Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Konferencia SZC sa konala dňa 21.1.2018 v Banskej Bystrici, v hoteli Lux so začiatkom
o 10:00 hod.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie
SZC a podmienok uznášaniaschopnosti
3. Schválenie predbežnej sčítacej komisie
4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
a schválenie programu
5. Voľba pracovných komisií: mandátovej, sčítacej, návrhovej, volebnej a voľba
zapisovateľa a overovateľov zápisu
6. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
7. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní
8. Vystúpenie hosťa, prezidenta SOV p. Antona Siekela
9. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa
o činnosti prezidenta SZC za rok 2017
10. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2017
11. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2018
12. Správa o hospodárení SZC a obch. spoločnosti alebo obch. spoločnosti, ktorej je
SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2017
13. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s.r.o..) podľa §9/5 Zákona o športe
a riadnej účtovnej závierky za rok 2016
14. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC
2016
15. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2017
16. Výročná správa Kontrolóra SZC za rok 2017
17. Správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2017
18. Prestávka
19. Prezentácia kandidátov na prezidenta SZC
20. Voľba prezidenta SZC
21. Voľba Kontrolóra SZC
22. Návrh na doplnenie členov a doplňujúce voľby členov Kontrolnej komisie SZC
23. Návrh na doplnenie členov a doplňujúce voľby členov arbitrážnej rady
24. Návrh na doplnenie členov a doplňujúce voľby členov disciplinárnej komisie
25. Doplňujúce voľby členov Výkonného výboru SZC
26. Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC pre rok 2019
27. Diskusia
28. Návrh a schválenie uznesení
29. Záver
Prítomní: Podľa prezenčných listín delegátov a hostí. Príloha č.1

K bodu 1
Pán Žilovec otvoril Konferenciu SZC a privítal zúčastnených hostí a delegátov.

1

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

K bodu 2
Konferencia SZC je uznášaniaschopná. Predbežná mandátová komisia spočítala delegátov.
Počet zrátaných delegátov je 78 z možných 97.
78 delegátov = 92 hlasov
65 – 1 hlas
12 – 2 hlasy
1 - 3 hlasy
K bodu 3
Hlasovanie za predbežnú sčítaciu komisiu v znení:
Martin Fraňo, Peter Grznár, Martin Riška
Za:88 Proti:0 Zdržal sa:3
Výsledok hlasovania: schválené.

K bodu 4
Program zaslaný delegátom s podkladmi na Konferenciu. Príloha č.2
Návrhy na zmenu Mariana Fiamová:
- zmenu názvu bodu 7 na: Rozhodnutie o tajnom hlasovaní pri hlasovaní o voľbách
a verejnom hlasovaní pri ostatných bodoch
Odôvodnenie: Aby na členov neboli vyvíjané žiadne tlaky, aby kľudne hlasovali a nemali
strach z hlasovania.
Hlasovanie:
Za: 26 Proti: 46 Zdržal sa:19
Výsledok hlasovania: neschválené.
- doplniť program o bod 27, Plat prezidenta SZC a bod Diskusia by sa stal bodom č. 28
Odôvodnenie: Orgán, ktorý volí a schvaľuje má schvaľovať aj plat. Obdobne je to aj pri
iných funkciách, ako napr. pri funkcii Kontrolór.
Hlasovanie:
Za: 23 Proti:60 Zdržal sa:9
Výsledok hlasovania: neschválené.
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Návrhy na zmenu Katarína Ďurková:
- doplnenie programu, konkrétne bod 8 o pozdrav pána Haťapku Konferencii
Odôvodnenie: Pán Haťapka by sa rád dostavil, ale počasie je dnes nepriaznivé a myslím, že
by bol rád, keby sa jeho pozdrav prečítal celej Konferencii.
Hlasovanie:
Za: 91 Proti:0 Zdržal sa:1
Výsledok hlasovania: schválené.
Návrhy na zmenu Vladimír Došek:
- V bode 5 voľba pracovných komisií doplniť do bodu 5 pracovné predsedníctvo.
Odôvodnenie: Konferencia volí pracovné predsedníctvo podľa rokovacieho poriadku.
Hlasovanie:
Za: 87 Proti: 0 Zdržal:5
Výsledok hlasovania: schválené.
Bod číslo 5 sa doplnil o pracovné predsedníctvo.
Hlasovanie za pozmenený program po schválených zmenách. Príloha č.3
Za: 84 Proti: 1 Zdržal sa:7
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje program konferencie Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej aj
SZC) s doplnenými bodmi programu.

