretariát SZC pracuje v zložení: Prezident - Peter Privara, Generálna sekretárka - Katarína 

Jakubová,  Asistentka prezidenta - Alena Diabelková, Športový riaditeľ pre mládež a metodik 

SZC - Michal Rohoň, Licenčná pracovníčka - Karolína Belás, Ekonomické referentky: Danka 

Hanáková spolu s Veronikou Hajastekovou, Kontrolór SZC - Ladislav Dobrovoľný, Práca 

s médiami - Katarína Ďurková. 

Už druhý rok pôsobí SZC na novej adrese Kukuričná 13.  

Aj naďalej pretrváva zmluva s firmou Santini, ktorá je platná do roku 2022. 

Školenia trénerov prebiehajú v spolupráci s trénermi fakulty telovýchovy a športu. Určite máme 

záujem, aby táto spolupráca aj naďalej pokračovala a naši tréneri tak mohli získať trénerské 

vzdelanie alebo vyšší kvalifikačný stupeň.  

Môžeme konštatovať, že aj naši rozhodcovia skvalitnili svoju prácu, za ktorú chceme špeciálne 

poďakovať pánovi Miazdrovi.  

Veľmi aktívne pracoval počas kontrolných dní aj Kontrolór SZC pán Ladislav Dobrovolný a vo 

svojej správe Vám uvádza svoje zistenia a priebeh kontrol. Okrem kontrolných dní sa zúčastnil 
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takmer všetkých VV SZC a taktiež 2 krát zvolal kontrolnú komisiu SZC, avšak vzhľadom na 

pandemickú situáciu sa stretnutia komisie uskutočnili iba raz alebo KK nebola v kompletnom 

zložení.  

Do vozového parku SZC pribudli dve nové vozidlá a to Mercedes Sprinter a Ford Transit.  

Výkonný výbor schválil rozdelenie vozidiel - viď. tabuľka. 

VOZOVÝ PARK SZC 

Odvetvie VOZIDLO ECV 

rok 

výroby 

Cestná cyklistika 

VW Crafter CR50 

BL302

DT 2012 

MB Sprinter lang 

BL147

PB 2017 

MB Sprinter extralang 

BL198

SZ 2018 

Skoda Octavia combi 

BL914

EK 2012 

Skoda Superb combi 

BL786

TA 2018 

Hyundai I30 combi 

BL563

OP 2017 

Horská cyklistika XC a 

Cyklokros MB Sprinter NEW 

BT303

BD 2020 
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Horská cyklistika - 

Zjazd Ford Transit NEW 

BT073

AB 2020 

Dráhová cyklistika Peugeot Boxer L2H2 

BL099

KL 2015 

BMX Racing, BMX 

Freestyle, Trial a Sálová 

cyklistika 

MB Sprinter Tourer 

2019 

BL829

VN 2019 

Citroen Jumper L2H2 

BA962

SA 2008 

Sekretariát 

Skoda Octavia combi 

Leaseplan 

BL602

TI 2016 

Skoda Superb combi 

BL926

VL 2019 

8. Záver    

Chcem Vám všetkým poďakovať, že ste si našli dnes čas a zúčastnili sa online Konferencie.  

Tiež chcem všetkým poďakovať za odvedenú prácu v roku 2020 a to všetkým trénerom, 

funkcionárom, športovým riaditeľom, rodičom, mechanikom, masérom ale aj fanúšikom, 

novinárom a všetkým, ktorí nám držia palce.  

Na úplný záver chcem poďakovať za odvedenú prácu celému sekretariátu SZC, členom VV 

SZC, Kontrolórovi SZC pánovi Ladislavovi Dobrovolnému, viceprezidentovi pánovi Jánovi 

Žilovcovi a ostatným členom odborných komisií. 

Prajem Vám pevné zdravie, do sezóny 2021 veľa šťastia, úspechov v športovom ako aj 

osobnom živote a veľa chuti do ďalšej práce v prospech Slovenskej cyklistiky. 

S úctou,    

              Peter  P r i v a r a 

 Prezident SZC 
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(Príloha č.6) 

Správa predsedu komisie SZC za odvetvie Cestná cyklistika 

Vážený p. prezident SZC, vážené dámy a páni, milí hostia 

dovoľte mi aby som predniesol hodnotiacu správu za odvetvie cestná cyklistika v roku 2020. 

Komisia CC pracovala v zložení: Predseda – Ľuboš Chren, členovia: Martin Riška, Martin 

Fraňo, Matej Vyšňa, Lívia Hanesová. 

Komisia v roku 2020 zasadala celkovo 3x. Zo zasadaní boli robené zápisy, ktoré boli 

zverejnené na webe SZC. Komisia riadila a kontrolovala plánované čerpanie rozpočtu na rok 

2020, kontrolovala inventarizáciu materiálu, schvaľovala navrhnuté nominácie na významné 

podujatia a aktívne sa podieľala na organizovaní podujatí Slovenského pohára 

Hlavným   programom    zasadnutí    bolo    hlavne    operatívne    riešenie    vzniknutých    

obmedzení s pandemickou situáciou na Slovensku a v Europe, ktorá nám značne 

komplikovala našu činnosť. Najmä s reprezentačnými akciami na úrovni N-Cupov, ME a 

MS. 

Aj napriek tomu sa nám ako jedným z mála podarilo úspešne rozbehnúť SP v CC. Celkovo 

sme 

organizovali 10 kôl + MSR mládeže, MSR U23 a V4 

Rozpočet na CC v roku 2020 

V roku 2020 dostala CC z celkového rozpočtu : 

181 473,00 EUR na činnosť 

340 646,00 EUR podpora CTM 

40 262,- EUR podpora resp. príspevok pre kluby na mládež do 23 rokov. 

Slovenský pohár v roku 2020 

V rámci SP sa organizovali preteky v klasických disciplínach vrátane M SR 

Preteky jednotlivcov v počte - 2 Časovka jednotlivcov v počte - 0 Časovka družstiev - 0 

Časovka do vrchu – 1 

Kritérium – 7 

 

Som rád a môžem konštatovať, že SP bol aj napriek vládnym opatreniam v roku 2020 

zabezpečený  po technickej, organizačnej, ale najmä bezpečnostnej stránke na dobrej úrovni. 
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K tomuto prispeli najmä jednania a ústretovosť partnerov ako Slovakia Ring, Letisko Hričov 

a Letisko Piešťany. Samozrejme chceme touto cestou poďakovať všetkým organizátorom 

podujatí za ich vynaložené úsilie a čas, ktorý tomu venovali, ktorý sa do tejto úlohy zapojili 

a zvládli to na profesionálnej úrovni. Osobitná vďaka patri organizátorovi spoločných MSR 

a ČR v kategórii U23. 

  

Hodnotenie RD – reprezentačných družstiev 

RD kadetov a kadetiek v roku 2020 viedol športový riaditeľ Vladimír Švajdleník. Pod jeho 

vedením sa pretekári zúčastnili na pretekoch Závod míru nejmladších v českom Jevíčku. Na 

týchto pretekoch sa zúčastnil náš „B“ tím v zložení Gottstein, Dunár, Manzat, Ďurík, 

Brázdovič a Vrbik. Najlepší výsledok zaznamenal v 3. etape na tzv. „triangli“  Juraj  Vrbik, 

ktorý obsadil pekné 2. miesto. V celkovom hodnotení obsadil Juraj Vrbik 31.miesto, Dominik 

Dunár 44.miesto, Matúš Ďurík 58.miesto, Richard Brázdovič 79.miesto, David Manzat 128. 

Miesto. 

Vzhľadom na situáciu, ktorá postihla športové udalosti neboli výkonnostné ciele splnené. 

Taktiež väčšina pretekov pre reprezentáciu bola zrušená. Kadetky neabsolvovali v roku 2020 

žiadnu reprezentačnú akciu. 

RD juniorov a junioriek v roku 2020 viedol športový riaditeľ David Hikel. Spoločne s 

juniorkami absolvovali jarné sústredenie vo Vodiciach v Chorvátsku. Počas sezóny 

postihnutej absolvovali 4 zahraničné štarty a to preteky v Regionem Orlicka v Českej 

republike, Majstrovstvá Európy vo Francúzsku, V4 v Maďarsku a GP Ruebliland vo 

Švajčiarsku. Ostatných 15 pretekov, ktoré boli v pláne, boli pre prevládajúcu pandémiu 

zrušené. 

Na Majstrovstvá Európy kde sme postavili na štart časovky jednotlivcov jednu juniorku a 

dvoch juniorov. V pretekoch jednotlivcov štartovali dve juniorky a traja juniori. O hodnotný 

výsledok sa v časovke postarala jediná naša pretekárka Nora Jenčušová, keď skončila na 

8.mieste. 

To podstatné je že si juniorky vybojovali možnosť štartovať na N-Cupoch v roku 2021. Tým 

pádom stanovené výkonnostné ciele boli čiastočne splnené. 

RD žien v roku 2020 viedol športový riaditeľ Jakub Vančo, ktorý pokračoval vo svojej 

systematickej činnosti z minulého roka. Zostavil reprezentačné družstvo, ktoré spĺňalo 
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požiadavky pre štart na pretekoch v kategóriách 1.2, 2.2 UCI. Podrobnejšie informácie v 

správe RD 

RD U23 v roku 2020 viedol športový riaditeľ Jakub Vančo reprezentačný výber absolvoval 

viaceré preteky UCI kalendára. Podrobnejšie informácie v správe RD. 

RD Elite v roku 2020 viedol aj naďalej športový riaditeľ Ján Valach – reprezentačná činnosť 

pozostávala najmä z prípravy jazdcov na ME a MS a samotnej reprezentácie na týchto 

vrcholných podujatiach. Viac o dosiahnutých výsledkoch na ME a MS je obsiahnuté v správe 

RD. 

 CTM – Centrá talentovanej mládeže V roku 2020 sme registrovali 15 CTM v rámci CC. 

Hospodárili so sumou cca 340 646,- Eur + príspevok na športujúce dieťa cca 513 EUR, ktoré 

splnilo kritéria. ( 3x účasť na SP, licencia, 2019). Najlepším klubom v rámci SP a zároveň aj 

CTM-ka bola znovu Cys Akademia PS, druhý bol ŠG Trenčín a tretí bol CK EPIC Dohňany. 

Kompletný zoznam na webe SZC. Chcel by som upozorniť na novú smernicu CTM platnú 

od 1.kola CX 2020. Musím konštatovať, že kvalita niektorých CTM zaznamenala pokles. 

Nakoniec sa to odrazilo aj v hodnotení CTM, keď niektoré sa zo štatútom CTM  už  rozlúčili  

nakoľko  nesplnili  podmienky  zaradenia  na  rok  2021.  Budem  sa  opakovať,  že   v kluboch 

treba pracovať koncepčne. Mať prípravku, dopĺňať kategórie, aby mohli jazdiť aj tímové 

časovky vo vlastných farbách. Mať CTM-ku vybavenú aj po technickej stránke, či doplnenie 

a obnova vozového parku. Pozerať sa na CTM – ku komplexne. Aké možnosti ponúka svojím 

zverencom. 

Zabezpečenie sústredení, telocvične, plavárne, vlastné klubové priestory, servis. V mnohých 

veciach sa opakujem, ale stále treba pripomínať, že kvantitu už musíme nahradiť kvalitou. 

 

Projekt U23 

V roku 2020 projekt pre kategóriu U23 úspešne pokračoval a už sa dostavili aj prvé 

kvalitnejšie výsledky. Lukáš Kubiš patril k oporám RD U23. Najmä jeho pričinením si 

kategória U23 vyjazdila účasť v N–Cupoch pre sezónu 2021. Celý projekt a koordináciu mal 

pod dohľadom Matej Vyšňa. Pilotný projekt, ktorý sme spustili v roku 2019 sa ukázal ako 

cesta, po ktorej chceme ísť aj v najbližších rokoch. Na to , aby sme ovocie z tohto projektu 

zbierali aj v budúcich rokoch je garantovaná dotácia od SZC je bezpodmienečná. 
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Na záver môžem konštatovať, že cestná cyklistika aj napriek pandemickej situácií aktívne 

fungovala a úspešne reprezentovala krajinu a zväz na medzinárodnom poli. 

Ďakujem trénerom družstiev reprezentácie a ich realizačným tímom za kvalitne odvedenú 

prácu pre našich reprezentantom, členom komisie, ktorí aktívnym prístupom zabezpečili chod 

a fungovanie nášho odvetvia. 

Ďakujem za pozornosť.             V Topoľčiankach dňa 18.01.2021 

 

 Ľuboš Chren 

      Predseda komisie cestnej cyklistiky 

  

Vyhodnotenie činnosti RD kadetov a kadetiek za rok 2020 

Sezóna RD kadetov sa začala koncom mája 2020 po uvoľnení protipandemických opatrení. 

Sústredenie pre RD kadetov sa uskutočnilo od 28. do 31. mája v okolí Novej Dubnice. Toto 

sústredenie bolo zamerané na rozvoj vytrvalosti a porovnanie pretekárov s ich aktuálnou 

kondíciou pred začatím pretekového obdobia, ktoré začínalo 11.6. na Slovakiaringu. Plán 

tréningových dávok sa nám podaril splniť. Počas sústredenie pretekári najazdili približne 350 

kilometrov    a absolvovali    aj    kontrolnú    časovku.    Po    ukončení    sústredenia    boli    

z reprezentačného družstva vylúčení nasledovní pretekári: Sivok, Haas, Schwarzbacher, 

Novák a Jurík z dôvodu porušenia pravidiel štatútu reprezentanta. 

 

Jediné preteky, ktoré sa pre RD kadetov konali bol pretek preložený z mája Závod míru 

nejmladších v českom Jevíčku. Na týchto pretekoch sa zúčastnil náš „B“ tím v zložení 

Gottstein, Dunár, Manzat, Ďurík, Brázdovič a Vrbik. 44. ročník ZMN bol v tomto roku veľmi 

chaotický a plný hromadných pádov. Na štart sa postavilo 165 pretekárov. Najlepší výsledok 

zaznamenal  v 3.  etape  na  tzv.  „triangli“  Juraj  Vrbik,  ktorý  obsadil  pekné  2.  miesto.     

V horských etapách sa reprezentanti pohybovali v rozmedzí 15-50 miesta vo výsledkovej 

listine. Výraznejší výsledok sa po 2.mieste Vrbika ukázal až v záverečnej etape – časovka 

jednotlivcov, v ktorej Dominik Dunár obsadil pekné 7. miesto so stratou na víťaza 37 sekúnd. 

V celkovom hodnotení obsadil Juraj Vrbik 31.miesto, Dominik Dunár 44.miesto,  Matúš 

Ďurík 58.miesto, Richard Brázdovič 79.miesto, David Manzat 128. miesto, Simona 
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Gottsteina pripravil o dobré celkové umiestnenie pád v 4. etape, po ktorom etapu nedokončil. 

Bol ošetrený v cieli pretekov. 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva kadetov boli nasledovné: 1/ počas roka sa 

umiestniť tri krát na stupni víťazov 

Nesplnené – 1x stupeň víťazov 

2/ v etapovom preteku skončiť dvaja pretekári do 15 miesta Nesplnené – 1x 2.miesto, 1x 

7.miesto 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva kadetiek boli nasledovné: 1/ počas roka sa 

umiestniť jeden krát na stupni víťazov 

2/ v etapovom preteku skončiť dve pretekárky do 15 miesta 

Vzhľadom na situáciu, ktorá postihla športové udalosti boli výkonostné ciele nesplnené. 

Taktiež väčšina pretekov pre reprezentáciu bola zrušená. Kadetky neabsolvovali v roku 2020 

žiadnu reprezentačnú akciu. 

 

Spracoval: Švajdleník Vladimír 

  

Správa reprezentačného družstva juniorov a junioriek za sezónu 2020 

Na základe výberového konania som bol zvolený na pozíciu športového riaditeľa kategórie 

juniorov a junioriek. Prvý rok v tejto pozícii by som hodnotil nasledovne: 

Sústredenia v rámci zimnej prípravy na sezónu 2020 absolvovali pretekári a pretekárky vo 

svojich kluboch. Spoločne sme absolvovali jarné sústredenie vo Vodiciach v Chorvátsku v 

zložení, ktoré som nominoval na základe výsledkov zo sezóny 2019. Následne pred 

opätovným naštartovaním sezóny sme absolvovali koncom mája krátky 4dňový blok s 

juniormi, týždeň nato rovnaký blok s juniorkami na 

zistenie aktuálnej výkonnosti pretekárov a pretekáriek. 

