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1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Tento štatút určuje úlohy, štruktúru a kreovanie komisie a je vydaný v zmysle bodu 18.4. Stanov 
SZC. 
 

2. Na riešenie odbornej problematiky v odvetví BMX racing v Slovenskom zväze cyklistiky je 
ustanovená táto odvetvová komisia, ktorá riadi oblasti špecifické pre problematiku BMX racing.  
 

3. Skrátený názov komisie je BMX racing v zmysle článku XVIII Stanov SZC. 
 

2. ORGÁNY ODVETVIA 
 

1. Orgánmi odvetvia BMX racing sú: 
a. Výročné zasadnutie odvetvia 
b. Komisia odvetvia 

 
2. Všetky orgány odvetvia vykonávajú svoju činnosť za účelom zabezpečenia fungovania odvetvia, 

najmä realizujú opatrenia potrebné pre udržanie, rozvoj, zvyšovanie spoločenskej prestíže 
a úrovne odvetvia, získavajú zdroje na jeho financovanie, vytvárajú podmienky pre športovcov 
a reprezentantov odvetvia, koordinujú opatrenia, realizujú plán prípravy na tréning v záujme 
zvyšovania výkonnosti a dôstojnú reprezentáciu, realizujú účasť vybraných športovcov 
a reprezentantov na pretekoch podľa stanoveného plánu. 
 

3. Členovia všetkých orgánov odvetvia, ako aj cyklistické kluby a športovci odvetvia sú povinní 
dodržiavať Stanovy SZC, predpisy SZC, predpisy medzinárodnej športovej organizácie UCI, UEC 
záväzného charakteru, pravidlá cyklistiky a rozhodnutia medzinárodnej športovej organizácie  UCI, 
UEC, ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov, 
rešpektovať všeobecné princípy SZC. 

 

3. VÝROČNÉ ZASADNUTIE ODVETVIA 
 

1. Výročné zasadnutie odvetvia BMX racing (ďalej len „VZ BMX racing“) sa koná jedenkrát za 
kalendárny rok, najneskôr 15 dní pred konaním Konferencie SZC. 

2. Valného zhromaždenia odvetvia BMX sa má právo zúčastniť s hlasom rozhodujúcim jeden delegát 
za každého riadneho člena, t. j. cyklistického klubu, registrovaného v SZC, ktorého pretekár 
bodoval na pretekoch Slovenského pohára BMX alebo Majstrovstvách Slovenska v roku konania 
VZ alebo organizoval preteky slovenského pohára BMX v roku konania VZ, a má právo hlasovať v 
zmysle nižšie uvedeného kľúča delegátov, ktorý zohľadňuje počet takýchto pretekárov z 
jednotlivých cyklistických klubov: 

 
a) každý klub s počtom takýchto športovcov od 1 – 15 členov vrátane má 1 (jeden) hlas; 
b) každý klub s počtom takýchto športovcov od 16 – 30 členov vrátane má 2 (dva) hlasy; 
c) každý klub s počtom takýchto športovcov nad 31 členov má 3 (tri) hlasy; 
d) každý klub organizujúci aspoň jedny z pretekov Slovenského pohára BMX alebo 
Majstrovstvá Slovenska má 1 (jeden) hlas. 
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3. Delegátom CK je štatutárny zástupca klubu alebo ním písomne poverená osoba. 

4. Delegát CK disponuje s počtom hlasov vypočítaných podľa bodu 2 tohto článku.  

5. VZ BMX racing zvoláva predseda komisie odvetvia na základe schváleného uznesenia komisie 
odvetvia najneskôr 30 dní pred konaním VZ BMX racing pozvánkou, ktorá sa zasiela všetkým 
cyklistickým klubom podľa odseku 2 tohto článku. Pozvánka obsahuje najmä: 

a. dátum a miesto konania,  
b. navrhovaný program VZ SZC.   