K bodu 5
Schvaľovanie pracovného predsedníctva v znení:
Ján Žilovec, Peter Privara, Katarína Jakubová, Katarína Rohoňová
Hlasovanie
Za: 92 Proti: 0 Zdržal sa:0
Výsledok hlasovania: schválené.
Schvaľovanie navrhovanej mandátovej komisie v znení:
Karolína Belás, Katarína Ďurková, Lívia Hanesová
Hlasovanie
Za: 92 Proti:0 Zdržal sa:0
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Výsledok hlasovania: schválené.
Schvaľovanie navrhovanej sčítacej komisie v znení:
Martin Fraňo, Peter Grznár, Martin Riška
Hlasovanie
Za: 90 Proti:0 Zdržal sa: 1
Výsledok hlasovania: schválené.
Schvaľovanie navrhovanej návrhovej komisie v znení:
Andrej Čížik, Ladislav Dobrovolný, Vladimír Došek
Hlasovanie
Za: 86 Proti: 0 Zdržal sa:6
Výsledok hlasovania: schválené.
Schvaľovanie navrhovanej volebnej komisie v znení:
Pavol Miazdra, Marek Varhaňovský, Tomáš Vrbovský
Plénum bolo vyzvané, či má k návrhu nejaké pripomienky.
Bez pripomienok.

Pavol Miazdra
Hlasovanie:
Za: 89 Proti: 0 Zdržal sa: 3
Výsledok hlasovania: schválené.
Tomáš Vrbovský
Hlasovanie:
Za: 81 Proti: 0 Zdržal sa: 11
Výsledok hlasovania: schválené.
Marek Varhaňovský
Hlasovanie:
Za: 84 Proti:0 Zdržal sa:6
Výsledok hlasovania: schválené.
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Schvaľovanie navrhovaných overovateľov zápisu v znení:
Milan Jurčo, Stanislav Holec
Hlasovanie
Za: 89 Proti: 0 Zdržal sa: 3
Výsledok hlasovania: schválené.
Schvaľovanie navrhovaného zapisovateľa Konferencie SZC v znení:
Katarína Rohoňová
Hlasovanie
Za: 92 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií
konferencie SZC
Príchod delegáta P. Zánický s počtom hlasov 3. Riadne zaprezentovaný členkou mandátovej
komisie pani L. Hanesovou.
Celkový stav delegátov je 79 s počtom hlasov 95.

K bodu 6
Plénum bolo vyzvané, či má niektorý z delegátov pripomienky k rokovaciemu poriadku
(príloha č. 4).
Návrhy na zmenu Vladimír Došek:
- navrhuje doplniť do čl. 7 bod 5 po e, hlasovacie lístky a zápisnica volebnej komisie
o výsledku volieb
Odôvodnenie: ,,Myslím si, že to tak musí byť.“
Hlasovanie o doplnenie do rokovacieho poriadku v tomto znení:
Za: 27 Proti: 45 Zdržal sa: 21
Výsledok hlasovania: neschválené.
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Hlasovanie za znenie rokovacieho poriadku tak, ako bol predložený:
Za: 90 Proti:0 Zdržal sa:5
Výsledok hlasovania: schválené.
Plénum bolo vyzvané, či má niektorý z delegátov pripomienky k volebnému poriadku
(príloha č. 5).
Návrhy na zmenu Mariana Fiamová
- navrhuje zmenu vo volebnom poriadku Čl.4 ods7. kde je definované, že farba hlasovacích
lístkov je podľa počtu hlasov delegáta. Navrhuje zmeniť farbu hlasovacích lístkov na
rovnakú.
Hlasovanie
Za: 19 Proti: 71 Zdržal sa: 5
Výsledok hlasovania: neschválené.
Hlasovanie za znenie volebného poriadku tak, ako bol predložený:
Za: 80 Proti: 5 Zdržal sa:10
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje rokovací poriadok konferencie SZC a volebný poriadok
konferencie SZC

K bodu 7
Hlasovanie za verejnú voľbu:
Za:72 Proti: 21 Zdržal sa:2
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje rozhodnutie o verejnom hlasovaní.