Počas sezóny postihnutej koronavírusom sme absolvovali 4 zahraničné štarty a to preteky v 

Regionem Orlicka v Českej republike, Majstrovstvá Európy vo Francúzsku, V4 v Maďarsku 

a GP 

Ruebliland vo Švajčiarsku. Ostatných 15 pretekov, ktoré boli v pláne, boli pre prevládajúcu 

pandémiu zrušené. Na jednotlivé preteky boli pretekári a pretekárky nominované podľa 

aktuálnej výkonnosti 
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a výsledkov. Nomináciu následne schválila subkomisia mládeže. 

Prvý pretek Regionem Orlicka sme absolvovali so siedmimi reprezentantmi spomedzi 169 

štartujúcich pretekárov. Prvá etapa pretekov bola z dôvodu dopravnej nehody na trati závodu 

a následného uzavretia miesta Políciou ČR zrušená. Ako druhá etapa bola na pláne časovka 

na 9,2km. V tejto etape sa najlepšie umiestnil náš vtedy ešte aktuálny majster SR Filip 

Lohinský na 27.mieste so stratou 43 sekúnd na víťaza. V tretej 71 kilometrovej kopcovitej 

etape nás neobchádzali problémy 

a pretekári spolu s mechanikom sa museli popasovať po viacerých pádoch so zlomenou 

vidlicou na bicykli pretekára, zlomenými kľukami a taktiež s výmenami defektov. Práve 

zlomené kľuky na bicykli Vanča tesne pred 3kilometrovou ochrannou zónou nás ukrátili o 

pekný výsledok, pretože bol ako jediný v prvej skupine pretekov. Toto ovplyvnilo aj celkové 

výsledky. Dvaja pretekári si po pádoch 

nestihli doraziť pelotón a do štvrtej etapy nemohli pokračovať, pretože ostali limit. V štvrtej 

etape už štartovalo iba 107 pretekárov. Etapa sa vyvíjala v prospech nášho tímu a taktika bola 

stanovená jasne, do záverečného technického špurtu po kockách do mierneho stúpania musí 

špurtovať Vančo z dobrej pozície. V poslednej zákrute mal Vančo ešte väčšiu smolu a doplatil 

na pochybenie iného pretekára ktorý nevytočil zákrutu, narazil do nášho pretekára a Vančo 

ostal na zemi. Následne bola privolaná doktorom pretekov RZP a pretekár bol prevezený do 

najbližšej nemocnice, kde absolvoval viacero 

vyšetrení a tiež chirurgických zákrokov. Po absolvovaní všetkých vyšetrení bol z nemocnice 

prepustený do domácej liečby. Z našich reprezentantov sa najlepšie umiestnil práve 

spomínaný Vančo na 

23.mieste, Ungvarský 66. , Piliarkin 68., Lohinský 83, Patay 84. Najlepším slovákom na 

pretekoch bol Martin Svrček, ktorý bol vyradený z reprezentácie na 2 závody na ktoré by bol 

nominovaný. 

V celkovom hodnotení sa umiestnil na 4.mieste a získal biely dres v hodnotení najlepšieho 

juniora prvým rokom. 

Ďalším pretekom boli Majstrovstvá Európy kde sme postavili na štart časovky jednotlivcov 

jednu juniorku a dvoch juniorov. V preteku jednotlivcov štartovali dve juniorky a traja 

juniori. O pekný výsledok sa v časovke postarala jediná naša pretekárka Jenčušová, keď 

skončila na 8.mieste. U juniorov Lohinský na 28.mieste. Svrček časovku nedokončil kôli 
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zdravotným problémom. V preteku jednotlivcov sa k Jenčusovej pridala aj Záhorcová. Tá 

bohužiaľ pár dní pred pretekom spadla v zjazde na MSR a to sa odzrkadlilo aj na jej výkone, 

kde sa práve v zjazdoch bála, strácala na pelotón a z preteku bola 

odvolaná. Oveľa väčšie ambície mala v preteku jednotlivcov Jenčušová. Tá dostala približne 

v polovici pretekov v technickom zjazde defekt a koleso jej vymenilo neutrálne vozidlo, ktoré 

sa nachádzalo hneď za jej skupinou. Práve v tejto technickej pasáži nebolo možné pretekárku 

dotiahnuť späť do balíka a ocitla sa v stíhajúcej skupine za balíkom. Keďže naše mechanické 

vozidlo bolo spojené rozhodcami s českou reprezentáciou, museli sme ísť za pelotón, kde sa 

nachádzala jediná česká pretekárka. Chvílu na to mala Jenčušová znova technické problémy, 

práve na kolese, ktoré jej bolo vymenené neutrálnym mechanickým vozidlom. Frustrovaná z 

pretekov odstúpila. U juniorov sa pridal k Svrčkovi a Lohinskému aj Vančo. V treťom z 

ôsmych kôl mali problémy Vančo, ktorého pribrzdil pád pretekárov pred ním, stratu si už 

nedokázal dotiahnuť. V rovnakom čase sme menili bicykel Lohinskému, ktorý rovnako 

nezvládol stiahnuť stratu na balík. Obaja pretekári odkrúžili ešte pár kôl a z pretekov boli 

odvolaní. V dôsledku vysokej rýchlosti a technických pasáží sa peloton rozdelil na viacero 

skupín. Náš už jediný pretekár sa nachádzal v čelnej 18 člennej skupine, ktorá prišla v tomto 

zložení až do ciela. Svrček skončil na 17tom mieste. 

V rovnakom čase ako ME sa konal jediný Ncup kategórie juniorov V4 v Maďarsku. Vedúci 

výjazdu bol Matej Vyšňa. Preteky mali 4 etapy. V celkovom poradí sa najviac darilo 

Timotejovi Piliarkinovi a v poslednej etape sa do top 20 v špurte dostal Lukáš Ungvarský. 

Počas pretekov bolo veľa pádov a nevyhli sme sa im ani my, čo nás brzdilo v lepších 

výsledkoch. Ungvarský v 1. etape neopraviteľne poškodil zadnú prehadzovačku a ďalej v 

pretekoch pokračoval na rezervnom bicykli. Našim pretekárom sa nepodarilo uspieť ani v 

krátkej 4,7km časovke, keď obsadili pozície až takmer v poslednej tretine štartového poľa. 

Celé preteky boli rovinaté a veľmi rýchle. Našim pretekárom robilo problémy v záverečných 

rýchlych okruhoch držať krok s pelotónom, často aj následkom pádov, ale bolo vidieť aj 

výkonnostný rozdiel. Posledným pretekom bolo GP Ruebliland vo Švajčiarsku, zložený zo 

štyroch kopcovitých etáp. Prvá etapa vyradila nášho lídra Svrčka z pretekov z dôvodu 

žalúdočných problémov. V pretekoch už nemohol pokračovať. Ostatní pretekári sa umiestnili 

v druhej polovici štartového poľa, väčšina prišla v najpočetnejšej skupine. Druhá etapa 
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rovnako v kopcovitom teréne bola poznačená viacerými pádmi najmä v posledných 

kilometroch, čo obmedzilo všetkých našich pretekárov. Vančo a Lohinský museli 

meniť bicykle, Ungvarský bol po páde ošetrený, Piliarkin musel preteky ukončiť. Do tretej 

etapy čo bola časovka 8,8km sme nastúpili už len so štyrmi pretekármi. Časovku absolvovali 

pretekári po veľmi ,,zaujímavom,, teréne, miestami po štrkovej ceste, po cyklochodníku a 

pod. Problémy mal opäť Vančo, ktorý musel počas časovky meniť bicykel. Ungvarského 

brzdilo vo výkone zranenie z rannej etapy. Najlepšie sa umiestil Lohinský na 47.mieste so 

stratou 1:01. Štvrtá najťažšia etapa bola dlhá 108 kilometrov. V nej opäť dominovali tímy z 

Dánska, Talianska a Nemecka ktoré pracovali pre svojich lídrov. Z našich pretekárov 

dokázali prísť do ciela len traja pretekári a to najlepšie Lohinský v tretej skupine na 27 mieste, 

Vančo a Ungvarský. Kováč bol v poslednej etape odvolaný. V celkovom 

hodnotení sa z našich pretekárov umiestnil najlepšie Lohinský na 43 mieste so stratou skoro 

15 minút na vedúceho pretekára. 

 

Výkonnostné ciele, ktoré sme si nastavili pred sezónou: Juniori: 

1/ umiestnenie v pretekoch Ncup do 15. miesta 

2/ skončiť na MEJ a MSJ v preteku jednotlivcov jeden pretekár v 1/3 počtu štartujúcich 3/ 

skončiť na MEJ a MSJ v časovke jednotlivcov do 35. miesta 

  

Juniorky: 

1/ umiestnenie v pretekoch Ncup v 1/2 počtu štartujúcich 

2/ skončiť na MEJ a MSJ v preteku jednotlivcov jeden pretekár v 1/3 počtu štartujúcich 3/ 

skončiť na MEJ a MSJ v časovke jednotlivcov do 35. Miesta 

 

Väčšina cieľov sa podarila splniť. Nepodarilo na nám splniť umiestnenia v pretekoch Ncup, 

Ungvarský na jedinom Ncup preteku skončil v etape na 16. mieste a juniorky Ncup pretek 

neabsolvovali. Rovnako sa nám nepodarilo skončiť na ME a MS v preteku jednotlivcov u 

junioriek v 1/3 počtu štartujúcich, ME sa nepodarilo dokončiť žiadnej z pretekárok a MS sa 

tento rok nekonali. 

Finančný rozpočet na činnosť družstva juniorov a junioriek, o ktorý som žiadal, bol 

dostačujúci. 
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Financie, ktoré ostali na činnosť družstva budú použité na kúpu materiálu a zaplatenie jarného 

sústredenia pred sezónou 2021. 

 

Dávid Hikel 

  

Zhodnotenie sezóny 2020 ŽENY 

Prípravu sme začali vo februári, dvojtýždňovým sústredením v Španielskej Denie (7-

19.2.2020), ktoré bolo prioritne zamerané na vytrvalostnú a silovú prípravu. Sústredenia sa 

zúčastnilo 6 reprezentantiek + 

Viera Kissová na vlastné náklady. Po týždni doma odletelo 5 žien na ďalšie, špecializované 

sústredenie v Tureckej Alanyi. Po prvých dvoch dňoch rozjazdenia sme absolvovali dve UCI 

jednorázovky druhej kategórie a v druhej z nich získala Debnárová 11. a Machálková 12. 

miesto. Následne pokračovalo sústredenie výkonnostnými testami a špecializovanou 

prípravou. Kombinácia týchto dvoch sústredení sa ukázala ako vyhovujúca a výkonnosť 

všetkých reprezentantiek v rámci ich možností dostatočne vzrástla. 

Po návrate z Turecka sme mali absolvovať preteky 2.2 UCI Grácia v ČR, ale sezóna bola pre 

pandémiu Covid 19 prerušená. Počas pandémie sme v rámci možností a opatrení tvorili 

tréningové skupiny, alebo som sa venoval zverenkyniam samostatne. Viaceré som brával na 

tréningy za autom. Po uvoľnení opatrení na Slovensku sme zorganizovali sústredenie v 

Trenčíne (4-7.6.2020), ktorého sa zúčastnilo 8 reprezentantiek. Absolvovali sme prevažne 

intenzívne tréningy a simulované preteky. Už tu sa ukázalo kto na sebe pracoval a kto pomoc 

počas pandémie odmietal a tréning zanedbával. To sa odrazilo aj v následnej sezóne, 

Po reštartovaní sezóny sme mali nachystaný nový plán reprezentačných výjazdov, ale 

postupne všetky organizátori rušili. ME vo Francúzskom Plouay (24-27.8.2020) tak mali byť 

prvými pretekmi. Našťastie sme mali možnosť pretekať doma a v ČR s konkurenciou 

okolitých krajín. Napokon na ME odcestovali 3 ženy U23 a z pôvodnej dvojice žien Elite 

som nakoniec tesne pred odletom nechal pre chorobu doma Findrovú. V ITT som na štart 

nepostavil nikoho. V IRR U23 Machálková a Debnárová bojovali ako s traťou tak so 

zraneniami po páde na MSR a preteky nedokončili. Paulechová dokončila v tretej skupine na 

42. mieste so stratou 1:33 Medveďová po rozdelení balíka pádom jazdila v tretej skupine, 

ktorú z trate odvolali. Následne mala reprezentácia odcestovať na preteky TOUR DE 
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I´ARDÉCHE 2.1 vo Francúzsku. Staff, zapožičanie áut, letenky, ubytovanie,... všetko bolo 

vybavené, ale napokon pre pretrvávajúcu chorobu, pracovnú vyťaženosť a opatrenia v 

školách nebolo možné zostaviť reprezentáciu. Iba Medveďová štartovala na pretekoch za 

WCC a na základe výsledkov z tohto podujatia sa nominovala na MS. 

Majstrovstvá Sveta v náhradnom dejisku, Imole (24-27.9.2020) teda absolvovala iba 

Medveďová v IRR. Potvrdila lepšiu výkonnosť ako na ME a preteky dokončila na 95. mieste, 

čo bolo jediným reálnym cieľom. Posledné etapové preteky sezóny boli najskôr preložené a 

následne zrušené. Nakoniec tak reprezentácia v tejto na preteky chudobnej sezóne 

absolvovala iba šampionáty. Aj tento rok boli podporované dve najlepšie pretekárky U23. 

Ďakujem celému staffu: Szabó, Bogdanová, Čúzy a Jánsky za pomoc počas reprezentačných 

akcií. 

Zhodnotenie sezóny 2020 U23 

Sezóne predchádzala príprava a keďže reprezentácia U23 na Slovensku funguje netradične, 

takmer ako kontinentálny tím, v decembri (13-15.12.2019) som zvolal väčšinu 

reprezentantov na teambuilding, v rámci ktorého sme okrem tréningu prebrali sezónu a 

spoločné fungovanie. Následne vo februári sme vyrazili na sústredenie v teple, do španielskej 

Denie (7-19.2.2020), ktoré bolo prioritne zamerané na vytrvalostnú a silovú prípravu. 

Sústredenia sa zúčastnilo 10 reprezentantov + ďalší dvaja za Duklu BB 

a junior Tobias Vančo na vlastné náklady. Po týždni doma odletelo 8 reprezentantov na 

ďalšie, špecializované sústredenie v Tureckej Alanyi. Na poslednú chvíľu do Turecka 

vycestoval aj Štoček miesto chorého Orosa. Po prvých dvoch dňoch rozjazdenia sme 

absolvovali dve UCI jednorázovky druhej kategórie a v druhej z nich získal Kramarčík za 

pomoci tímu 3UCI body za 10. miesto. Následne pokračovalo sústredenie výkonnostnými 

testami a špecializovanou prípravou. Kombinácia týchto dvoch sústredení sa ukázala ako 

vyhovujúca a výkonnosť všetkých reprezentantov v rámci ich možností dostatočne vzrástla. 

