
Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6 831 04 Bratislava 

 

 

Z á p i s 
Zo zasadnutia Trénersko - metodickej komisie SZC sekcia rýchlostné odvetvia zo dňa 

2.12.2020 v Bratislave 

 

 

Prítomní: Belás, Fraňo, Glajza, Kujovič, Rohoň  

Ospravedlnení: Kvetan 

Zapisovateľ: M. Rohoň 

 

     

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kategória Mini 

3. Smernica CTM aktualizácia 

4. Zjednotenie smerníc ZCPM 

5. Slovenská Extraliga 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1:  

Michal Rohoň (metodik SZC) privítal zúčastnených a poďakoval za účasť 

K bodu 2: 

 Komisia sa vrátila k problematickému bodu, ktorému sa venovala už počas prvého zasadnutia. 

Jednohlasne sa zhodla, aby bola kategória Mini zrušená v rámci seriálových pretekov Slovenského 

pohára v odvetviach rýchostnej cyklistiky. Komisia zároveň dáva odporúčanie, aby jednotlivé odvetvia 

umožnili pre túto kategóriu usporadúvať verejné preteky, aby sa zabezpečilo, že táto kategória bude 

stále s možnosťou byť aktívnym športovcom pre možnosť získanie dotácie 15%, zároveň prijala 

stanovisko, že kategória Mini nemôže štartovať v kategórií Ml. Žiakov bez možnosti ostaršenia do tejto 

kategórie v rámci všetkých odvetví rýchlostnej cyklistiky. Toto stanovisko je vydané s odôvodnením, 

že v cyklistike pre tieto vekové kategórie. 

Ú: schválenie VV o zrušení Slovenského pohára pre kategóriu Mini. Zodpovedný: Rohoň 

K bodu 3: 

 Komisia prijala zmeny smernice (bodovanie a formálne úpravy), ktoré Športový riaditeľ 

mládeže zapracuje a predloží na schválenie Výkonnému výboru. Všetky meny v smernici sa prijímajú 

za účelom nutnosti práce s kategóriami Kadetov a Juniorov. 

Ú: zapracovať zmeny do smernice CTM. Zodpovedný: Rohoň 



K bodu  4: 

 Metodik SZC predniesol potrebu vytvorenia jednotnej schémy smernice pre ZCPM nakoľko 

aktuálne každé odvetvie sprácováva dokument rozdielne. Komisia sa dohodla, že bude použitý jednotný 

dokument, v ktorom jednotlivé odvetvia vyšpecifikujú kritéria hodnotenia a rozdelenia finančného 

príspevku. Zároveň predloží Výkonnému výboru informáciu, aby takúto podporu okrem odvetvia 

Cestnej cyklistiky a Horskej cyklistiky dostali aj odvtevia Cyklokros a Dráhová cyklistika. Zároveň sa 

zmení názov tejto podpory zo súčasneho názvu Zväzové centrum prípravy mládeže na Program podpory 

talentov U23 (skrátene PPT U23) po vzore cestnej cyklistiky. 

Ú: pripraviť schému smernice PPT U23. Zodpovedný: Rohoň 

K bodu 5: 

 Martin Fraňo prezentoval potrebu viesť ako najvyšší rebríček, rebríček Slovenskej extraligy vo 

všetkých odvetviach rýchlostnej cyklistiky, ktorý zohľadňuje zahraničné štarty na podujatiach najvyššej 

kategórie (MS, ME, EYOF) a zároveň aj zahraničné preteky vyššej kategórie (Nations Cupy, Svetové 

poháre a preteky kategórie UCI 1 a 2). 

Ú: zapracovať do súťažných poriadkov odvetví bodovanie Extraligy. Zodpovedný: Komisie CC, 

DC, MTB XC a CX. 

K bodu 6: 

 Vzhľadom k tomu, že všetky dôležité body zasadnutia boli riadne a vecne prerokované, v bode 

diskusia neprebehli žiadne diskusné príspevky. 

K bodu 7: 

 Metodik SZC poďakoval zúčastneným za podnetné príspevky ukončil zasadnutie a poprial 

všetkým bezpečnú cestu domov. 

 

  

Zapísal: Mgr. Michal Rohoň 

 

 

 