K bodu 8
Pán Siekel vystúpil s príhovorom.
Pán Siekel vyjadril úctu p. Černušákovi a vyzval k tomu aj plénum Konferencie minútou
ticha.
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Pán Siekel hovoril o pozícii SZC v SOV. Predostrel prácu zväzov a fungovanie jednotlivých
športov.
Zaprial hnutiu všetko dobré do budúcej práce.
Prečítal sa pozdrav p. Haťapku.
(Príloha č. 6)
Konferencia SZC berie na vedomie vystúpenie hosťa, prezidenta SOV, p. Antona
Siekela.
Konferencia SZC berie na vedomie prečítaný list čestného člena SZC p. Kamila
Haťapku.

K bodu 9
(Príloha č. 7)
Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky od
predchádzajúcej konferencie SZC a správu o činnosti prezidenta SZC za rok 2017.
K bodu 10
(Príloha č. 8)
Konferencia SZC berie na vedomie správy predsedov odvetvových komisií SZC za
rok 2017.

K bodu 11
Otázka pána Gazdíka k rozpočtu:
,,Chcel by som sa informovať, že pri navrhovaní rozpočtu, prečo tam kde bolo treba
minimum sa dalo minimum a na réžiu sa dala tá maximálna čiastka?“
Návrhy na zmenu Adrián Gazdík:
- znížiť percentuálne rozdelenie pre réžiu Slovenského zväzu cyklistiky na maximálne
10%.
Hlasovanie:
Za: 3 Proti: 79 Zdržal sa: 10
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Výsledok hlasovania: neschválené.
Hlasovanie za predbežný rozpočet tak, ako bol predložený (Príloha č. 9):
Za: 90 Proti: 0 Zdržal sa: 5
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje rozpočet SZC na rok 2018.
K bodu 12- Prestávka
Navrhovaná prestávka na obed.
Hlasovanie za prerušenie Konferencie SZC a pokračovanie po obedňajšej prestávke 14:15.
Za: 90 Proti: 1 Zdržal sa : 0
Výsledok hlasovania: schválené.
Program Konferencie pokračuje po bod 18 (nakoľko sa prestávka presúva) nasledovne:
13. Správa o hospodárení SZC a obch. spoločnosti alebo obch. spoločnosti, ktorej je SZC
spoločníkom alebo akcionárom za rok 2017
14. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s.r.o..) podľa §9/5 Zákona o športe a riadnej
účtovnej závierky za rok 2016
15. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC 2016
16. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2017
17. Výročná správa Kontrolóra SZC za rok 2017
18. Správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2017
K bodu 13
(Príloha č.10)
Konferencia SZC berie na vedomie správu o hospodárení
cyklistiky a obchodnej spoločnosti SZC, s.r.o.

Slovenského zväzu

K bodu 14
Výročná správa SZC za rok 2016 je uverejnená na webe SZC na nižšie uvedenom linku:
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/zakon-o-sporte-c-440-2015-z-z/uctovna-zavierka.
Súčasťou výročnej správy je aj správa audítora k výročnej správe SZC 2016 a účtovnej
závierke.
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Pripomienka pani Fiamovej k účtovnej závierke. (Prílohou č.11)
Hlasovanie za účtovnú závierku SZC za rok 2016 v znení akom bola zaslaná klubom.
Za: 74 Proti: 3 Zdržal sa:14
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje výročnú správu SZC a riadnu účtovnú závierku SZC
k 31.12.2016.

K bodu 15
Výročná správa SZC za rok 2016 je uverejnená na webe SZC na nižšie uvedenom linku:
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/zakon-o-sporte-c-440-2015-z-z/uctovna-zavierka.
Súčasťou výročnej správy je aj správa audítora k výročnej správe SZC 2016 a účtovnej
závierke.
Konferencia SZC berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SZC
k 31.12.2016 a správu audítora k výročnej správe SZC za rok 2016.
K bodu 16
Správu o činnosti disciplinárnej komisie predniesol Pavel Hollý, člen komisie.(Príloha č.12)
Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti Disciplinárnej komisie SZC za
rok 2017.

K bodu 17
Výročná správa Kontrolóra SZC za rok 2017 nebola predložená.