Po návrate z Turecka sme mali absolvovať preteky Rakúskeho pohára a následne 3 preteky 

N-cup, ale sezóna bola pre pandémiu Covid 19 prerušená. Počas pandémie sme v rámci 

možností a opatrení tvorili tréningové skupiny, ktoré simulovali preteky. Viacerých 

reprezentantov som brával na tréningy za autom. Po uvoľnení opatrení na Slovensku sme 

zorganizovali sústredenie v Trenčíne (28-31.5.2020), ktorého sa zúčastnilo 13 

reprezentantov. Absolvovali sme prevažne intenzívne tréningy a simulované preteky. 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

47 

 

 
 

  

Preteky na Slovensku sa rozbehli už koncom mája a tak nebolo náročné zložiť reprezentáciu 

na prvé UCI preteky v Európe 63. Dookla Mazowsza (15-18.7.2020) a Puchar MON 

(19.7.2020) U pretekárov bol zo dňa na deň badať lepší prehľad a spolupráca v balíku a aj 

zlepšený záver. UCI body sa nám však aj smolne získať nepodarilo. Za to sme zlikvidovali v 

pádoch dostatok tímového aj súkromného materiálu. O týždeň neskôr sme sa presunuli do 

Slovinska na večerné kritérium a GP Kranj (25-26.7.2020) kde zaznamenal 10. miesto a 3 

UCI body Michalička. Na preteky cestoval ako kapitán tímu Patrik Tybor, ktorý deň pred 

odchodom nahradil chorého Kramarčíka. Etapové preteky Vysočina Tour boli tesne pred 

štartom zrušené. Následne sme absolvovali Tour of Szekerland (5-8.8.2020), kde dvaja 

reprezentanti odmietli štartovať. Už v prvej etape nedokončili dvaja zverenci, v druhej etape 

jeden a v časovke dostali ďalší dvaja limit. Veľmi pekne sa však ukazoval Michalička, ktorý 

zbieral etapové umiestnenia v top 10. Zvyšok tímu výkonnostne slabo, ale snažili sa pomáhať 

a tlačiť sa do únikov. Ďalšími pretekmi mala byť Maďarská V4, ktorá však bola zrušená. Po 

MSR U23 a následných MSR Elite sme vycestovali na ME vo Francúzskom Plouay (24-

27.8.2020) so 6ticou reprezentantov. Štoček nebol klubom uvoľnení. V ITT štartoval majster 

Slovenska Oros, ktorý sa umiestnil na 30. mieste so stratou 3:41 na prvého. V IRR preteky 

dokončila trojica Kubiš, Vlčák a Oros, kde prvý menovaný po nepodarenom špurte obsadil 

25. priečku. Následne sa štvorica reprezentantov presunula na Carpathian Couriers Race 

(31.8.2020) kde bol až 3x v úniku Vlčák a v cieli sa najlepšie umiestnil Oros na 13. mieste. 

Preteky Tour of Kosovo boli zrušené, ako aj Poľská V4. Časť reprezentácie aj s dvoma mužmi 

Elite, ktorí sa chystali na Okolo Slovenska odcestovala do Poľska 

 na Solidarnosc (9-12.9.2020) kde sa v ťažkom teréne najlepšie prezentoval Malovec a Nôta. 

Druhá partia absolvovala jediný N-cup sezóny Orlen (12-13.9.2020). Traja reprezentanti 

neboli uvoľnení tímom. V časovke sme po páde eliminovali straty a v IRR zašpurtoval Kubiš 

na 7. mieste. Iba 3 sekundy z časovky ho delili od N-cup bodov. Vlčák a Foltán sa 

prezentovali v únikoch. Michalička po tvrdom páde z časovky musel odstúpiť. Zvyšok 

pomáhal vo forme jazdiacemu Kubišovi. Na najväčšom domácom podujatí sa predstavila 

reprezentácia po prvý krát s 6timi pretekármi kategórie U23. Ako jediný z kategórie Elite 

štartoval Ľuboš Malovec. Hneď v prvej etape mal ťažký pád Michalička, ktorý sa ledva stihol 

vrátiť z nemocnice na štart časovky. Štoček zaznamenal v prvej etape 11. miesto a s ním aj 

dres najlepšieho Slováka a biely dres najlepšieho pretekára do 23 rokov. V časovke 
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o dresy prišiel. Následne v druhej etape odstúpil zraneniami limitovaný Michalička a v tretej 

etape aj Gajdula, Blaško a Štoček. Najvyššie postavený v celkovom poradí bol ako druhý 

Slovák Malovec. Všetci sa pokúšali dostať do únikov, ktoré však tento rok nemali šancu 

odísť. Majstrovstvá Sveta U23 a aj Česká V4 boli zrušené a tak činnosť reprezentácie skončila 

pretekmi Okolo Slovenska. Sezóna 2020 bola v tejto skrátenej verzii veľmi fyzicky aj 

finančne náročná. Je škoda, že sme nemohli zúročiť kvalitnú prípravu a po prvej vlne 

pandémie sa ukázalo, kto na sebe neprestal pracovať a kto tréning podceňoval a zanedbával. 

Najlepšie sa výkonnostne ukazovali pretekári Dukly a to najmä Lukáš Kubiš. Spomedzi iných 

klubov preukazoval vysoký štandard aj keď bez väčších výsledkov Michalička a Nagy. 

Reprezentanti jazdiaci v zahraničí preukazovali vysokú, no kolísavú výkonnosť. Veľký 

potenciál preukazuje Gajdula. Na základe nižšieho rozpočtu bola podpora U23 znížená z 16 

na 10 podporovaných reprezentantov, čo sa preukázalo ako postačujúce. Fungovanie 

reprezentácie ako celku hodnotím pozitívne a badať zlepšenie ako v pretekovom prejave tak 

vo výsledkoch. Reprezentácia jazdí ako tím, nie ako jednotlivci 

s rovnakými dresmi. V sezóne sa odrazilo kto počas prvej vlny pandémie bol ochotný 

pracovať a trénovať a kto tréning nechával na ľahkú váhu a následne už dostatočnú 

výkonnosť nestihol nadobudnúť. Som veľmi vďačný mechanikovi Szabóovi za jeho 

profesionálny prístup a dobre vykonanú prácu. Pred ME nám nastala ťažšia situácia, ktorú 

som prakticky do dnes nevyriešil adekvátnou náhradou a to odchod fyzioterapeuta Jánskeho 

z cyklistiky. Aj jemu patrí poďakovanie za neoceniteľnú prácu pre reprezentáciu. Taktiež 

ostatní, príležitostní členovia staffu ako Vyšňa, Bogdanová, Foltán, Findrová, Málik a 

Búciová majú svoj podiel na dobrom fungovaní a zabezpečení reprezentácie U23 a moje 

poďakovanie. 
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(Príloha č.7) 

 

Správa Komisie Dráhovej cyklistiky 

Komisia DC pracovala v roku 2020 v zložení: Branislav Delej – predseda (do 21.5. 2020  

kedy  sa  oficiálne  vzdal  funkcie),  Michal  Rohoň  –  predseda  (od  21.7.2020  na  základe  

hlasovania zástupcov klubov DC formou per rollam), Martin Riška, Bohuš Kujovič, Miloš  

Kollár a Rastislav Kubovčík. Písomne do rúk predsedu komisie sa vzdal svojej práce Miloš  

Kollár  z  osobných dôvodov (v  Auguste).  Komisia  schva¾ovala  navrhnuté  nominácie na  

podujatia. Počas roku 2020 zasadala komisia celkovo 6 krát oficiálne prezenčnou formou,  

pričom o niektorých veciach komunikovala elektronickou formou. Zo zasadaní boli robené  

zápisy, ktoré boli ihneď zverejnené na webe SZC. Komisia riadila a kontrolovala plánované  

čerpanie  rozpočtu  na  rok  2020,  kontrolovala  inventarizáciu  materiálu,  schvaľovala  

navrhnuté  nominácie  na  významné  podujatia  a  aktívne  sa  podieľala  na  organizovaní  

podujatí Slovenského pohára a  medzinárodných pretekov  C1 v  Prešove. Celkom  bolo  5  

podujatí Slovenského pohára na dráhe vrátane Majstrovstiev Slovenska všetkých kategórií.  

Celkové umiestnenie je uverejnené na webe SZC. Dňa 31.8. – 1.9. ŠK Velodróm Prešov v  

spolupráci  so  SZC  a  mestom  Prešov  zorganizoval  medzinárodné  preteky  na  dráhe  C1  

kategórie „Grand Prix Prešov“. Na  podujatí  sa zúčastnilo z  9 štátov a nieko¾ko  majstrov  

sveta a Európy. Podujatie bolo pozitívne hodnotené aj z UCI. Žiaľ pre nepriazeň počasia sa  

druhý súťažný deň musel po spoločných rozhovoroch zrušil.   

  

V roku 2020 prešiel výberovým konaním na pozíciu hlavného trénera reprezentácie skúsený  

tréner pán Jiří Mikšík (kedysi dlhoročný tréner reprezentácie Rakúska). Pod jeho vedením  

absolvovalo  družstvo  niekoľko  prípravných  sústredení  v  Prešove  a  v  Prostejove,  

medzinárodné  podujatia  v  zahraničí,  žiaľ  ich  množstvo  a  lokalita  bola  poznačená  

nepriaznivou pandemickou situáciou vo svete. Za zmienku stojí, že naše družstvo mohlo a  

úspešne absolvovalo vrcholné podujatia európskeho významu rovnako tak aj svetového na  

MS Elite  v Berlíne (prelom  Februára a Marca).  Dovolím  si  zhodnotiť počínanie  našich  

reprezentantov na ve¾mi vysokej úrovni o čom svedčí vôbec prvý Európsky titul, ktorý  

úspešne  vybojovala  naša  mladá  a  nádejná  cyklistka  vekom  juniorka  Nora  Jenčušová  v  

disciplíne Scratch počas októbrových ME Juniorov a U23 v talianskej Fiorenzuola d´Arde.  



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

50 

 

 
 

  

Okrem jej výborného  výsledku sa úspešne  prezentovala aj v ďalších disciplínach. Pekné  

umiestnenia  v  juniorských  kategóriách  dosiahli aj  Tobias  Vančo  (10.  Miesto  Scratch) a  

 Martin Svrček (10. Miesto bodovacie preteky). Kategória U23 možno nedosiahla až také  

významné výsledky  avšak  napreduje  správnym  smerom  aj  vďaka  práci  nového trénera.  

Počas úvodu Novembra absolvovali svoje pôsobenie aj Elitný pretekári na Majstrovstvách  

Európy,  ktoré  hostil  Bulharský  Plovdiv.  Najlepšie  umiestnenia  dosiahla  stálica  v  

reprezentácií  Alžbeta  Bačíková  (9.  Miesto  vylučovacie  preteky),  ktorá  dosiahla  aj  

významného výsledku počas marcových MS v Berlíne (10. Miesto Scratch).  

Mládežnícke  kategórie  pod  vedením  trénera  mládeže  Jakuba  Nováka v  “pandemickom”  

roku absolvovala preteky v Českej republike (Brno, Prostejov) ale aj prípravné sústredenie  

na domácom prešovskom velodróme.  

  

V  závere roka komisia  zasadala  aj  z dôvodov  nastavenia  ďalšieho smerovania  družstiev 

a zhodla  sa na  potrebe vytvorenia  stíhacieho  družstva mužov, ktoré by  malo slúžiť aj ako  

tréningový prostriedok pre zlepšenie výkonnosti aj v individuálnych disciplínach a vyčlenila  

nato zostávajúce peniaze, ktoré sa v rozpočte  podarilo ušetriť.  

Na záver môžem konštatovať, že dráhová cyklistika aj napriek pandemickej situácií aktívne  

fungovala a najmä úspešne reprezentovala krajinu a zväz na medzinárodnom poli a zaslúžila  

sa  tak o  historický úspech. Chcem poďakovať všetkým trénerom, ktorí svojím aktívnym  

prístupom  a  účasťou  na  slovenských  pohároch  vytvorili  kvalitné  prostredie  pre  rozvoj  

mladých cyklistov, ďakujem aj trénerom družstiev reprezentácie a ich realizačným tímom  

za  kvalitnú  prácu  našim  reprezentantom,  ktorí  hájili  a  tvrdo  bojovali  za  úspešnú  

reprezentáciu a v neposlednom rade členom komisie, ktorí aktívnym prístupom zabezpečili  

chod a fungovanie nášho odvetvia.  

  

Mgr. Michal Rohoň                          Bratislava 16.1.2021 
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(Príloha č.8) 

 

Poohliadnutie za sezónou „COVID-19“ v horskej cyklistike 

Sezónu 2020 si budeme isto dlho pamätať a spomínať na úskalia, ktorými sme prešli pri 

riešení opatrí v rámci SR i medzinárodných. Rušenie pretekov, zmeny termínov, zosúladenie 

kalendára s inými odvetviami... 

Komisia MTB pracovala v zložení: Ján Žilovec – predseda, R. Kubovčík, M. Belás, T. 

Hauser. Na zasadnutiach komisie sa zúčastňovali i členovia subkomisie, najmä M. Ržonca, 

P. Zanický a M. Schurger. Komisia na zasadnutiach riešila aktuálne dianie v MTB. Boli to 

najmä zmeny v kalendári Slovenského pohára, možnosti REPRE akcií pre mládež a 

samozrejme účasť na vrcholných podujatiach ME a MS v MTB. 

Začiatok sezóny sa niesol v dvoch hlavných rovinách – nominácia na OH a repre mládež – 

OH team v zložení: Haring, Ulík, Jenčuš, pokračoval v OH kvalifikácii a úspešne zmieral 

body do rankingu OH. Stop pretekom a kvalifikácie nás zastihol v Turecku a UCI pozastavila 

OH ranking 3.3.2020 a my sa nachádzame na postupovom 21. mieste. Predbežne sa do 

kvalifikácie budú započítavať ešte 2 preteky CDM. Koordinátorom pre OH Team zostáva R. 

Glajza. 

Preteky na Slovensku boli poznačené pandémiou a epidemiologickými opatreniami. 

Kalendár Slovenského pohára bol pozmenený a v spolupráci v rámci rýchlostnej cyklistiky 

sme zabezpečili preteky v maximálne možnom počte. 

V XCO sa nám podarilo uskutočniť 6 kôl, vrátame M SR a úspešné mestské XCE na záver 

sezóny v Turčianskych Tepliciach. 

M SR v Banskej Bystrici – Selciach aj napriek zlým poveternostným podmienkam sa pretek 

uskutočnil na novo vybudovanom okruhu. Tituly v ELIT kategóriách si tradične odniesli M. 

Haring a J. K. Števková. Nováčikom v Slovenskom pohári XCO sa stal bike-park v Žarnovici, 

kde sa uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára. Pokračovali sme na tradičnom okruhu na 

Drozdove, nasledovali spomenuté M-SR v Selciach a v septembri sme stihli ešte preteky v 

Bratislave a novinku XCE v Turčianskych Tepliciach. 

Chcem poďakovať organizátorom, že aj napriek zložitej situácii sa im podarilo zorganizovať 

preteky na vysokej úrovni. XCM – preteky a termíny sa postupne menili, rušili. Otázna bola 

povolená účasť ale i zvládnutie náročných požiadaviek zo strany hygienikov. Maratóny boli 
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poznačené menším záujmom širokej verejnosti, čo sa odzrkadľovalo aj na ekonomickej 

stránke organizátorov. Preto sme navýšili príspevok zo strany SZC. M-SR sa uskutočnili na 

tradičnom Kráľovskom maratóne v Granč-Petrovice, ktorému predchádzal maratón vo Svite 

a následne v septembri Slovenský raj, Košice – v kategórii C3, finále v Rajeckých Tepliciach. 

Repre – mládež absolvovala sústredenia na technické zameranie v Topoľčiankach, v Novom 

Meste na Morave a repre výjazdov v ČR. 

pod vedením M. Belása a M. R žonca. Na vrcholných podujatiach sme štartovali na dvojkole 

svetového pohára v Novom meste na Morave, následne na ME v rakúskom Leogangu a MS 

vo švajčiarskej Rivere, správy z pretekov v prílohe. Ako úspešný môžeme zhodnotiť výsledok 

na MS – M. Haring a vystúpenie juniorov. Na záver sezóny sa J. K. Števková zúčastnila MS-

XCM v Turecku, kde obsadila 15. miesto. Na MS-XCE pretekári necestovali pre COVID 

karanténu. Viac sme očakávali od našich „23-károv“. 

Pre mládež sa uskutočnilo 6 kôl DTPS a 4 kolá PUMP CUP-u , kde účasť bola ovplyvnená 

COVID opatreniami. Tieto preteky nám pripravujú mládež pre všetky odvetvia cyklistiky, za 

čo patrí ďakujem pre P. Zanického a Braňa Repiského s Jurom Benkom, ktorí zastrešujú 

PUMP CUP. Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu rozhodcovského zboru pod vedením 

p. Miazdru , ktorý nám zabezpečil kvalitný prihlasovací a výsledkový servis. 

Do sezóny 2021 máme pripravený kalendár pretekov v XCO, XCM, pripravujeme kalendáre 

pre DTPS a PUMP CUP, repre sústredenia a preteky pre OH Team. 

Vzhľadom na momentálnu situáciu a predpokladané opatrenia budeme vyhodnocovať 

aktuálne možnosti priebežne, tak ako to bude možné u nás a vo svete. 
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(Príloha č. 9) 

Správa komisie MTB DH 

Vážení členovia Slovenského zväzu cyklistiky. 