 
6. Program VZ BMX racing obsahuje najmä: 

a. prezentácia prítomných delegátov CK; 
b. otvorenie VZ BMX racing; 
c. schválenie programu VZ BMX racing; 
d. schválenie navrhovateľa a pracovných komisií VZ BMX racing; 
e. správa predsedu odvetvia BMX a členov komisie BMX racing; 
f. správy koordinátora a reprezentačného trénera odvetvia BMX racing; 
g. diskusia; 
h. schválené uznesenia VZ BMX racing. 

 
7. Podklad k jednotlivým navrhovaným bodom programu zasiela predseda komisie odvetvia 

najneskôr 7 dní pred konaním VZ BMX racing všetkým cyklistickým klubom oprávneným zúčastniť 
sa VZ BMX racing. 

8. Úlohy spojené s prípravou a organizáciou VZ BMX racing zabezpečuje predseda komisie 
odvetvia BMX racing.  

9. Program môže byť doplnený na základe návrhu delegáta CK na začiatku zasadnutia. 

10. VZ BMX racing je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených 
delegátov CK. 

11. Rozhodnutie VZ BMX racing má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov CK.  

12. Rozhodnutia VZ BMX racing nemôžu byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
predpismi a rozhodnutiami SZC, predpismi a rozhodnutiami športovej organizácie UCI, UEC, 
SOŠV a rozhodnutiami Konferencie SZC.  
 

13. VZ BMX racing prislúcha  
a. schvaľovanie návrhu na vymenovanie členov komisie odvetvia; 
b. schvaľovanie návrhu na odvolanie členov komisie odvetvia; 
c. schvaľovanie návrhu reprezentačného trénera jednotlivých kategórii odvetvia BMX 

racing; 
d. schvaľovanie návrhu koordinátora odvetvia BMX racing; 
e. voľba hlavného trénera odvetvia na základe kandidátskej listiny zostavenej komisiou 

a jeho odvolanie; 
f. kontrola činnosti komisie BMX racing; 
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g. schvaľovanie zriadenia subkomisií odvetvia BMX racing na návrh komisie BMX 
racing; 

h. schvaľovanie štatútov subkomisií odvetvia BMX racing; 
i. schvaľovanie návrhu členov do jednotlivých subkomisií odvetvia BMX racing; 
j. schvaľovanie návrhu na odvolanie členov subkomisie BMX racing. 

 

14. Navrhovaní členovia komisie odvetvia určia spomedzi navrhnutých členov odvetvia predsedu 
odvetvia. Predsedu odvetvia oznámia zhotovenou zápisnicou zaslaním na sekretariát SZC 
najneskôr do 7 kalendárnych dní. 
 

15. Ak naliehavosť veci neumožňuje zvolanie zasadnutia VZ BMX racing a odkladom o veci na 
zasadnutie by došlo k vzniku negatívnych dôsledkov pre SZC, VZ BMX racing môže použiť 
hlasovanie per rollam podľa smernice schválenej Konferenciou SZC pokiaľ v interných 
predpisoch SZC nie je uvedené inak. 
 

16. VZ BMX racing môže podľa potreby zriaďovať subkomisie, ktoré sú poradným orgánom komisie 
BMX racing. Úlohy, právomoci a povinnosti subkomisií určuje štatút subkomisie, ktorý je 
schválený VZ BMX racing.  

 

4. KOMISIA ODVETVIA BMX racing 
 

1. Členov komisie navrhuje VZ BMX racing. 
 

2. Funkčné obdobie členov komisie BMX racing je päť rokov. 

3. Komisia je trojčlenná na základe rozhodnutia VV SZC2. Členmi komisie sú zástupcovia klubov 
zaoberajúcich sa BMX racing, ktorých navrhuje VZ BMX racing a menuje VV SZC okrem 
predsedu komisie odvetvia, ktorého volí Konferencia SZC. 
 

4. Úlohou komisie je posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou SZC v príslušnom vymedzenom 
odvetví, príprava podkladov na rozhodovanie VV-SZC, odborných správ a odporúčaní. 
 