K bodu 18
Prednesená p. Jurčom, členom Kontrolnej komisie SZC. Správa nebola podpísaná členom
KK SZC, pánom Dobrovolným. (Príloha č.13)
Konferencia SZC berie na vedomie správu správu o činnosti Kontrolnej komisie SZC
za rok 2017.
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K bodu 19
Kandidáti na prezidenta SZC:
Ing. Fiamová Mariana (príloha č.14)
Horváth Milan –
,, Dobrý deň, volám sa Milan Horváth, mám 63 rokov a som dôchodca. Som to ja, tá osoba,
ktorá mala v pláne narušiť minuloročnú konferenciu. Čo je totálna blbosť. Vidíte, že som tu
a ten kto šíril, že mám v pláne narušiť tú konferenciu, tak sa hlboko mýlil. Pán prezident
SZC. Na otázku, ako môžem narušiť konferenciu mi nevedel odpovedať. Teraz by som
chcel niečo k tomu povedať, ako k tomu došlo, že ma označili za narušiteľa.“ Pán Žilovec
upozornil pána Horvátha, že je to kandidatúra na prezidenta. ,,Áno, ja mám svoj volebný
program nasledovný. Tak odídem a prídem ešte raz.“ Pani Jakubová ho upozornila, že sa
má vyjadrovať k téme na základe rokovacieho poriadku. ,, Áno to je k téme. Hneď sa k tomu
dostanem. Čo by som neurobil, keby som bol prezident čo ste vy dokázali urobiť pán
Privara. Ako som prišiel na Konferenciu, tak za chvíľku prišla ku mne generálna sekretárka
so slovami podľa stanov SZC musíte opustiť miestnosť. Čo je úplná lož, nie je to ani
v rokovacom poriadku. Vyviedla ma za dvere ako prašivého psa. Medzitým pán
Dobrovolný demagogicky ovplyvňoval plénum, aby hlasovali podľa jeho predstáv. Nie len
že boli porušené stanovy SZC rokovacieho poriadku, ale vytvorili sa dve kategórie členov
SZC. A nikto mi nedal odpoveď na otázku, kto rozhodol o tom o kom sa bude hlasovať
a o kom nie. Bol som tam ako nepozvaný hosť, ale takých tam bolo niekoľko. Čiže
vytvorením dvoch kategórií došlo k porušeniu ústavy. Kde bola pluralita, kde bola
demokracia. Pán prezident nesie za toto všetko zodpovednosť. Poďakoval by som Vám za
pozornosť, ale predtým by som sa vzdal kandidatúry na post prezidenta SZC a prosil by som
svojich priaznivcov, aby svoj hlas odovzdali p. Tomášovi Legnavskému. Ďakujem.“
Ing. Legnavský Tomáš,,Vážení páni, vážené dámy, vážení hostia, dovoľte mi predstaviť sa, nepoznám všetkých
zúčastnených, ale s väčšinou sa poznám osobne. Volám sa Tomáš Legnavský, mám 42
rokov, vyštudoval som ekonomickú fakultu. Rozprávam plynule anglicky a s cyklistikou
som spojený už niekoľko rokov. K mojim najväčším úspechom, popri pôsobení v SZC
radím pomoc pri vybojovaní trojnásobnej účasti na OH, ako trénera a manažéra J. K.
Števkovej v disciplíne horskej cyklistiky XC, kde som sa zúčastnil dvoch olympiád aj
osobne. Taktiež som bol riaditeľom pretekov , ktoré boli ocenené ako najlepšie európske
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preteky v danom roku. Boli to Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike XC, ktoré sme
organizovali s klubom CK EPIC Dohňany v Dohňanoch v roku 2011. To sú bližšie info
o mne a teraz môžem povedať veci k mojej kandidatúre. Ako ste počuli už z príspevky p.
Fiamovej, alebo v príspevkoch počas konferencie, nie všetko funguje momentálne ideálne
a na názory na chod SZC sa rôznia a vytvorili sa tu určité tábory, ktoré tento boj si myslím
že je nezmyselný a nevrhá dobré svetlo na SZC a nenúti nás to smerovať k spoločným
cieľom. Čo ma ale najviac trápi, je obava, že môžeme prísť o štátny príspevok uznanému
športu, ktorý sme tu mali odprezentovaný vo výške 1, 860 00 eur a ako aj spomínal súčasný
pán prezident, tá hrozba tu bola reálna, že túto sezónu začneme bez štátneho príspevku. Čo
si určite nepraje nikto z nás. Myslím si, že tento príspevok v aktuálnom navýšení ponúka
dostatok financií pre všetkých a skvalitnenie práce celého zväzu. A tieto miestne a malé
šarvátky by sme mali nechať stranou a zabezpečiť chod zväzu tak, aby sme tento príspevok
dostali. Z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať, nevedel som koľko bude kandidovať
ale chcel som dať alternatívu súčasnému vedeniu, pretože nemá moju dôveru, či zvládne
utíšiť túto atmosféru. Často krát sa stáva, že vedenie zväzu prezentuje určité myšlienky a na
druhej strane koná presne opačne. Ako príklad by som uviedol poplatky licencií, ktoré
budeme onedlho navrhovať v ďalších bodoch programu pre rok 2019. SZC navrhuje
navýšiť poplatky mládeže s 2,50 € na 10€ a na druhej strane sa hrdíme, že našou prioritou
je podpora mládeže a čo najviac detí na štarte pretekov. Tieto dve skutočnosti sú absolútne
protichodné a nerozumiem tomu ako môžeme vôbec niečo takéto dať do návrhu. Rozumiem
tomu, že tých 10€ prejde z účtu, ktoré musíme použiť na mládež na účet, s ktorým si
môžeme robiť čo chceme. Ale v skutočnosti to nie je správne riešenie. Chcem poďakovať
všetkým za účasť na konferencii, že dokážu akceptovať iný názor a že sa neboja vystúpiť