Dovoľte mi predložiť správu o činnosti komisie DH a Enduro pri SZC a správu o činnosti 

reprezentačného družstva DH. Komisia pracovala v zložení – Mgr. Tomáš Vrbovský ( 

predseda ), Jozef Šiška, Michal Wiesenganger, Tomáš Tóth a Juraj Janešík. Slovenský Pohár 

v zjazde a endure. Komisia sa schádzala na stretnutiach počas pretekov Slovenského Pohára 

v zjazde a endure, kde riešila problematiku organizácie SPDH ( Slovenský pohár v zjazde ) a 

SPEN ( Slovenský pohár v Endure ) ako aj problematiku výjazdov a nominácií 

Reprezentačného družstva. 

Komisia MTB DH plánovala v sezóne 2020 zorganizovať 11 kôl Slovenského pohára v 

zjazde a endure. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a nevyhnutné zmeny vzhľadom na situáciu 

došlo k redukcii pretekov na 7. V SPDH štartovalo 253 pretekárov zo 4 krajín ( Slovensko, 

Česko, Poľsko, Maďarsko ) a v SPEN štartovalo celkovo 210 zo 6 krajín ( Slovensko, Česko, 

Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko ) pretekárov. 

Vďaka podpore SZC sa nám podarilo udržať výšku štartovného siedmy rok po sebe v 

pôvodnej výške, čo považujeme za úspech v dobe, keď ceny práce a služieb neustále stúpajú. 

V priebehu sezóny sa nám podarilo výrazne zlepšiť materiálno technické zabezpečenie 

pretekov Slovenského pohára zo zdrojov SZC. Obstarali sme pre reprezentáciu a 

organizátorov nové vozidlo Ford Transit. Vďaka projektu mediálneho zabezpečenia z rezervy 

SZC sme vyprodukovali 7 video reportov, ktoré dosiahli na platforme Facebook v priemere 

10.000 videní. Na základe týchto skúseností plánujeme v sezóne 2021 z pokračovaním 

produkcie reportáží aj v spolupráci z ďalšími odvetviami SZC. Ako úspešná sa ukázala naša 

pilotná spolupráca s RTVS pri vysielaní 30s spotu na záver športového spravodajstva a začali 

ju po našom vzore využívať aj ostatné odvetvia. Partnermi SPDH a SPEN 2020 boli – XLc 

Components, Mtbiker.sk, Hybox Banská Bystrica, Garmin Slovensko, Giant bicycles, Marva, 

Enervit, Bikere Košice, Koliesko Stupava, Libike, Gravity – shop.sk, CTM bicykle, Bajkula 

Bratislava, KUIŠ s.r.o., Cebra Bowden Rožňava, Made4Bike Banská Bystrica, ONEAL 

Slovakia, Cykloeshop, Bajkula, Bajky.sk, Lemur.sk, Bang.sk, Dolekop.com, Biker.sk a 

Bicykliznus.sk 
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Z tohoto miesta sa chcem všetkým partnerom, podporovateľom a organizátorom veľmi pekne 

poďakovať za spoluprácu a podporu v ťažkej sezóne 2020. 

Reprezentácia Plán činnosti reprezentácie sa nám nepodarilo realizovať na 100% vzhľadom 

na vzniknutú situáciu. Z medzinárodných podujatí sme absolvovali MS v MTB v Leogangu, 

a 3 kolá EWS. Na svetovom šampionáte (začiatok októbra) vybojoval junior Patrik Chomist 

19.miesto medzi vyše šesťdesiatkou štartujúcich, čo hodnotím pozitívne, keďže Paťo je v 

junioroch ešte len prvoročiak. Medzi mužmi dosiahol najlepší výsledok Denis Kohút (32. 

medzi 95 štartujúcimi). V hodnotení národov sme obsadili 8. z 25 národných teamov. 

Premiérovo naši jazdci štartovali aj na Majstrovstvách sveta v eMTB v kategórii mužov. Tu 

Ľuboš Staňo vybojoval 21.miesto a v súťaži národov nám patrí 6. miesto. 

2021 

Vzhľadom na výsledky v sezóne 2020 bude našim hlavným objektom snaženia udržanie a 

zlepšenie výsledkov v Európskom pohári a obhájenie výsledkov na Majstrovstvách Európy a 

Sveta. Plánujeme dve sústredenia pred sezónou v Talianskom Finale Ligure. V sezóne 2021 

plánujeme absolvovať všetky dostupné medzinárodné podujatia. V SPDH a SPEN plánujeme 

po 5 kôl. Tri kolá SPEN z toho sú zaradené do kvalifikácie pre svetovú sériu (EWS) a preteky 

v Mýte pod Ďumbierom na základe kvality získali status Gold Qualifier. Zaradili sa tým k 

top 13 podujatiam celého sveta, ktoré ponúkajú získanie vyššieho počtu bodov do kvalifikácie 

pre účasť vo svetovej sérii EWS. Zaradenie slovenského kola k trinástim 

najprestížnejším kvalifikačným podujatiam sveta v tejto disciplíne je zároveň skvelým 

ohodnotením práce našich organizátorov. 

Výkonný výbor 

Ako člen výkonného výboru som sa zúčastňoval zasadnutí VV, kde sme riešili úlohy v 

konštruktívnej atmosfére bez rušivých vplyvov. 

 

18.01.2021 

Mgr. Tomáš Vrbovský  

Predseda komisie MTB DH a Enduro 
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(Príloha č. 10) 

 

Správa z odvetvia cyklokros 2020  

Cyklokros je disciplína, ktorá štandardne nekopíruje kalendárny rok, ale prelína sa cez roky.  

Začiatkom roka absolvovala reprezentácia záverečnú prípravu na MS v Malage v Španielsku, 

odkiaľ sa  presunula  na záverečnú prípravu  na svetové  poháre  CDM v Nommay a 

Hoogerheide a hneď na MS vo Švajčiarskom Dubendorfe. Nakoľko najlepší a majstri SR v 

kat. elite a junior neprejavili záujem potiahnuť sezónu až po  MS  a zamerali  sa na  prípravu  

na  nadchádzajúcu a cestnú sezónu, záverečnej prípravy sa zúčastnila len trojica M. J. Koreň 

(junior), O. Glajza, Š. Vozár  (muži  elite).  Príprava  prebehla  vysoko  nadštandardne,  

porovnate¾ne  so  všetkými svetovými reprezentáciami. Január bol plne smerovaný k MS. 

Na MS obsadili  Vozár 35. resp. Glajza 36.miesto, junior Koreň skončil 62. Napriek tomu, že 

pre najlepších reprezentantov po MSR bol vytvorený výborný priestor  

a fantastické podmienky na záverečnú prípravu na MS, naši najlepší s a rozhodli k tomuto 

smeru ďalej  nepokračovať. S týmto prístupom najmä  juniorov prejavil nespokojnosť  

reprezentačný tréner Glajza i celá komisia. V  prípade M. Ulíka, ktorý uprednostnil záverečnú 

fázu kvalifikácie na OH v MTB sa jednalo o vcelku pochopite¾nú prioritu, ktorá bola uznaná, 

nako¾ko sa jednalo o vyšší  záujem.  Už  dlhodobo  CTM-ky  nepodporujú  svojich  

pretekárov  pri  zotrvaní v cyklokrose až  po MS,  síce domácu  sezónu a ME obsadzujú,  no 

ihneď  po MSR ukončujú sezónu. Napriek tomu, že komisia cyklokrosu vytvorila už niekoľko 

rokov po sebe fantastické a so svetom porovnateľné podmienky prípravy na MS. Mladým 

pretekárom je často podsúvané, že potiahnutie sezóny cx až do MS nie je dobré, ba dokonca 

ich to zničí. Touto z môjho pohľadu veľmi  krátkozrakou metodikou sú  často  masírovaní a 

zmenia  svoje  pohľady  a účasť  na  MS odmietnu. Keď sa pozeráme na fantastické juniorské 

výsledky v cx cestárov Booma, Štybara, Sagana, Jana Ulricha, Van der Peola, Van Aerta a 

mnohých iných, vidíme, že tieto pohľady sú skreslené, ba i scestné. Bohužiaľ tento trend 

začína byť u nás oproti iným krajinám štandardom  

a častokrát tieto pozície sú nie zo strany pretekára, častokrát je veľmi ovplyvnený okolím.   

 V tomto komisia CX koná len tak, že tým, ktorí splnia výkonnostné kritéria a prejavia  

eminentný záujem o štart na MS zabezpečí nadštandardné podmienky na prípravu, dovolím 

si tvrdiť najlepšie zo všetkých disciplín a tí, ktorí toto všetko splnia a chcú, majú obrovskú 

šancu a príležitosť.  Zostáva dúfať,  že  sa postoje v tomto  zmenia  aj  pod vplyvom iných 
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úspešných cestárov a reprezentantov iných krajín na čele s  Van der Peolom, Pidckockom či 

Van Aertom a opäť sa vrátime do čias juniorských Petra Sagana, keď sa špičkový junior 

cestár -biker nebál reprezentovať SR v cyklokrose a priniesť svetové medaily.  

Ďaľšia nová sezóna  2020 bola hlboko ovplyvnená koronakrízou. Príchod druhej vlny  

totálne ochromil svetový cyklokros. Na americkom kontinente úplne vymazal kalendár, 

sezóna v Európe sa totálne oklieštila, len ve¾mi obmedzene sa začalo pretekať v Čechách. 

Obrovské obmedzenia a lockdowny v Európe mali za následok razantné škrtania v kalendári. 

Prakticky sa začalo pretekať Majstrovstvami Európy, kde bohužiaľ nedovolili štartovať 

juniorom, ktorí boli  naše  najväčšie  želiezka  v ohni. V kat.  elite  obsadil O.  Glajza  

28.miesto, v kat.  U23  T. Vančo 36.miesto prakticky bez pretekovej prípravy.   

Slovenský  pohár  sa  mal  skladať  okrem  MSR  i zo  šiestich  kôl  pretekov  UCI  C2  

kategórie. Bohužiaľ pre pandemické obmedzenia to dlho vyzeralo, že sa vôbec domáca súťaž 

neuskutoční.  Obrovským  úsilím  komisie  CX  a sekretariátu  SZC  na  čele  s prezidentom  

sa podarilo  vybaviť  možnosť  usporiadať  4  kolá,  v rámci  dvoch  po  sebe  idúcich  

víkendov. V podstate sa dá povedať, že to boli jediné jesenné podujatia pre mládež na 

Slovensku vôbec.  

Stálo to obrovské úsilie, testy, obrovskú pripravenosť a zamestnanosť organizátorov. 

Nakoniec sa  všetko  podarilo  a Trnava,  Podbrezová  a Topoľčianky  dokázali  pretestovať  

a za  prísnych hygienických opatrení zorganizovať 3 kolá SP zaradené do kalendára UCI C2 

a majstrovstvá SR.  V danej  situácii  sa  to  dá  doslova  považovať  za  zázrak.  Na  štarte  sa  

zišla  kvalitná konkurencia nielen z okolitých štátov, no i z Belgicka či Francúzska, nakoľko 

i pre Francúzov to bola jedinečná príležitosť, keďže u nich sa nepretekalo. Opäť musím 

vyzdvihnúť prácu tých, ktorí sa na tom podieľali, prezidenta SZC, gen. Sekretárky SZC, 

sekretariátu SZC a komisie CX a najmä organizátorov podujatí v Trnave, Podbrezovej a 

Topoľčiankach. Práve vďaka nim sa tento malý zázrak podaril a sezóna, i keď skrátená 

prebehla a to nielen pre dospelých ale aj pre tých najmenších. Na medzinárodnom poli sa nám 

podaril i ve¾mi dobrý výsledok. T. Kurnická, vekom ešte juniorka zažiarila desiatym 

miestom na svetovom pohári CDM v Tábore, získala domáci elitný titul, keď  po  dlhých  

rokoch  z trónu zosadila  skúsenú  Janku  Keseg Števkovú. Tereza okamžite skočila na miesto 

juniorskej špičky a vzorne sa chystala na MS, keďže, ostatné poháre CDM  boli  pre  

juniorky/juniorov  zrušené.  Bohužiaľ  aj  napriek  špičkovej  príprave  v teple v Turecku  pár  
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dní  pred  MS  bolo  oznámené,  že  juniorky/juniori  nebudú  z pandemických dôvodov  a 

zákonov v Belgicku  pretekať.  CH. Haasovi a najmä  špičkovo pripravenej Tereze  

Kurnickej zostali oči pre plač. Napriek tomu, že tých máličko štartov v sezóne, kde štartovať  

mohla ukázala obrovský nárast výkonnosti a bola našou nádejou na prvú desiatku na MS po  

mnohých  rokoch,  nebolo  jej  v danej  pandemickej  dobe  umožnené  pretaviť  svoju  ťažkú  

tréningovú  prácu  a podmienky  v poslednej  sezóne  medzi  juniorkami.  Aj  toto  je  

odvrátená strana pandémie. Veľmi ma teší jej progres a som presvedčený, keď vydrží takto 

napredovať, zaradí sa medzi špičku aj na budúcu sezónu už v kat. ženy U23.  Pre Christiana 

Haasa snáď na rok, pri jeho druhom roku medzi juniormi, už nebude čakať takáto takmer 

oklieštená sezóna bez vrcholov. Vzhľadom  na  situáciu  cyklokros  balansoval  ako  na  

mínovom  poli,  no  dokázal  sa vzoprieť,  zabezpečiť  čo  sa  iným  krajinám  nepodarilo,  

zachovať  aspoň  pár  kôl  súťaže, dokonca v kalendári UCI a majstrovstvá SR i mládežníkov. 

Opäť zaradil kompletný pohár do kalendára UCI pre rok 2021, kde pevne veríme, že 

začiatkom septembra už začne regulérna sezóna a potvrdí sa aj prísun nových mladých 

cyklokrosárov a cyklokrosáriek po vzore Tereze Kurnickej z mladších kategórií, pretože naše 

poháre ukázali, že máme mladých potenciálnych cyklistov, ktorí majú na cyklokros talent a 

keď sa nebudú toho báť, vedia sa presadiť aj vo svete v tejto nádhernej disciplíne. Komisia 

cyklokrosu tým najlepším určite vytvorí najlepšie možné podmienky  pre prípravu na 

vrcholné podujatia, zostáva  veriť,  že  budú na rok už štandardne zorganizované.  

  

Martin Fraňo  

Predseda komisie CX 
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(Príloha č.11) 

Správa odvetvia BMX za sezónu 2020 

Bmx  Racing a Bmx Freestyle ako jediné disciplíny UCI mali v sezóne zrušene všetky 

medzinárodné podujatia. 

Pod hlavičkou UCI sa odjazdili na jar iba 2 kola svetového pohára v Austrálii v Bmx Racing./ 

Slovensko nemalo zastúpenia / Bmx Freestyle bola sezóna 2020 komplet zrušená. 

Kvalifikácia na OH bola zmrazená ,zatiaľ neboli zverejnené oficiálne informácia čo bude 

nasledovať.Pod hlavičkou Európskej Federácie sa konali taktiež iba 2 kola Európskeho 

Pohára / Taliansko / v Bmx Racing. Reprezentácia v Bmx Freestyle bohužial neabsolvovala 

žiadne medzinárodne vystúpenie . Toto mimo závodné obdobie bolo využívané na prípravu 

v rámci možností.Reprezentácia Bmx racing sa zúčastnila už uvedeného Európskeho Pohára 

kde zaznamenala skvelé výsledky /Sulka a Madarasova obe kola vyhrali/. 

Zvyšok sezóny sa reprezentačný tím pravidelne zúčastňoval už iba na pretekoch 

v Českej Republike. Bola to jediná šanca ako sa udržať v závodnom tempe. Absolvovali tam 

niekoľko tréningových kempov. /výsledky priložené v prílohe / 

V podstate celý rok boli reprezentácie stále v plnej príprave pretože nikto nevedel kedy sa 

sezóna rozbehne. Veľmi veľa prace sa tak nemohlo ukázať na vrcholných podujatiach čo bolo 

veľmi demotivujúce pre našich reprezentantov. 

Na Slovensku sa podarilo úspešne zrealizovať komplet Slovenský Pohár v oboch disciplínach 

. 

Toto hodnotíme veľmi pozitívne a vďačíme za to hlavne klubom / organizátorom/ ktorí aj 

napriek mnohým komplikáciám dokázali podujatie zorganizovať. 

Pevne veríme ,že sa už čoskoro situácia zmení a budeme mať plnohodnotnú sezónu!!! 