5. Základné úlohy a povinnosti komisie sú najmä: 
a) schvaľovanie účasti reprezentantov a členov realizačných tímov na významnej súťaži, okrem 

účasti reprezentantov a členov realizačných tímov na olympijských hrách, 
b) navrhovanie na schválenie VV SZC nomináciu reprezentácie a členov realizačného tímu na 

olympijské hry, 
c) zodpovedá za čerpanie rozpočtu odvetvia, 
d) návrh športovo-technických predpisov, pravidiel a reglementov, 
e) návrh rozpisov súťaží a športových kalendárov, 
f) návrh členov reprezentačných družstiev a realizačných tímov, 
g) návrh rozpočtu potrebného pre vlastnú činnosť, 
h) návrh organizácie školení a seminárov rozhodcov, trénerov a ďalších športových odborníkov, 
i) návrh športovcov do útvarov talentovanej mládeže a ich dislokácia, 
j) vyhodnocovanie vlastnej činnosti a najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov; 
k) príprava zoznamu kandidátskej listiny na voľbu trénera odvetvia a koordinátora odvetvia; 

 
2 Bod 18.5. Stanov SZC 
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l) menuje členov subkomisii odvetvia BMX racing na základe uznesenia VZ BMX racing; 
m) úlohy určené výkonným výborom SZC. 
 

5. Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná.3 
 

6. Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie.  
 

7. Komisia odvetvia sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne podľa plánu práce, ktorý si 
sama na príslušný rok stanovila. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v prípade potreby aj 
mimo schválený plán práce. Ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie, musí predseda 
komisie zvolať mimoriadne zasadnutie do 15 dní. 
 

8. Ak naliehavosť veci neumožňuje zvolanie zasadnutia Komisie odvetvia a odkladom o veci na 
zasadnutie by došlo k vzniku negatívnych dôsledkov pre SZC, Komisia odvetvia môže použiť 
hlasovanie per rollam podľa smernice schválenej Konferenciou SZC pokiaľ v interných 
predpisoch SZC nie je uvedené inak. 

 
9. Komisia odvetvia je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

 
10. Uznesenie Komisie SZC sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou z celkového počtu členov Komisie 

SZC. 
 

11. Uznesenie komisie BMX racing nemôže byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, predpismi a rozhodnutiami SZC, predpismi a rozhodnutiami športovej organizácie UCI, 
UEC, SOŠV a rozhodnutiami Konferencie SZC.  

 
12. Na zasadnutí komisie sa môže zúčastniť člen VV SZC, Kontrolór SZC a člen Kontrolnej komisie, 

s hlasom poradným,. 
 

13. Komisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu schváleného Konferenciou SZC. 
 

14. Členov komisie menuje VV SZC na návrh VZ BMX racing. 
 

15. Každý člen Komisie odvetvia na výkon svojej funkcie je menovaný VV-SZC formou písomného 
poverenia. 

 
16. Členov komisie odvoláva VV SZC na návrh predsedu komisie odvetvia alebo VZ BMX racing. 

Predseda komisie navrhne na najbližšom zasadnutí VV SZC na odvolanie člena komisie vtedy, ak 
je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

a. odvolanie z komisie je rozhodnutím VZ BMX racing, 
b. člen sa písomne vzdal členstva v komisii, 
c. ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný rok, 
d. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

 

17. Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať:  dátum a miesto 
rokovania, mená prítomných členov komisie, prizvaných hostí, neprítomných členov komisie, 
kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí komisie alebo iných oprávnených orgánov SZC, stručný 
priebeh rokovania a všetky úlohy alebo uznesenia, ktoré komisia prijala. V zápisnici musia byť 

 
3 Bod 18.6. Stanov SZC 
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uvedené aj návrhy alebo pripomienky, ktoré neboli prijaté, ak o to ich navrhovateľ výslovne 
požiada. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi prítomných 
účastníkov zasadnutia. Zápisnica sa zverejňuje na webovom sídle SZC najneskôr do 25 dní od 
konania rokovania  a zasiela sa na sekretariát SZC. 

 

5. PRECHODNÉ USTANOVENIA 
  

Valné zhromaždenie odvetvia zvolané pred účinnosťou tohto štatútu sa spravuje podľa doterajších 
predpisov. 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 
Štatút komisie bol schválený výkonným výborom SZC dňa 27.4.2022 a nadobúda účinnosť dňom 
28.4.2022.  