a vytvoriť protipól súčasnému vedeniu. Ďakujem.“
Privara Peter (príloha č.15)
JUDr. Vermeš Pavol, PhD. (príloha č.16)
Zoller Rastislav,, Zdravím Vás, nebudem sa predstavovať, nakoľko by som strácal zbytočne čas. Niektorí
ma poznáte, niektorí ma nepoznáte. V podstate pán Privara ma už predstavil. Takže ja iba
pár vecí ako kandidát, ktorý v podstate zvažuje svoju kandidatúru na post prezidenta. Ja som
predniesol jeden projekt, nebudem tu teraz rozoberať problémy ktoré tu vznikli, ktoré tu
vznikajú, ktoré sú tu diskutabilné, nikdy som neurážal prácu druhých ľudí, ani nemám
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záujem diskutovať o práci a prínose určitých ľudí v slovenskej cyklistike, svetovej
cyklistike takže ja úprimne povedané prednesiem môj projekt, moje vízie do ďalšieho
rozvoja, podpory rozvoja cyklistiky v rámci Slovenska. Prvá taká dôležitá vec je veľmi
závažná a to je potrebná zmena organizačnej štruktúry vedenia, financovania,
rozhodovania, hlavne rozhodovania kvalifikovanej väčšiny, to je vlastne prezídium. Ja som
za a vlastne už niekoľko krát aj na Výkonných výboroch tvrdím a diskutovali sme už o tom
s viacerými, je potrebná zmena prezídia, čo si myslím, že tým pádom zmení aj systém
určitých tokov finanč. príspevkov atď. Prezídium, otvorený dialóg, dialóg, diskusia,
spoločná úprava štruktúr športového celku. Momentálny systém je veľmi náchylný na
korupciu, ako spomenul aj pán Vermeš, ako právnik. Tu boli diskusie a bola diskusia
ohľadne Kontrolnej komisie, ohľadne pána Dvorščíka, ktorá sa ťahá už niekoľko mesiacov,
ktorej som sa súčasťou stal aj ja, nakoľko niektorí ľudia si to veľmi spájajú , čo je veľmi
nepríjemné pre mňa. Prezident, úprimne povedané, zmenou prezídia by sa prezident stal
čestným dá sa povedať členom prezídia a zároveň jeho platené výdaje a určité veci by boli
riešené prezídiom, tým pádom sa dostávame k dokonalému prevodu financií účtovného
oddelenia a efektivita investícií, transparentnosť. Rozpočet, globálny projekt podpory
rozvoja od klubov, CTM, cez vytvorenie jednotného centra pod finančnou kontrolou zväzu
a zároveň pod financovanými odborníkmi, to je to čo tu už diskutujeme niekoľko mesiacov,
niekoľko rokov. Potreba platených profesionálov, ktorí nám budú robiť profesionálne
výsledky, nakoľko tie nám chýbajú. Účelové olympijské projekty, ktoré tiež potrebujeme
rozbehnúť, nakoľko úprimne povedané, dráha ako taká v poslednej dobe zaostala a úprimne
povedané, keď som sa pozrel do toho, že mám na starosti dráhu, je tretí najhodnotenejší
šport čo sa týka medailových umiestnení, disciplín. Zaostali sme aj tým, že sme nemali
dráhu, čo nie je úplne veľký problém. Vdím veľmi dobrú a náchylnú spoluprácu s veľkými
menami ako je Velits, ako sú Saganovci, alebo osoby ktoré odišli z cyklistiky ako Ilavská
a ďalší. Je potrebná zmena externého marketingu, spolupráca so sponzormi a navýšenie
finančnej podpory s určitými partnermi. Jediný existujúci velodrom v Prešove, kde
v podstate spoločná spolupráca so zväzom a so štátom by mohla vytvoriť určitú dráhovú
akadémiu, tréningové centrum, modernizáciu. Aj keď úprimne povedané je tu v diskusii je
tu projekt, ktorý predstavuje pán prezident, ale bohužiaľ zatiaľ je to len vo víziách. Vlastný
priestor. Ja som za, aby sa kúpili vlastné priestory, lebo platíme určité finančné prostriedky
do niečoho, čo nie je ani naše. Chýba nám priestor, chýbajú nám skladové priestory. Ďalšia
vec, tým pádom môžeme vytvoriť aj obchodné priestory, ktoré môžeme použiť na
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samofinancovanie. Kvalitný slovenský pohár, to je veľký problém, ktorý tu spomenuli
viacerí či už na diskusnom fóre Výkonného výboru alebo na komisiách cestnej cyklistiky,
alebo dráhovej. Skvalitniť slovenský pohár automaticky zväčší členskú základňu, tým
pádom podporí aj sponzorov, ktorí budú mať záujem. Okolo Slovenska, organizovaná
externe, nie štruktúrou zväzu. Nemám úprimne povedané nič proti organizovaniu Okolo
Slovenska, naopak bolo by dobré, keby sme zvážili situáciu a možnosť organizácie externou
spoločnosťou. Tým pádom budeme mať priamy dohľad nad finančnými tokmi a nebudeme
vedenie zväzu alebo ľudí, ktorí majú vykonávať prácu pre nás cyklistov zaťažovať tromi
mesiacmi vykonávaním činnosti pretekov Okolo Slovenska. Neziskové investície, pre nás
Okolo Slovenska je to účelová investícia dá sa povedať ako reklama. Komunikácia
prezidenta, vyhrocovanie osobných sporov, odchádzanie osobností zo štruktúr, aj keď ich
máme nedostatok. Bohužiaľ ma mrzí táto situácia, ktorá tu nastala ale je to tak. Ja sa už
nemám akým spôsobom obhájiť čas mi vypršal, ale som tu. Ďakujem za pozornosť. Váš
prezident.“
Konferencia SZC berie na vedomie prezentáciu kandidátov na prezidenta SZC.