 

Filip Čillík  

Predseda komisie. 
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(Príloha č.12) 

Cyklistika pre všetkých 

Odvetvie SZC - Cyklistika pre všetkých, svojou rôznorodosťou, masovosťou, obľúbenosťou, 

patrí medzi najrozšírenejšie odvetvia SZC a v republike medzi najpopulárnejšiu pohybovú 

činnosť širokej verejnosti z čoho vyplýva zákonite veľký tlak na štátne, samosprávne orgány, 

lebo bicykel, ako presunový, rekreačný, pretekársky prostriedok v posledných rokoch 

zaznamenáva obrovský spoločenský búm.V SZC odvetvie Cyklistika pre všetkých je 

zastúpená odbornou 5 člennou komisiou, predseda je členom VV SZC, ktorá má vo svojom 

pracovnom portfóliu tieto oblasti súťažného a nesúťažného charakteru. Súťažné aktivity: 

Slovenský pohár Masters, cyklomaratóny. 

Nesúťažné aktivity: 

cyklojazdy, rodinná rekreačná cyklistika, cyklodoprava, cykloktrasy. 

Slovenský pohár Masters zaznamenal 30. jubilejný ročník, z toho 11 rokov pod názvom 

MERIDA ROAD CUP, v ktorom okrem kategórií Masters súťažia Muži B a Ženy ELITE. 

Tent roku do súťaže pribudla kategória Ženy Masters C, takže súťaž má 10 vekových 

kategórii Masters / 7 mužských, 3ženské /. Súťaž má svoj kalendár, pravidlá, delegovaných 

rozhodcov. Žiaľ, pandemické obmedzenia spôsobili, že 6 kôl, vrátane M SR do vrchu sa 

neuskutočnili, ale i napriek tomu sa uskutočnilo 13 kôl a 3 majstrovské súťaže. 

Preteky jednotlivcov 6 x, časovka jednotlivcov 4 x, časovka do vrchu 4 x, časovka dvojíc 1 

x, etapy 1 x. Dovolím si spomenúť usporiadateľov MRC : CK Dohňany, CK Piešťany, CK 

FALANGE, CK Rimavská Sobota, R. C. T. Martin, Podjavorinský cyklistický klub, RAPID 

Bratislava, CK Kráľová pri Senci, CK ROUTE 66 Brezno, CK Banská Bystrica. 

Víťazi v kategóriách: 

Masters A- Matej Mydla, Expendables cycling team  

Masters B- Daniel Pápež, Trnava cycling team  

Masters C- Peter Ďuriač, PRO efect 

Masters D- Štefan Lameš, CK Dohňany 

Masters E- Alojz Ozogáň, Cyklistický klub Trnava  

Masters F- Bartolomej Sýkora, UNICOM Zvolen  

Masters G- Karol Vogel, CK Piešťany 

Ženy Masters A – Monika Stančíková, Podjavorinský cyklistický klub  
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Ženy Masters B -  Martina Cabúková, bikepoint.sk eleven team  

Ženy Masters C - Nikola Merčáková, CK Kráľovčan 

Muži B - Radovan Rehora, Trnava cycling team 

Ženy ELITE - Nikola Svetláková, Trnava cyclingteam 

V súťaži sa hodnotili aj kluby: Bodovalo 70 klubov, najviac bodov získal FALANGE 

Bratislava, druhý CK Piešťany, tretí CK Kráľovčan 

V súťaži TOP TEN prvý až desiaty 

1. Alojz Ozogáň Cyklistický klub Trnava 

2. Karol Vogel CK Piešťany 

3. Bartolomej Sýkora UNICOM Zvolen 

4. Pavel Hollý FALANGE Bratislava 

5. Jozef Daško FALANGE Bratislava 

6. Štefan Lameš CK Dohňany 

7. Nikola Merčáková CK Kráľovčan 

8. Vladimír Melo CK Rimavská Sobota 

9. Peter Rihay CK Piešťany 

10. Pavel Havrila RAPID Bratislava 

Aj v roku 2020 pri usporiadaní MRC usporiadatelia vypisovali preteky pre kategóriu Hobby, 

v rôznych vekových kategóriách a obohatili takto súťaž a propagáciu cyklistiky pre všetkých. 

Portfólium členov komisie SZC – Cyklistika pre všetkých 

Ladislav Longauer , predseda komisie, člen VV SZC, cyklomaratóny, cykloplatforma 

Rastislav Belák, Slovenský pohár Masters 

Dušan Krkoška, ŠTK CPV, člen ŠTK SZC 

Stanislav Klimeš, prepojenie odvetvia Cyklistika pre všetkých, na východoslovenský región 

Karol Mlynár, spracovateľ rebríčkov, spolupráca s rozhodcovskou komisiou SZC. 

Je potešiteľné, že o usporiadanie pretekov MRC je každoročne značný záujem a počet 

pretekov sa pohybuje cca medzi 20 – 30 pretekmi. Už tradičnými usporiadateľmi sú oddiely, 

kluby, CK FALANGE Bratislava, CK Piešťany, CK Nitra, R. C. T. Martin, CK Banská 

Bystrica, CK Kráľovčan, CK RAPID Bratislava, CK Rimavská Sobota, CK ROUTE 66 

Brezno. Usporiadanie pretekov je z roka na rok náročnejšie, legislatíva prísnejšia, čo niektoré 

kluby odrádza pustiť sa do tejto náročnej a zodpovednej práce. Práca rozhodcov počas celej 
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súťaže bola príkladná. Nevyskytli sa vážne nedostatky, drobné problémy sa vyriešili na 

mieste, priamo na pretekoch. Treba vyzdvihnúť prístup každého rozhodcu, dochvíľnosť, 

ustrojenosť a odbornú spôsobilosť. V záujme prehľadnosti súťaže po každom kole boli 

spracované priebežné poradia v každej vekovej kategórii, zverejnené na webovej stránke 

SZC. 

Cyklomaratóny 

Pre pandémiu sa nesuskučnil cyklomaratón Jarná klasika, Sereďský DHL cyklomaratón sa 

uskutočnil virtuálnou formou. Uskutočnené cyklomaratóny : Prievidzský, Cestami SNP, 

Nitriansky, Malohont. 

Je potešiteľné, že veľkému záujmu sa tešia regionálne súťaže masového charakteru: VRL, 

Trnavská liga, Regionálna cyklistická liga, Krupinská liga, Považská liga. 

Pre pandémiu bola skrátená populárna 24 – hodinovka na 6 hodinovku, ale i tak zaznamenala 

množstvo účastníkov. 

Príspevok za ŠTK SZC_Krkoška: 

V kalendárnom roku 2020 za ŠTK SZC – Cyklistika pre všetkých som sa vyjadroval, 

pripomienkoval. 
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(Príloha č.13) 

Správa za rok 2020 – paracyklistika 

Rok 2020 a účasť na PH v Tokiu mali byť vyvrcholením štvorročného cyklu, avšak pandémia 

COVID 19 všetko zmenila a ovplyvnila celú sezónu nielen čo sa súťaží, ale aj tréningovej 

prípravy týka. 

Do reprezentačného družstva „A“ boli na rok 2020 zaradení: 

• Patrik Kuril (MC4) 

• Anna Oroszová (WH3) 

• Jozef Metelka (MC4) 

• Ondrej Strečko (MC5) 

Do reprezentačného družstva „B“ boli na rok 2020 zaradení: 

• Juraj Práger (MB) 

• Ján Gallik (pilot tandemu) 

• Miloš Hudec (MH3) 

• Daniel Kukľa (MH4) 

• Ľubomír Jančí (MT2) 

Realizačný tím tvorili: 

• Branislav Režňák (vedúci tímu, reprezentačný tréner) 

• Milan Orosz (zodpovedný za H skupiny) 

• Kyleigh Manners (osobný tréner J. Metelku) 

• Bohuš Janek (masér) 

• Marika Pacigová (asistent) 

• Vladislav Kovács (sparing P. Kurila) 

Tréningová príprava 

Jednotliví pretekári začali s individuálnou prípravou koncom roka 2019, resp. začiatkom roka 

2020 v domácich podmienkach. Okrem prípravy doma absolvovali vo februári tréningové 

pobyty v Španielsku (Valencia/Barcelona, Mallorca, Ibiza) a na prelome marca/apríla bolo 

naplánované sústredenie v Chorvátsku, odkiaľ mala ísť časť tímu na preteky do Talianska. V 

tomto období však vypukla korona kríza, ktorá výrazne zasiahla do športovej prípravy. Podľa 

nariadenia Medzinárodnej cyklistickej únie sa nemohli organizovať žiadne podujatia 

kalendára UCI najskôr do konca apríla, potom sa toto obmedzenie ešte niekoľkokrát 
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posunulo. Väčšina pretekov, vrátane cestných MS a všetkých svetových pohárov bola zrušená 

bez náhrady, pri iných organizátori požiadali o presunutie termínu, čo bol aj prípad pretekov 

Európskeho pohára v Púchove. V pláne sme mali aj etapový závod v Rakúsku a preteky v 

Nemecku – všetko v rámci kvalifikácie na PH Tokio. 

Výsledky v roku 2020 

MS na dráhe, Kanada 

UCI majstrovstvá sveta v dráhovej paracyklistike (Milton, 30.1. – 2.2.2020) boli jediným 

vrcholným podujatím, ktoré sa v tomto roku konali. Slovensko na týchto MS reprezentovali 

Jozef Metelka (MC4) s osobným trénerom Kyleigh Mannersom. Okrem tradičných disciplín 

(1 km, 4 km, scratch) bolo do programu MS zaradené aj omnium - celkové hodnotenie 

spomínaných 3 disciplín a šprintu na 200 m (všetky disciplíny okrem 200 m šprintu sa 

vyhodnocovali aj samostatne). Pre J. Metelku boli tieto MS ziskom 3 zlatých a 1 striebornej 

medaily mimoriadne úspešné. 

Výsledky: 

1 km s pevným štartom: 

1. Jody Cundy (GBR), 1:05.087 

2. Jozef Metelka (SVK), 1:06.039 

3. Carol-Eduard Novak (ROM), 1:08.310 

Šprint na 200 m (samostatne nehodnotené): 

1. Justin Widhalm (USA), 11.095 

2. Jozef Metelka (SVK), 11.376 

3. Oscar Higuera Rodriguez (ESP), 11.383 

Stíhacie preteky na 4 km: 

1. Jozef Metelka (SVK) 

2. Carol-Eduard Novak (ROM) 

3. Ronan Grimes (IRL), 4:43.806 

Scratch: 

1. Jozef Metelka (SVK) 

2. Jason Macom (USA) 

3. Sergei Pudov (RUS) 

Omnium: 
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1. Jozef Metelka (SVK), 158b 

2. Jason Macom (USA), 140b 

3. Carol-Eduard Novak (ROM), 138b 

XXIII Hetman Tandem Race Cup, Poľsko 

V dňoch 9. – 12. júla sa v poľskom Lubline konal 23. ročník etapových pretekov Hetman 

tandem race cup. Pôvodne boli tieto preteky kategórie C1 len pre tandemy, tento rok však 

štartovali aj skupiny C a H. Slovenský team v Poľsku tvorili: Miloš Hudec (MH3), Daniel 

Kukľa (MH4), Anna Oroszová (WH3), Juraj Páger (MB) s pilotom Jánom Gallikom a Milan 

Orosz (vedúci teamu). Najviac sa darilo Anne Oroszovej, ktorá zvíťazila vo všetkých štyroch 

etapách, čím si zabezpečila prvenstvo aj v celkovom hodnotení. Veľmi dobré výkony však 

podali všetci naši pretekári. 

Výsledky: 

1. Etapa (cestné preteky) 

Anna Oroszová (WH3) – 1. miesto 

J. Práger/J. Gallik (MB) – 4. miesto 

Daniel Kukľa (MH4) – 5. miesto 

Miloš Hudec (MH3) – 6. miesto 

2. Etapa (časovka jednotlivcov) 

Anna Oroszová (WH3) – 1. miesto 

J. Práger/J. Gallik (MB) – 4. miesto 

Daniel Kukľa (MH4) – 5. miesto 

Miloš Hudec (MH3) – 6. miesto 

3. Etapa (cestné preteky) 

Anna Oroszová (WH3) – 1. miesto 

J. Práger/J. Gallik (MB) – 3. miesto 

Miloš Hudec (MH3) – 4. miesto 

Daniel Kukľa (MH4) – 6. miesto 

4. Etapa (kritérium) 

Anna Oroszová (WH3) – 1. miesto 

J. Práger/J. Gallik (MB) – 4. miesto 

Daniel Kukľa (MH4) – 4. miesto 
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Miloš Hudec (MH3) – 6. miesto 

Celkové poradie: 

Anna Oroszová (WH3) – 1. miesto 

J. Práger/J. Gallik (MB) – 4. miesto 

Daniel Kukľa (MH4) – 5. miesto 

Miloš Hudec (MH3) – 6. miesto 

Európsky pohár, Slovensko 

EP v Púchove (12. – 13.9.2020) bol jedným z mála podujatí (kategória C1) medzinárodného 

UCI kalendára, ktoré sa v tomto roku podarilo zorganizovať. Celkovo sa týchto pretekov 

zúčastnilo viac ako 70 pretekárov zo Slovenska, ČR, Poľska, Nemecka, Slovinska a Grécka. 

Zo slovenských reprezentantov sa najviac darilo Anne Oroszovej (WH3) a tandemu Juraj 

Práger/Ján Gallik, ktorí zvíťazili v cestných pretekoch, ako aj časovke jednotlivcov. Z 

víťazstva v časovke sa v MC5 tešil Ondrej Strečko (v cestných pretekoch neštartoval) a na 

pódium sa dostal aj Daniel Kukľa (MH4; časovka 2. miesto, cestné preteky 3. miesto). 

Zhodne 4. priečky obsadili v oboch disciplínach Ľubomír Jančí (MT2) a Miloš Hudec (MH3). 

V medzinárodnom UCI rebríčku 2020 figurujú slovenskí pretekári takmer vo všetkých 

skupinách, v ktorých máme zastúpenie, na popredných miestach. Toto je však do veľkej 

miery ovplyvnené faktom, že drvivá väčšina pretekov bola bez náhrady zrušená a jedno z 

mála podujatí, ktoré sa podarilo zorganizovať, sa konalo na Slovensku. 

Umiestnenie slovenských reprezentantov (v šedom poli) a ostatných bodujúcich 

paracyklistov v rebríčku UCI za rok 2020. Meno skupina UCI ranking 2020 cesta UCI 

ranking 2020 dráha Anna Oroszová WH3 1 Jozef Metelka MC4 

1 J. Práger/J. Gallik MB 1 Daniel Kukľa MH4 2 Ľubomír Jančí MT2 3 Miloš Hudec MH3 

3Maroš Orečný, MH3 18Martin Balog,MT1 3 Jaroslav Švestka, MC2 3 

 

V Martine, 17.1.2020 

  

 Branislav Režňák 

člen VV SZC za odvetvie paracyklistika 
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(Príloha č.14) 

Správa za odvetvie Sálová cyklistika 

V roku 2020 sme sa kvôli pandémii nemohli dostatočne pripravovať ako predchádzajúce 

roky. Začiatkom roka pravidelné tréningové jednotky, domáce aj zahraničné sústredenia a 

tréningové tábory pre všetky vekové kategórie priniesli výsledky a úspech. Preteková 

sezóna začala dobre.  

EEC - Cup I. kolo, Praha - CZ  

Dvojica juniorky: Rákócza D. - E. Kulich - 1.miesto  

Žibrita N. - N. Fordos - 2.miesto  

Jednotlivci juniorky: Natália Žibrita - 2. miesto  

Nikoletta Fordos - 5. miesto  

Štvorica juniorky: Olléová - Nagyová - Domin - Decsi - 1. miesto  

EEC - Cup II. kolo, Romhány - HUN  

Dvojica juniorky: Rákócza D. - E. Kulich - 1.miesto  

Žibrita N. - N. Fordos - 2.miesto  

Jednotlivci juniorky: Natália Žibrita - 3. miesto  

Nikoletta Fordos - 7. miesto  

Štvorica juniorky: Olléová - Nagyová - Domin - Decsi - 1. miesto  

Od marca do júna boli všetky športové haly zavreté. Nová tréningová fáza začala 

pravidelnosťou v júni. V júli sme mali organizovať medzinárodné sústredenie v Kolárove. 