K bodu 20
Kandidáti na prezidenta SZC:
Ing. Fiamová Mariana – vzdala sa kandidatúry
Horváth Milan- vzdal sa kandidatúry
Ing. Legnavský Tomáš
Privara Peter
JUDr. Vermeš Pavol, PhD.- vzdal sa kandidatúry
Zoller Rastislav
Voľba prezidenta SZC prebehla riadne a len prvým kolom.
Protokol o výsledku volieb (príloha č.17) vyhotovila volebná komisia v zložení Pavol
Miazdra – predseda volebnej komisie, Marek Varhaňovský a Tomáš Vrbovský. K protokolu
o výsledku volieb bol dodaný aj zoznam odovzdaných hlasovacích lístkov pre 1. kolo volieb:
prezident; kontrolór; členovia kontrolnej komisie; členovia arbitrážnej rady; členovia
disciplinárnej komisie z Konferencie SZC konanej 21.1.2018 v Banskej Bystrici (ktorá je
archivovaná na SZC).
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Konferencia SZC volí prezidenta SZC Petra Privaru.

K bodu 21
Kandidáti na Kontrolóra SZC.
Ladislav Dobrovolný- člen Kontrolnej komisie.
Adrián Gazdík – člen OSA o.z., pracujúci s mládežou, vedie detskú šport. akadémiu
Milan Jurčo- člen Kontrolnej komisie.
Voľba Kontrolóra SZC prebehla riadne a len prvým kolom.
Protokol o výsledku volieb (príloha č.17) vyhotovila volebná komisia v zložení Pavol
Miazdra – predseda volebnej komisie, Marek Varhaňovský a Tomáš Vrbovský. K protokolu
o výsledku volieb bol dodaný aj zoznam odovzdaných hlasovacích lístkov pre 1. kolo volieb:
prezident; kontrolór; členovia kontrolnej komisie; členovia arbitrážnej rady; členovia
disciplinárnej komisie z Konferencie SZC konanej 21.1.2018 v Banskej Bystrici (ktorá je
archivovaná na SZC).
Konferencia SZC volí kontrolóra SZC Ladislava Dobrovolného.

K bodu 22
Hlasovanie o rozšírenie Kontrolnej komisie o 3 členov.
Za: 83 Proti:0 Zdržal sa: 4
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje rozšírenie Kontrolnej komisie SZC o troch členov.
Kandidáti na doplnenie členov Kontrolnej komisie SZC:
Ing. Dvorščík Milan – vzdal sa kandidatúry, bývalý člen Kontrolnej komisie
Gazdík Adrián- člen OSA o.z., pracujúci s mládežou, vedie detskú šport. akadémiu
Holec Stanislav- bývalý člen Kontrolnej komisie, člen ŠKC Dubnica nad Váhom o.z.,
s cyklistikou začal už v roku 1974, 25 rokov organizuje Medzinárodné dni cyklistiky ...
Ján Ševčík- člen BIKE RACING Slovakia o.z., pracujúci na ministerstve vnútra
14
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Varhaňovská Dagmar- členka BIKEPRO sport o.z., 20 ročná prax s účtovníctvom
Doplňujúce voľby prebehli riadne a zvolení členovia boli traja kandidáti s najvyšším
počtom hlasov.
Protokol o výsledku volieb (príloha č.17) vyhotovila volebná komisia v zložení Pavol
Miazdra – predseda volebnej komisie, Marek Varhaňovský a Tomáš Vrbovský. K protokolu
o výsledku volieb bol dodaný aj zoznam odovzdaných hlasovacích lístkov pre 1. kolo volieb:
prezident; kontrolór; členovia kontrolnej komisie; členovia arbitrážnej rady; členovia
disciplinárnej komisie z Konferencie SZC konanej 21.1.2018 v Banskej Bystrici (ktorá je
archivovaná na SZC).
Konferencia SZC volí členov kontrolnej komisie: Ján Ševčík, Dagmar Varhaňovská,
Stanislav Holec.

K bodu 23
Hlasovanie o rozšírenie Arbitrážnej rady o 3 členov:
Za: 86 Proti:4 Zdržal sa: 1
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje rozšírenie Arbitrážnej rady SZC o troch členov.

Kandidáti na doplnenie členov Arbitrážnej rady SZC:
Dobrovolný Miroslav – bývalý cyklista, brat Ladislava Dobrovolného, člen CYKLO TEAM
o.z.
Kováč Maroš- p. Kováča predstavil M. Fraňo, keďže nebol prítomný. Vojak ozbrojených
síl, člen VŠC Dukla Banská Bystrica, dlhoročný bývalý reprezentant a stal sa asistentom
športového riaditeľa
Kvetan Vendelín- dlhoročný bývalý reprezentant, dlhoročný tréner Dukly Trenčín
Doplňujúce voľby prebehli riadne a zvolení členovia boli traja kandidáti s najvyšším
počtom hlasov.
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Protokol o výsledku volieb (príloha č.17) vyhotovila volebná komisia v zložení Pavol
Miazdra – predseda volebnej komisie, Marek Varhaňovský a Tomáš Vrbovský. K protokolu
o výsledku volieb bol dodaný aj zoznam odovzdaných hlasovacích lístkov pre 1. kolo volieb:
prezident; kontrolór; členovia kontrolnej komisie; členovia arbitrážnej rady; členovia
disciplinárnej komisie z Konferencie SZC konanej 21.1.2018 v Banskej Bystrici (ktorá je
archivovaná na SZC).
Konferencia SZC volí členov arbitrážnej rady: Miroslav Dobrovolný, Maroš Kováč,
Vendelín Kvetan
K bodu 24
Hlasovanie o rozšírenie disciplinárnej komisie o 2 členov
Za: 83 Proti:4 Zdržal sa:2
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje rozšírenie Disciplinárnej komisie SZC o dvoch členov.
Kandidáti na doplnenie členov Disciplinárnej komisie SZC:
Čúzy Ladslav – p. Čúzyho predstavil pán Longauer, jeho navrhovateľ. Považuje ho za
zodpovedného rozhodcu na ceste, ale aj v cyklokrose. Hodí sa podľa neho do pozície člena
Disciplinárnej komisie.
Malachovský Ján – p. Malachovského predstavila pani Hanesová, jeho navrhovateľka. Je
predsedom klubu CK Banská Bystrica. Organizuje rôzne významné cykl. podujatia ako
napr. Tour de Vulcano... Aktívny pretekár v kategórii masters a považuje ho za vhodného
do pozície člena Disciplinárnej komisie.
Doplňujúce voľby prebehli riadne a zvolení členovia boli dvaja kandidáti s najvyšším
počtom hlasov.
Protokol o výsledku volieb (príloha č.17) vyhotovila volebná komisia v zložení Pavol
Miazdra – predseda volebnej komisie, Marek Varhaňovský a Tomáš Vrbovský. K protokolu
o výsledku volieb bol dodaný aj zoznam odovzdaných hlasovacích lístkov pre 1. kolo volieb:
prezident; kontrolór; členovia kontrolnej komisie; členovia arbitrážnej rady; členovia
disciplinárnej komisie z Konferencie SZC konanej 21.1.2018 v Banskej Bystrici (ktorá je
archivovaná na SZC).
16