Vďaka nášmu niekoľkoročnému úsiliu a práci, nadobudlo toto podujatie také rozmery, že sa 

ho zúčastňujú športovci a tréneri ďalších krajín Európy, medzi ktorými nechýbajú 

krasojazdci z absolútnej svetovej špičky, či majstri sveta. Sústredenie sa skončilo pretekom 

EEC -CUP.  

EEC - Cup III. kolo, Kolárovo - SVK  

Dvojica juniorky: Rákócza D.- E. Kulich - 1.miesto  

Žibrita N.- N. Fordos - 2.miesto  

Szépe N. - Blasko D. - 4.miesto  

Jednotlivci juniorky: Natália Žibrita - 2. miesto  

Nikoletta Fordos - 5. miesto  

Szépe Natália - 9.miesto  
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Štvorica juniorky: Olléová - Nagyová - Domin - Decsi - 2. miesto. V roku 2020 nám boli 

zrušené všetky preteky od marca skoro do konca roka. Neorganizovali sme ani Svetový 

Pohár v Komárne, Majstrovstvá Slovenska boli tiež zrušené ako aj Majstrovstvá Európy 

juniorov, Majstrovstvá Elite a Majstrovstvá sveta . Máme veľkú radosť zo záujmu ďaľších 

kolárovských detí o naše športové odvetvie, ktoré sa v priebehu roku 2020 stali súčasťou 

nášho klubu, a ktoré sme v priebehu roka integrovali do nášho klubu a odvetvia. Majú 

perspektívu časom úspešne reprezentovať formou slovenskú reprezentácie. V súčasnosti má 

náš klub 30 členov a to od prípravkárov až po dospelých.  

Všetky tieto úspechy sú spojené k tomu zodpovedajúcej prezentácii klubu, mesta ako aj 

športového odvetvia v štátnych, súkromných, regionálnych, televíznych, rozhlasových, 

printových aj internetových médiách.  

Ďakujeme za podporu a pomoc počas celého roka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v 

nasledujúcom roku.  

 

Andrea Hajdu  

Predseda odvetvia 
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(Príloha č.15) 

Správa o činnosti odvetvia Trial za rok 2020 

Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som v nasledujúcich bodoch zhrnul uplynulú športovú 

sezónu 2020. 

1. Reprezentácia 

2. Slovenský pohár 

3. Slovenské hry mládeže TRIAL 

4. M-SR Poprad 

5. Trialová akadémia 

6. Videoprodukcia zo slovenských podujatí TRIAL 

7. Činnosť CTM Poprad 

8. Poďakovanie 

 

1. Reprezentácia: 

Okrem domácich podujatí sa reprezentácii TRIAL nepodarilo absolvovať žiadne významné 

podujatia nakoľko MS, ME, WYG a SP boli v súvislosti s Covidom 19 zrušené. 

Na prelome februára a marca sa zúčastnil náš reprezentant Samuel Hlavatý tréningového 

sústredenia v Kapskom meste v JAR. V marci sme mali prvý UCI TRIAL halový pretek v 

Topoľčiankach s medzinárodnou účasťou. Historicky prvý pretek kategórie C1 Grand Prix 

TRIAL sa konal 11.7.v Poprade. V silnej medzinárodnej konkurencii svetových jazdcov 

dosiahli naši reprezentanti nasledovné umiestnenia: Kristína Sýkorová 5.m, Erika Hlavatá 

6.m, Andrej Galovič 8.m a Samuel Hlavatý 3.m Júl 2020 Český pohár Sklenka pri Prahe. 

Jakub Mudrák 1.m, Galovič 4.m, Galovičová 3.m Júl 2020 Majstrovstvá Poľska Stryszow. 

Samuel Hlavatý 3.m 

 

2. Slovenský pohár 2020 

Mal 4. Kolá, Lučenec, Rudina, Poprad, Veľké Zálužie 

 

3. Slovenské hry mládeže 

4 kolá s kvalitnou účasťou ukazuje smerovanie slovenského trialu. Vo Veľkom Záluží opäť 

v spolupráci s BMX a Pumpcupom, čo prinieslo veľké oživenie podujatia. 
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4. M-SR organizované v Poprade 

Majstrovstvá Slovenska v Poprade prebehli na vysokej úrovne za medzinárodnej účasti 

jazdcov zo svetovej elitnej desiatky. 

 

5. Trialová akadémia 

V auguste prebehla Trialová akadémia mládeže v Cegléde v Maďarsku, v spolupráci s 

reprezentantmi elitných kategórií slovenských, maďarských a poľských jazdcov. 

 

6. Videoprodukcia zo slovenských podujatí TRIAL 

Z každého kola SP, SHM a MS 2020 je spracované video. Počet zhliadnutí a zdieľaní týchto 

videí na webe je radovo v tisícoch, čo nás veľmi potešilo. Výrazne sa zvýšila úroveň 

organizácie pretekov, nielen z pohľadu online prihlasovania a bodovania, ale aj kvality tratí. 

Rozšírili sa rady aktívnych rozhodcov v našom odvetví. 

 

7. Činnosť CTM Poprad 

Pri klube 3AL Biketrial Club Poprad sa nám podaril vytvoriť útvar talentovanej mládeže 

CTM. Pod vedením trénerky Kristíny Sýkorovej a Janky Kucovej sa pracovalo s talentovanou 

mládežou z celého Slovenska. 

 

8. Poďakovanie 

Z tohto miesta sa chcem poďakovať Slovenskému zväzu cyklistiky za podporu, všetkým 

priaznivcom cyklotrialu, rodičom, klubom, samotným jazdcom a reprezentantom za 

vynikajúcu propagáciu nášho športu. 

 

9. 

Ďakujem za pozornosť 

Ing. Štefan1 NAGY ,Predseda komisie TRIAL pri SZC 
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(Príloha č.16) 

            
Pavol Miazdra 
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(Príloha č.17) 

 

Slovenský zväz 

cyklistiky      

 r. 2020      

 

2% najdôležitejšie 

pohyby      

       

Dátum Zdroj Príjmy  Dátum Účel 

Výdav

ky 

1.1.2020 Zostatok 31.12. 2019 

472,33 

€  

15.07.20

20 

CK Krupina 2% z 

dane 

360,12 

€ 

29.12.20

20 

Prevod z SZC o.z. Na 

poplatky 30,00 €  

31.12.20

20 Debetný úrok 0,06 € 

             

       

31.12.20

20 Poplatky 

124,00 

€ 

 Spolu príjmy: 

502,33 

€   Spolu výdavky: 

484,18 

€ 

 Zostatok k 31.12. 2020 18,15 €     

       
 

 

 

Národné cyklistické 

centrum  

s. r. o.      

 r. 2020      

 najdôležitejšie pohyby      
       

Dátum Zdroj Príjmy  Dátum Účel 

Výdavk

y 

01.01.202

0 Zostatok k 31.12.2019 

3 758,00 

€        

       

31.12.202

0 

Bankové 

poplatky 84,00 € 

 Spolu príjmy: 

3 758,00 

€   

Spolu 

výdavky: 84,00 € 

 Zostatok k 31.12. 2020 

3 674,00 

€     
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Slovenský zväz cyklistiky

r. 2020

Licenčný účet najdôležitejšie pohyby

Dátum Zdroj Príjmy Dátum Účel Výdavky

01.01.2020 Prevod z roku 2019 210 292,39 € 03.01.2020 LED stena Zlaty pedal 1 380,00 €

23.01.2020 Preteky V4 dotacia 20 000,00 € 07.01.2020 Zlaty pedal produkcia 1 350,00 €

11.03.2020 Ministerstvo financii NCC 800 000,00 € 07.01.2020 NCC realizacny zamer 54 240,00 €

19.03.2020 Finanacne riaditelstvo vratka DPH NCC 9 040,00 € 09.01.2020 UCI poplatok 1 871,26 €

07.04.2020 Vratenie duplicitnej platby OS 9 976,39 € 06.02.2020 Prize money MS Cina 1 000,00 €

29.07.2020 Firma 1 reklama 15 000,00 € 19.02.2020 Letenky 8 x Rhodos 2 600,00 €

05.08.2020 Firma 2 reklama 30 000,00 € 19.02.2020 Hotel  zaloha V4 4 757,84 €

13.08.2020 Mesto Banska Bystrica dotacia OS 7 000,00 € 06.03.2020 Sportova akademia Mateja Totha 16 250,00 €

09.09.2020 Firma 2 reklama 30 000,00 € 16.03.2020 Oprava auta 1 544,11 €

22.09.2020 Zilinsky samospravny kraj dotacia OS 5 000,00 € 23.04.2020 OS zabezpecenie 1 500,00 €

23.09.2020 Zilina dotacia OS 7 000,00 € 30.04.2020 Projekt Erasmus 1 250,00 €

23.09.2020 Firma 2 reklama 30 000,00 € 10.06.2020 Marketing OS 4 000,00 €

01.10.2020 Stredne Slovensko dotacia OS 10 000,00 € 02.07.2020 Pripravne prace OS 3 748,80 €

07.10.2020 Firma 2 reklama 30 000,00 € 29.07.2020 Hotej bookin Amstredam 1 418,41 €

08.10.2020 Banskobystricky samopravny kraj dotacia OS 5 000,00 € 10.08.2020 Licencia pre start OS Denk Pro 10 000,00 €

27.10.2020 Trnavsky samopravny kraj dotacia OS 15 000,00 € 04.09.2020 Sportove oblecenie 1 238,98 €

30.10.2020 Nitriansky samopravny kraj dotacia OS 8 000,00 € 07.09.2020 Grafika, propagacia OS 14 924,16 €

25.11.2020 Finanacne riaditelstvo vratka DPH NCC 3 229,74 € 10.09.2020 Administrativne prace, vyber trati OS 2 000,00 €

09.12.2020 Banskobystricky kraj dotacia OS 1 400,00 € 23.09.2020 NCC doplnenie realizacneho zameru 24 000,00 €

10.12.2020 Vyrovnanie uctov OS z SZC oz 39 482,65 € 24.09.2020 Pomocne prace OS 3 960,00 €

16.12.2020 70% schváleného finančnéhzo príspevku 224 327,60 € 02.10.2020 Organizacia OS 3 831,58 €

pre projekt Erazmus plus 02.10.2020 Ozvucenie OS 1 200,00 €

02.10.2020 Zdravotna sluzba OS 2 400,00 €

02.10.2020 Ubytovanie OS 30 211,05 €

05.10.2020 Licencia pre start OS Sunweb 10 000,00 €

05.10.2020 Technicke zabezpecenie OS 11 217,29 €

05.10.2020 Technicke zabezpecenie OS 18 052,51 €

06.10.2020 Propagacia, technicke zabezpecenie OS 20 260,31 €

07.10.2020 Licencia pre start OS VINI ZABU KTM 1 300,00 €

07.10.2020 Licencia pre start OS Wallonie 2 000,00 €

08.10.2020 Hudobnevystupenia OS 3 350,00 €

08.10.2020 Ozvucenie, podium, osvetlenie 6 660,00 €

09.10.2020 Propagacia, technicke zabezpecenie OS 6 983,60 €

09.10.2020 Licencia pre start OS Cofidis 10 000,00 €

09.10.2020 Propagacia, technicke zabezpecenie OS 12 992,05 €

16.10.2020 Prenajom zabran 1 560,00 €

21.10.2020 Propagacia, technicke zabezpecenie OS 11 505,92 €

22.10.2020 Propagacia, technicke zabezpecenie OS 7 047,20 €

27.10.2020 Licencia pre start OS Wielerteam 2 000,00 €

27.10.2020 Prize money V4 2 530,50 €

09.11.2020 Casomiera OS 4 000,00 €

19.11.2020 Zabezpecenie prostriedkov 1 600,00 €

23.11.2020 Licencia pre start OS Decolef 10 000,00 €

07.12.2020 NCC projektova dokumentacia 41 355,00 €

08.12.2020 Vypracovanie projektu OS 1 389,10 €

08.12.2020 NCC studia uskutocnitelnosti 20 850,00 €

09.12.2020 Licencia pre start OS Cycling Academy LTD 10 000,00 €

11.12.2020 Prize money OS 51 100,03 €

15.12.2020 NCC inziniersko geologicky prieskum 29 040,00 €

22.12.2020 Licencia pre start OS PROvelo AG 1 650,00 €

2020 Licencie 27 066,00 € 31.12.2020 Ine vydavky 10 673,27 €

2020 Členské príspevky oddielov 6 720,00 € 31.12.2020 Bankove poplatky 264,80 €

Spolu príjmy: 1 543 534,77 € Spolu výdavky: 500 057,77 €

Zostatok k 31.12. 2020 1 043 477,00 €
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Čerpanie uznanému príspevku športu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

k 26.1.2021 Eur 
I.) Celkový príspevok uznanému športu pre oblasť športu v roku 2020 2 271 397,00 € 

Príspevok uznanému športu cyklistika sa podľa § 68 Zákona o športe poskytuje   

z podprogramu 026 02 v členení:   

Bežné transfery 
2 187 897,00 

€ 

Kapitálové transfery 83 500,00 € 

    

Účel použitia príspevku: 
čerpané v 

Eur 

a) Šport mládeže, medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 

23 rokov 
319 709,00 € 

Príspevok bol rozdelený 80 klubom podľa počtu pretekárov do 23 rokov 319 709,00 € 

b) Rozvoj talentovaných športovcov   

Členenie a rozpis podľa interného rozpočtu SZC:   

Centrá talentovanej mládeže (CTM) 326 421,29 € 

CTM CYS Akadémia Petra Sagana 46 523,00 € 

CTM  MŠK Žiar nad Hronom 24 584,00 € 

CTM ŽP šport Podbrezová 24 272,00 € 

CTM CKM Poprad 23 338,00 € 

CTM ŠG Slávia Trenčín 21 619,57 € 

CTM Cyklo Spiš 22 176,00 € 

CTM PROefekt Košice  24 157,00 € 

CTM BMX  17 003,73 € 

CTM Kaktus bike team Bratislava 18 495,00 € 

CTM ŠKC Dubnica nad Váhom 10 920,00 € 

CTM Olympik Trnava 21 462,00 € 

CTM Proefekt team 9 329,00 € 

3AL BIKETRIAL Poprad 9 888,99 € 

CTM ŠK Velodróm Prešov 11 870,00 € 

CTM CK Epic Dohňany 28 361,00 € 

CTM Bike team Spiš 6 211,00 € 

CTM ŠK Topolčianky 6 211,00 € 

    

Zväzové centrá prípravy mládeže (ZCPM) a príspevok mládeže 70 185,87 € 

CC cyklistický klub Dukla Banská Bystrica 13 618,34 € 

CC Cys Akadémia Petra Sagana 5 661,00 € 

CC TJ Slávia Trenčín 1 808,53 € 
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CC Cycling Academy Trenčín 4 550,00 € 

CC športovci 15 538,00 € 

CC PROefekt Team 1 303,00 € 

CC Velodrom Prešov 643,00 € 

CC Spartak Tlmače 1 275,00 € 

CC cyklo Glajza BB 943,00 € 

CC EPIC Dohňany 1 976,00 € 

CC BRS Kaktus 500,00 € 

podpora DH  3 440,00 € 

podpora BMX 980,00 € 

podpora sálová cyklistika 980,00 € 

MTB CG BB 7 186,00 € 

MTB Finančné cesntrum 0,00 € 

MTB CYS Žilina 3 065,00 € 

MTB Kaktus bike 719,00 € 

podpora U23 6 000,00 € 

    

Podpora odvetví - mládež:  Tlmače, CC, MTB CX, DC, MTB DH, BMX, CX, SC, 

mládež trial 
3 300,00 € 

    

Podporované projekty mládeže 37 595,72 € 

Detská tour Petra Sagana 20 000,00 € 

GP Poprad - trial 4 500,00 € 

Youth Games - trial 8 095,72 € 

BMX pump track 5 000,00 € 

c) Športová reprezentácia   

Z toho, podľa vnútorného rozpočtu SZC, v členení na odvetvia SZC: 435 759,71 € 

Cestná cyklistika (CC): 165 029,15 € 

Horská cyklistika - cross country (MTB XC): 68 386,61 € 

Dráhová cyklistika (DC): 53 429,15 € 

Horská cyklistika - zjazd a four cross (MTB DH, 4X): 37 292,33 € 

Cyklokros (CX): 26 514,17 € 

Bikros (BMX): 31 448,96 € 

Trial (T): 29 890,72 € 

Sálová cyklistika (SC) - krasojazda a cyklobal: 23 768,62 € 

    

Podporované projekty reprezentácie 377 428,21 € 

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 105 776,70 € 

Medzinárodné dni cyklistiky mládeže v Dubnici nad Váhom 10 000,00 € 

Európsky pohár zdravotne postihnutých 3 000,00 € 

Dni cyklistiky Trenčianskym regionom 7 000,00 € 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

75 

 

 
 

  

GP v dráhovej cyklistike Prešov 5 500,00 € 

Marketingová komisia 15 239,60 € 

Rozhodcovská komisia SZC 63 978,88 € 

 CX C2-C1, MTB XC C2, DC C1, MTB DH ENDURO 36 813,32 € 

DPH Santini 16 000,00 € 

SANTINI oblečenie 11 538,33 € 

projekt U23  10 255,09 € 

projekt ženská cyklistika 2 450,00 € 

príspevok na OH tím 8 000,00 € 

projekt DC a Slovenské poháre 14 622,76 € 

pojekt CC - skvalitnenie Slovenských pohárov 16 084,34 € 

projekty odvetví (trial, MTB DH, MTB XC ) 43 769,19 € 

Cyklistika pre všetkých 7 400,00 € 

    

d) Výdavky na správu a prevádzku 347 973,00 € 

Mzdové náklady, služby sekretariátu SZC, režijné náklady SZC (nájom, telefóny, 

podateľňa, 
  

advokátske služby, web stránka, účtovníctvo, internet, kancelárske potreby, poistky, 

GPS, audit, 
  

opravy a prenájom áut...)   

    

e) Kapitálové výdavky 83 500,00 € 

mikrobus - Mercedes-Benz Sprinter Tourer 51 700,00 € 

mikrobus - Ford Transit 31 800,00 € 

    

Spolu vyčerpaný príspevok uznanému športu v sume 
2 001 872,80 

€ 

    

Ostatné samostatné zmluvy prijaté od  MŠVVŠ SR pre oblasť športu   

II.) Poskytnutie príspevku športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu pre 

oblasť športu v roku 2020 podľa zmluvy o podpore národného športového 

projektu v roku 2020 

  

Účel použitia príspevku:   

Zabezpečenie športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu   

Peter Sagan 52 142,00 € 

    

III.) Poskytnutie dotácie pre oblasť športu v roku 2020   

Účel použitia príspevku:   

Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v 

roku 2020 
  

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 36 397,00 € 
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S
lovenský zväz cyklistiky s. r. o.

r. 2020

D
átum

Zdroj
P

ríjm
y

D
átum

Ú
čel

V
ýdavky

01.01.2020
prevod z roku 2019

173,09 €

01.04.2020
Firm

a 1
20 000,00 €

2020
P

H
M

2 436,00 €

01.07.2020
Firm

a 2
10 000,00 €

2020
Za tovar

4 403,00 €

15.07.2020
Firm

a 3
1 000,00 €

2020
O

pravy a udržovanie
11,00 €

16.07.2020
Firm

a 4
1 000,00 €

2020
N

ájom
né 

2 612,00 €

22.07.2020
Firm

a 5
1 000,00 €

17.01.2020
O

S
 2019 doplatok

3 000,00 €

29.07.2020
Firm

a 6
4 777,00 €

20.01.2020
Zlaty pedal 2019

14 796,06 €

31.08.2020
Firm

a 5
2 000,00 €

21.07.2020
Firm

a 2 zápočet
10 000,00 €

04.09.2020
Firm

a 7
2 000,00 €

03.09.2020
S

lužba fyzickej osoby
1 000,00 €

09.09.2020
Firm

a 8
15 000,00 €

14.09.2020
R

eklam
a a propagacia

1 948,00 €

16.09.2020
Firm

a 9
3 000,00 €

16.09.2020
R

eklam
ne predm

ety
2 220,00 €

16.09.2020
Firm

a 5
2 000,00 €

17.09.2020
S

trava a ubytovanie O
S

7 072,89 €

16.09.2020
Firm

a 2
15 000,00 €

19.09.2020
Technicke zabezpecenie O

S
4 944,00 €

19.09.2020
Firm

a 10
5 000,00 €

19.09.2020
Technicke zabezpecenie O

S
1 400,00 €

19.09.2020
Firm

a 11
10 000,00 €

19.09.2020
R

eklam
a a propagacia

6 000,00 €

22.09.2020
Firm

a 12
20 000,00 €

19.09.2020
Technicke zabezpecenie O

S
20 251,60 €

01.10.2020
Firm

a 13
5 000,00 €

19.09.2020
Technicke zabezpecenie O

S
15 975,46 €

09.12.2020
Firm

a 2
10 000,00 €

02.10.2020
Technicke zabezpecenie O

S
1 000,00 €

31.12.2020
Ine prijm

y
191,00 €

07.10.2020
Technicke zabezpecenie O

S
1 000,00 €

12.10.2020
R

eklam
ne a m

arketingove sluzby
2 857,50 €

04.12.2020
Firm

a 2 zápočet
10 000,00 €

14.12.2020
Technicke zabezpecenie O

S
4 000,00 €

2020
U

ctovnictvo
1 992,00 €

2020
B

ankove poplatky
1 234,67 €

2020
Ine vydavky

5 119,41 €

S
P

O
LU

:
127 141,09 €

S
P

O
LU

:
125 273,59 €

Zostatok k 31.12. 2020
1 867,50 €
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(Príloha č.18) – Výročná správa SZC tvorí samostatnú prílohu 

(Príloha č.19) – Správa audítora k účtovnej závierke tvorí samostatnú prílohu 
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(Príloha č.20)

PREDBEŽNÝ ROZPOČET SZC SCHVÁLENÝ VV SZC PRE ROK 2020

V SÚLADE SO ZMLUVOU O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU A

NÁVRH ROZPOČTU PRE ROK 2021 EUR EUR

2020 2021

1. Celkový príspevok Slovenského zväzu cyklistiky 2 104 028,00 € 2 302 297,00 € 

Športová reprezentácia minimálne 25% z príspevku: 526 012,00 €    575 600,00 €    

Čerpanie jednotlivých odvetví cyklistiky v členení:

Cestná cyklistika CC 181 473,00 €    198 582,00 €    

Horská cyklistika MTB XCO 92 052,00 €      100 730,00 €    

Dráhová cyklistika DC 55 231,00 €      60 438,00 €      

Horská cyklistika MTB DH, ENDURO 39 451,00 €      48 926,00 €      

Cyklokros CX 34 191,00 €      37 414,00 €      

Cyklotrial T 34 191,00 €      37 414,00 €      

BMX Racing 31 561,00 €      34 536,00 €      

Sálová cyklistika SC 34 191,00 €      31 658,00 €      

BMX FreeStyle 23 671,00 €      25 902,00 €      

2. Celková suma pre mládež: 736 410,00 €    806 000,00 €    

1. Rozvoj talentovaných športovcov minimálne 20% z príspevku 420 806,00 €    460 500,00 €    

a) centrá talentovanej mládeže CTM 340 646,00 €    355 500,00 €    

b) zväzové centrá mládeže do 23 rokov - ZCPM 80 160,00 €      105 000,00 €    

2. Šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu 315 604,00 €    345 500,00 €    

aktívnych športovcov do 23 rokov minimálne 15% z príspevku

3. Výdavky na správu a prevádzku, maximálne 15% z príspevku: 315 604,00 €    345 300,00 €    

Personálne zabezpečenie SZC (mzdy, dohody, vrátane odvodov )

Režijné náklady SZC (nájom, telefóny, právnické služby, web stránka, poistenie zákonné -

havarijné, podateľňa, kanc. potreby-technika, cestovné) v maximálnej sume:

4. Ostatné 526 002,00 €    575 397,00 €    

Rozhodcovská komisia (odmeny, školenia, semináre, oblečenie...) 75 000,00 €      75 000,00 €      

Marketingová komisia 20 000,00 €      20 000,00 €      

Podpora podujatí (Detská tour Petra Sagana, Okolo Slovenska, MDC v Dubnici nad 

Váhom, členské poplatky UCI a UEC, poplatky a podpora podujatí pre podujatia zaradené 

do kategórie UCI) 150 000,00 €    200 000,00 €    

Okolo Slovenska 65 000,00 €      

Detská tour Petra Sagana 20 000,00 €      

Cyklokros UCI C1, C2 vrátane poplatkov UCI 20 000,00 €      

MTB XC UCI C1, C2 vrátane poplatkov UCI 12 000,00 €      

Dráhová cyklistika UCI, SP vrátane poplatkov UCI 15 000,00 €      

V4 UCI 5 000,00 €        

Dubnica nad Váhom UCI vrátane poplatkov UCI 10 000,00 €      

Cyklotrial Youth Games 10 000,00 €      

MTB DH, Enduro UCI vrátane poplatkov UCI 12 000,00 €      

Paracyklistika Európsky pohár vrátane poplatkov UCI 3 000,00 €        

MSR a ČR 10 000,00 €      

BMX a BMX Free Style UCI ? vrátane poplatkov UCI 5 000,00 €        

Sálová cyklistika UCI SP vrátane poplatkov UCI 4 000,00 €        

Členské poplatky SZC do UCI a UEC 6 000,00 €        

Rezerva 3 000,00 €        

Projekt ženská cyklistika 10 000,00 €      10 000,00 €      

DPH Santini 20 000,00 €      20 000,00 €      

FreeTime oblečenie Santini 10 000,00 €      10 000,00 €      

Podpora OH TOP TÍM TOKIO 2020 (MTB XC) 8 000,00 €        6 000,00 €        

Projekt U23 20 000,00 €      20 000,00 €      

Cyklistika pre všetkých 9 000,00 €        10 000,00 €      

Individuálna podpora talentov pre OH 2024 (Jenčušová, Svrček, Kurnická,...) 10 000,00 €      

Podpora podujatí PUMPTRACK 5 000,00 €        

Poistenie flotila vozidiel, dialničné poplatky, pneu., 20 000,00 €      

Kapitálové výdavky 83 500,00 €      92 000,00 €      

mikrobus pre reprezentáciu MTB XC a Cyklokros 51 500,00 €      

mikrobus pre MTB DH 32 000,00 €      

Rezerva 50 502,00 €      77 397,00 €      
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(Príloha č.21) 
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(Príloha č.22) 

Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej 

komisie SZC za rok 2020 
 

         Obsah: 

Úvodné slovo kontrolóra SZC 

 

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a kontrolnej  

komisie  

2.  Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC 

3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej komisie 

4.  Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2020 

5.  Plán činnosti pre rok 2021 

6 . Odporúčania pre rok 2021 

Použité skratky: 

SZC                     Slovenský zväz cyklistiky 

ŠO                       Športová organizácia 

ZoŠ                      Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.  

NŠZ                     národný športový zväz 

MŠVVaŠ SR       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

K a KK SZC        kontrolór a kontrolná komisia pri SZC 

VV SZC              Výkonný výbor SZC 

CC                       cestná cyklistika 

DC                       dráhová cyklistika 

CX                       cyklokros 

MTB                    horská cyklistika 

CPV                     cyklistika pre všetkých 

CTM                    Centrum talentovanej mládeže 

ZCPM                  Centrá prípravy mládeže 

NCC                     Národné Cyklistické Centrum 
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Úvod 

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy 

a účasti športovej reprezentácie na významných podujatiach, ochrana integrity športu 

a podpora zdravého spôsobu života. 

1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy 

kontrolóra a kontrolnej  komisie 

Kontrolór pri výkone svojej funkcie zabezpečuje svojou kontrolnou, konzultačnou 

a poradenskou činnosťou, aby sa predchádzalo závažným porušeniam povinností, ktoré nám 

vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí našej ŠO. 

 

2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej 

činnosti pri SZC 

Výkon kontroly v zmysle zákona o športe v Slovenskom zväze cyklistiky o. z. zabezpečuje:  

Kontrolór:                                   Ing. Ladislav Dobrovolný  

 

a Kontrolná komisia v zložení:   Ing. Ladislav Dobrovolný – predseda komisie 

                                   členovia:   Ing. Peter Danovský 

                                                            Ján Ševčík 

                                                            Stanislav Holec  

                                                            Milan Jurčo 

                                                     Ing. Vladimír Došek 

 

3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita 

kontrolóra a kontrolnej komisie 

Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2020 predpokladala počet zasadnutí 4 x v roku, vždy 

jeden krát za štvrťrok. Skutočnosť bola, že sme sa zišli 1 x v roku 2020 za účasti všetkých 

členov KK SZC. 

O priebehu je zverejnený zápis a aj stanovisko k zápisu. 
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Ďalšie zasadnutia KK SZC neboli uskutočnené s ohľadom na obmedzenia /Covid – 19/, ktoré 

sa napriek našej ochote stretnúť, nezrealizovali. 

 

Ako Kontrolór som zabezpečil v mesiacoch: I/II/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/2020, 

v celkovom počte 17  kontrolných dní, keď bolo možné v rámci opatrení zrealizovať uvedené 

kontrolné dni kontrolóra SZC, tak, ako mi to ukladá predpis, tzn. dva kontrolné dni v mesiaci, 

o čom som prostredníctvom web stránky SZC vždy vopred informoval s predstihom 10 dní 

našich členov a o skutočných kontrolných dňoch je zverejnená informácia. 

V dobe obmedzení práce a stretávania sa som v dobe od marca do mája 2020 bol vždy dva 

krát v mesiaci na SZC, čím som sa snažil svojou účasťou jednak zabezpečiť výkon svojej 

funkcie a byť nápomocný spolupracovníkom SZC a štatutárnym orgánom SZC v období, na 

ktoré sme neboli nikto z nás pripravení, a bolo treba reagovať na vzniknutú situáciu. 

Ako kontrolór SZC som náhodnou kontrolou vybraných dokumentov SZC o.z. na svojich 

zasadnutiach v priebehu roka skontroloval v priereze celé obdobie roku 2020 a aj spolu 

s členmi KK SZC doklady v zmysle zápisu na zasadnutí 1.7.2020 v časovom členení do 

30.6.2020. Na zasadnutí v decembri ma podporil člen KK SZC Ing. Peter Danovský, kde 

okrem účtovnej evidencie sme sa zamerali na dokladovosť súvisiacu s NCC. 

V práci KK SZC ale aj K SZC môžem konštatovať, že práca Sekretariátu SZC je z môjho 

pohľadu na úrovni, ktorá zabezpečuje vysokú profesionalitu SZC . 

Vždy bez odkladu a profesionálne zabezpečovali chod Sekretariátu SZC, ako aj akékoľvek 

požiadavky napr. nás členov KK SZ. 

Môžeme konštatovať, že SZC zabezpečil všetky povolené a schválené športové akcie na 

najvyššej úrovni, ale aj všetky športové podujatia v rámci odvetví SZC. 

 

Boli skontrolované: Vybrané Zmluvy 2020:  MŠVVaŠ, 

                                                                        Reprezentanti, 

                                                                  CTM,  

                                                                  ZCPM Vybrané súťaže 

4. Činnosť kontrolóra v roku 2020 

V priebehu roka 2020 som sa zaoberal podmienkami a spôsobom financovania SZC 

z príspevku uznanému športovému zväzu. 
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Kontrolou zápisnice z Konferencie 2019 s konštatovaním, že sú splnené uznesenia. 

Zúčastňoval som sa všetkých zvolaných zasadnutí VV SZC.  

VV SZC sa schádzal na základe povolených termínov a vždy v uznášania schopnej väčšine, 

o každom zasadnutí je zverejnený zápis, vždy v termíne. 

Zúčastnil som sa viackrát aj internej porady Sekretariátu SZC. 

Vykonával som kontrolou náhodne vybraných dokladov SZC o. z. a dokladov SZC s.r.o.. 

 

SZC v roku 2020 pracoval s celkovým rozpočtom - prostriedkov ŠR MŠVVaŠ SR  

v celkovej výške 2.271.397,- Eur.  

 

Z toho vyčerpané k 31.12.2020 vo výške 1.806.139,64,- Eur 

dočerpať do marca 2021 sumu 465.257,36,- Eur 

 

1. Zmluva o podpore národného športového projektu /Sagan P./ vo výške 52.142,- Eur   

Vyčerpané k 31.12.2020 - 52.142,- Eur 

 

2. Zmluva o podpore národného športového projektu /OS/ vo výške 36.397,- Eur    

Vyčerpané k 31.12.2020 - 36.397,- Eur 

 

Preverenie prípravy projektu Národného cyklistického centra  

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Národného cyklistického centra (NCC), multi 

cyklistického komplexu,  zahŕňajúceho podmienky pre celosezónne prevádzkovanie sedem 

hlavných odvetví cyklistiky (cestná cyklistika, BMX, dráhová cyklistika, horská cyklistika, 

cyklokros, cyklotrial i sálovej cyklistiky).  

NCC bude slúžiť na plnohodnotnú tréningovú činnosť a zároveň bude priestorom pre 

organizovanie podujatí na domácej aj medzinárodnej úrovni. Bude slúžiť rovnako pre rozvoj 

profesionálnej cyklistiky na vrcholovej úrovni, podporu rozvíjania mladých talentov, ako aj 

pre využitie aktívneho  trávenia voľného času širokej verejnosti, od detských až po seniorské 

kategórie. Športová časť bude doplnená o prevádzkové priestory, ubytovaco-regeneračné 

a rehabilitačné centrum, servisné centrum a školiace priestory. Bude tým vytvorený 
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predpoklad nielen pre tréningovú činnosť, ale aj pre organizáciu medzinárodných podujatí, 

športových kempov pre deti a mládež, vzdelávanie športovcov, trénerov a rozhodcov. 

 

Pozemky pod NCC si projektová obchodná spoločnosť vlastnená SZC (100%) prenajme na 

obdobie min. 40 rokov, pričom prenájom bude platený z prevádzkového príjmu NCC.  

 

Financovanie bude realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať 

predmetná obchodná spoločnosť v celkovej sume do 29.860.860,- eur. 

Príprava projektu bola plánovaná v období rokov 2019 a 2020 v odhadovanej sume 

1.100.000,- eur. 

Kontrolnou komisiou SZC bolo preverených celkovo šesť prieskumov trhu (jeden 

z roku 2019 a päť z roku 2020),  ktoré SZC v súvislosti s prípravou projektu NCC  

realizoval v období rokov 2019 a 2020. Celková suma preverených predmetných 

zákaziek bola 303.160,- eur bez DPH  (363.792,- eur s DPH). 

 

KK SCZ boli  preverené tieto uskutočnené zákazky (prieskumy trhu): 

Realizované v roku 2019: 

Vypracovanie realizačného zámeru cyklistického centra 

Termín na predkladanie ponúk: do 13.08.2019, 10:00 hod. 

Ponuky predložili dvaja z troch oslovených uchádzačov: 

- BETONING, s.r.o. (48 600,00 eur) 

-  Skupina uchádzačov Stráský, Hustý a partneři s.r.o. a Studio acht spol. s.r.o. 

(45 200,00 eur) 

Ponuku nepredložila oslovená spol.  PSP, s.r.o. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval dňa 13.08.2019 ponuku skupiny uchádzačov v sume spolu bez DPH 

45 200,00 eur.  

Prieskum trhu realizovaným SZC v roku 2020: 

Statické overenie konštrukcie velodrómu na vybudovanie NCC 
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Termín na predkladanie ponúk: do 06.07.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili traja zo štyroch oslovených uchádzačov: 

- VALBEK & PRODEX, s.r.o. (69 500,00 eur) 

- SHP SK, s.r.o. (67 710,00 eur) 

- OKF, s.r.o. (68 460,00 eur) 

Ponuku nepredložila oslovená spol. DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a. s. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval ponuku uchádzača SHP SK, s. r. o. v cene spolu bez DPH 67 710,00 

eur. 

Vypracovanie enviromentálnej štúdie – posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie 

a inžinierska činnosť spojená s posúdením štúdie 

Termín na predkladanie ponúk: do 06.07.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači:  

Ing. Peter Hanesz – PROINVEST (68 684,00 eur) 

Bugár projekt s. r. o. (67 328,00 eur) 

ProEnvi, s. r. o. (62 375,00 eur) 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval 07.07.2020 ponuku uchádzača ProEnvi, s. r. o. v cene spolu bez 

DPH 62 375,00 eur. 

 

Inžiniersko - geologický prieskum, korózny prieskum a výškopis 

Termín na predkladanie ponúk: do 06.07.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači:  

GEO Kováčik, s. r. o. (27 800,00 eur) 

Ing. Ľubomír Rácz – LULO (24 200,00 eur) 

ALFYGEO PLUS, s. r. o. (30 500,00 eur) 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval 07.07.2020 ponuku uchádzača Ing. Ľubomír Rácz – LULO v cene 

spolu bez DPH 24 200,00 eur.  

 

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na špecializované športoviská projekt NCC 

Termín na predkladanie ponúk: do 25.09.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači:  

hlinka architekti s .r. o. (48 600,00 eur) 

STAVKONZULTA s. r. o. (34 750,00 eur) 

Ing. Arch. Nikotela Jančeková, ATELIÉR PALISÁDY (44 520,00 eur) 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH (100% 

váha).  

Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky splnili podmienky.  

Obstarávateľ akceptoval ponuku uchádzača STAVKONZULTA s. r. o. v cene spolu bez DPH 

34 750,00 eur. Vyhodnotené 12.10.2020. 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie projektu NCC: 

Termín na predkladanie ponúk: do 30.09.2020, 10:00 hod. 

Ponuky predložili všetci traja oslovení uchádzači: 

LINEAR PROJEKT, s.r.o. (68 925,00 eur) 

FKF design, s.r.o. (96 200,00 eur) 

Ravasz & Partner, s.r.o. (74 820,00 eur) 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH.  

Obstarávateľ akceptoval ponuku uchádzača LINEAR PROJEKT, s. r. o. v cene spolu bez 

DPH 68 925,00 eur. 

Kontrolná komisia SZC konštatuje, že preverením jednotlivých zákaziek (prieskumov 

trhu), ktoré SZC realizoval v súvislosti s prípravou projektu NCC neboli zistené 

pochybenia. 
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 V oblasti vedenia účtovnej evidencie som priebežnou kontrolou nezistil pochybenia. 

Napriek zložitému roku, ktorý sme museli žiť v područí celosvetovej pandémie vírusom 

„Covid - 19“, sme športovci a vždy sa budeme pozerať dopredu a plánovať svoju činnosť pre 

ďalšie obdobie. 

V tomto pohľade, ako kontrolór SZC sa budem opakovať z predošlej mojej správy za rok 

2019, kde stále vidím zlepšenie práce, ak budeme viesť evidenciu o zásobách spôsobom „A“ 

podľa zákona o účtovníctve, tzn. viesť nákup materiálových zásob triedy „1“ spôsobom cez 

obstaranie a vyradenie spôsobom na to určeným a nie priamo do spotreby, uvedený spôsob 

by sa aplikoval pri hodnote nákupu presahujúcu sumu 300,- Eur jednotlivej položky zásob. 

Výhodou spôsobu A je okamžitý prehľad o prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých 

druhoch zásob, pretože sa  záznamy o výdajoch na obstaranie zásob sústreďujú na účtoch 

triedy 1,odkiaľ sa potom vyskladňujú do spotreby,  

takto sa zachytáva stav a pohyb zásob v priebehu celého účtovného obdobia. 

Zavedením uvedeného spôsobu evidencie zásob by sa zabezpečila najvyššia miera 

prehľadnosti a účelovosti evidencie zásob aj s ohľadom zodpovednosti voči jednotlivým 

odvetviam a útvarom SZC. 

V roku 2020  som sa zaoberal nasledovnými kontrolami. 

Kontrolou som preveril skutočnosti uvádzané v liste prezidentovi SZC zo dňa 3.10.2019, kde 

MUDr. Rastislav Šaling informoval o „zneužití prostriedkov na účely mládeže a jej podpory“. 

Jednalo sa o čerpanie prostriedkov klubom Horal Alto Svit, kde údajne pri čerpaní 

prostriedkov v roku 2017 v zmysle ZoŠ a jeho novelizácií sa 15 % zo sumy uznanému športu 

musí rozdeliť a čerpať na mládež do 23 rokov a takto čerpané prostriedky neboli osobne jeho 

synovi, Rastislav Dávid Šaling, člen klubu Horal Alto Svit pridelené ani nijak inak osobne 

refundované. 

Z podstaty a formy uvedených prostriedkov vyplýva, že nie sú určené pre jednotlivého 

športovca osobne ale sú v zmysle uvedených predpisov určené na podporu klubov, ktoré 

zabezpečujú športovú činnosť mládeže do 23 rokov. 

Bolo zistené a preukázané, že na základe uzatvorenej „Zmluvy o pridelení finančného 

príspevku uznaného športu na účel športu mládeže do 23 rokov“ medzi SZC a klubom Horal 

Alto Svit v roku 2017, ďalej podľa “Smernica o pridelení príspevku uznanému športu na účel 

športu mládeže do 23 rokov pre rok 2017“ o podmienkach čerpania prostriedkov na uvedený 
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účel, podľa predloženého zoznamu športovcov a oprávnených účtovných dokladov o použití 

finančných prostriedkov na oprávnené náklady /faktúra č.F017-022, pokladničné doklady/, 

fotodokumentácie o existencii nakúpeného športového materiálu neinvestičného charakteru 

je moje konštatovanie, že zo strany klubu Horal Alto Svit nedošlo k pochybeniu a nebol 

zistený nedostatok. Z uvedeného dôvodu považujem sťažnosť za neopodstatnenú. 

Rozpracované – neukončené kontroly: 

B/ Ing. Milan Dvorščík - podozrenie z neoprávneného rozhodovania na medzinárodných 

cyklistických pretekoch  „V 4  v roku 2017“ a „Czech Tour v roku 2016“ - bez doloženia 

o súhlase materského športového zväzu. 

 

6. Plán činnosti v roku 2021 

1. Pre rok 2020 plánujem zasadnutie KK SZC vždy každý mesiac v roku počas 

kontrolného dňa kontrolóra, mimo zasadnutia VV SZC, s pevným programom: 

   /možnosť doplniť na zasadnutí KK SZC nie je dotknuté/ 

- kontrola uznesení a zápisu  z predošlého zasadnutia 

- kontrola účtovnej a ostatnej športovej evidencie SZC o .z. a SZC s.r.o., za uplynulé účtovné 

obdobie 

- podnety 

- NCC 

- diskusia, rôzne, 

V roku minimálne dva krát je povinnosť zrealizovať uznášania schopné zasadnutie KK SZC. 

2. V zmysle smernice kontrolóra SZC každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra 

SZC a to jeden kontrolný deň počas VV SZC. 

3. Účasť na Valných hromadách odvetví SZC a účasť na zasadnutiach VV SZC. 

4. Priebežná a náhodne určená kontrola dokladov SZC o. z., SZC s.r.o., dokladovosť 

NCC. 

5. Kontrola dodržiavania právnych predpisov s dôrazom na Zákon o športe a Stanov 

SZC. 

 

 

 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

 

 

89 

 

 
 

  

5. Odporúčania K a KK SZC pre rok 2021 

1. Evidencia o účtovnej triede Zásoby spôsobom „A“ zákona o účtovníctve. 

2. Kontrolór SZC uverejní krátku informáciu - správu o uskutočnených Kontrolných dňoch    

K SZC v priebehu bežného roka /do 25 dní/. 

3. Odvetvia SZC zabezpečia povinnosť zverejňovania informácií na stránke SZC. 

4. Povinnosť raz v roku zvolať uznášania schopnú valnú hromadu každého jednotlivého 

odvetvia SZC v zmysle  Štatútu odvetvia SZC, Stanov SZC a Zákona o športe. 

V závere ďakujem všetkým členom KK SZC za prácu odvedenú v roku 2020 a prajem do 

spoločnej práce veľa úspechov. 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Ladislav Dobrovolný  

                                                                                                        Kontrolór SZC 

 

Stanislav Holec, člen kontrolnej komisie SZC......................................................................... 

 

Ján Ševčík, člen kontrolnej komisie SZC................................................................................. 

 

Ing. Peter Danovský, člen kontrolnej komisie SZC................................................................. 

 

Milan Jurčo, člen kontrolnej komisie SZC .............................................................................. 

 

Ing. Vladimír Došek, člen kontrolnej komisie SZC ................................................................ 
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(Príloha č. 23) 

Uznesenia z online Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky 

konanej dňa 7.2.2021  

 

Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky: 

1. Schvaľuje program Konferencie 

2. Schvaľuje zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií Konferencie SZC 

      Pracovné predsedníctvo: Peter Privara, Katarína Jakubová, Alena Diabelková 

            Mandátová komisia: Karolína Belás, Katarína Jakubová, Alena Diabelková 

            Návrhová komisia: Vanda Gura, Milan Schurger, Stanislav Holec 

            Volebná komisia: Ladislav Čúzy, Lívia Hanesová, Štefan Nagy 

            Zapisovateľ: Alena Diabelková 

            Overovatelia zápisu: Matúš Radosa, Ján Ševčík 

3.  Schvaľuje rokovací a volebný poriadok Konferencie SZC 

4.  Schvaľuje rozhodnutie o verejnom hlasovaní 

5.  Berie na vedomie odovzdávanie plakiet jubilantom 

6.  Berie na vedomie správu o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie 

SZC a správu o činnosti prezidenta SZC za rok 2020 

7.  Berie na vedomie informácie o Národnom cyklistickom centre 

8.  Volí v doplňujúcich voľbách člena VV v odvetví dráhová cyklistika pána Michala 

Rohoňa 

9.  Volí predsedu a členov disciplinárnej komisie v zložení: 

Predseda: Matúš Radosa 

Členovia: Ladislav Čúzy, Ján Malachovský, Karol Vogel ml., Roman Ernst, Štefan 

Buchel 

10. Berie na vedomie správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2020 

11. Berie na vedomie správu o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti SZC, s.r.o. za  

  rok 2020 

12. Schvaľuje výročnú správu SZC (vrátane s. r .o.) a riadnu účtovnú závierku SZC za  

  rok 2019 
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13. Berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SZC k 31.12.2019 a správu   

  audítora k výročnej správe SZC za rok 2019 

14. Schvaľuje rozpočet SZC pre rok 2021 

15. Berie na vedomie správu o činnosti Disciplinárnej komisie SZC za rok 2020 

16. Berie na vedomie výročnú správu Kontrolóra SZC a správu o činnosti Kontrolnej  

  komisie SZC za rok 2020    
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(Príloha č.24) 

PROTOKOL O VÝSLEDKU VOLIEB 
vykonaných na online Konferencii SZC dňa 07.02.2021  

 

Priebeh volieb: 

 

Počet všetkých oprávnených delegátov:       72   

Počet hlasov potrebných na zvolenie v prvom kole volieb:  37  

Počet prítomných delegátov v čase volieb:    46 

Počet hlasov prítomných delegátov:     62   

Konferencia SZC odhlasovala verejné hlasovanie vo voľbách, o každom kandidátovi sa 

hlasovalo samostatne. 

 

Doplňujúce voľby do VV  SZC:  

Michal Rohoň – dráhová cyklistika - 60 hlasov - zvolený 

 

 

Voľby do Disciplinárnej komisie SZC:  

  

Ladislav Čúzy  55 hlasov – zvolený 

 

Ján Malachovský  54 hlasov – zvolený 

 

Karo Vogel ml. 54 hlasov – zvolený 

 

Ing. Roman Ernst 49 hlasov – zvolený 

 

Štefan Buchel  57 hlasov – zvolený 

 

Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SZC: 

 

Matúš Radosa  58 hlasov – zvolený 

 

 

V Bratislave dňa 07.02.2021 

 

         v. r. Ladislav Čúzy 

predseda volebnej komisie 

 

 

 

 v. r.  Lívia Hanesová          v. r. Štefan Nagy 

 člen volebnej komisie      člen volebnej komisie 
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ZÁPISNICA 
z online Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa 

07.02.2021 so začiatkom o 9.00 hod. a s ukončením o 11.30 hod. 

 

 

 
 

Zapisovateľ:                        v. r. Alena Diabelková  

 

 

 

 

Prezident SZC/ predsedajúci:                   v. r. Peter Privara  

 

 

 

 

Overovateľ zápisu:                   v. r. Matúš Radosa 

 

 

 

 

Overovateľ zápisu 2:                        v. r. Ján Ševčík 

 

 

 

 

Kontrolór SZC:        v. r. Ladislav Dobrovolný  

 

V zmysle Zákona o športe §13 bola vykonaná priebežná kontrola zápisnice z online 

Konferencie SZC dňa 19.02.2021. 