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Konferencia SZC volí členov disciplinárnej komisie: Ján Malachovský, Ladislav
Čúzy.

K bodu 25
Doplňujúce voľby členov Výkonného výboru sa týkali kooptovaného člena Výkonného
výboru, Rastislava Zollera, ktorý bol určený Valným zhromaždením ako predseda komisie
dráhovej cyklistiky po odstúpení vtedajšieho, riadne Konferenciou zvoleného predsedu,
Jozefa Žabku.
Rastislav Zoller- predseda odvetvia dráhovej cyklistiky a kooptovaný člen VV SZC.
Doplňujúce voľby prebehli riadne, v dvoch kolách a pán Zoller nebol zvolený ako riadny
člen Výkonného výboru SZC.
Protokol o výsledku volieb (príloha č.17) vyhotovila volebná komisia v zložení Pavol
Miazdra – predseda volebnej komisie, Marek Varhaňovský a Tomáš Vrbovský. K protokolu
o výsledku volieb bol dodaný aj zoznam odovzdaných hlasovacích lístkov pre 1. kolo volieb:
prezident; kontrolór; členovia kontrolnej komisie; členovia arbitrážnej rady; členovia
disciplinárnej komisie z Konferencie SZC konanej 21.1.2018 v Banskej Bystrici (ktorá je
archivovaná na SZC).
Hlasovanie za to, že voľba

nového člena do VV SZC za dráhovú cyklistiku bude

vykonávaná na nasledujúcej konferencii SZC.
Za: 75 Proti: 5 Zdržal sa: 9
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje, že voľba nového člena do VV SZC za dráhovú cyklistiku
bude vykonaná na nasledujúcej konferencii SZC.
K bodu 26
(Príloha č.18)
Odôvodnenie: Kolektívne rozhodnutie a návrh padol počas diskusie na Výkonnom výbore.
7 rokov neboli poplatky navyšované.
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Plénum bolo vyzvané, či nemá nejaký pozmeňujúci návrh na zmenu poplatkov.
Pozn. p. Hollého Pavla. Na kluby bola zasielaná verzia s dátumom na rok 2018
v podkladoch pre Konferenciu ale týka sa roku 2019.
Pozn. p. Došeka Vladimíra. Nevidí v tabuľke poplatok za duplikát licencie.
Počas Konferencie sa na plátne rok 2018 vymenil za rok 2019, ktorého sa zmena poplatkov
týka a uviedla sa suma za duplikát.

Hlasovanie za zmenu poplatkov pre rok 2019.
Za: 71 Proti: 9 Zdržal sa: 9
Výsledok hlasovania: schválené.
Konferencia SZC schvaľuje Stanovenie výšky členských a registračných poplatkov
SZC na rok 2019 v prezentovanom rozsahu v Prílohe 1. k Uzneseniu.
K bodu 27
Do začiatku diskusie sa prihlásili traja účastníci na základe rokovacieho poriadku:
Tomáš Legnavský – vzdal sa príspevku pre pokročilú hodinu
Milan Horváth – člen CK Kráľovčan
Martin Belás – člen KAKTUS BIKE – Team Bratislava
Hlasovanie za pridanie dvoch príspevkov po začatí bodu diskusie na základe rokovacieho
poriadku, príspevky Dvorščíka a Karas.
Za: 40 Proti: 25 Zdržal sa: 18
Výsledok hlasovania: neschválené.
Milan Horváth:
Blahoželanie k funkcii pánovi Privarovi. Pán Horváth sa dotazoval koho bude riešiť
disciplinárne za minulú konferenciu, kde rozdelil ľudí / hostí na dva tábory a musel opustiť
zasadnutie Konferencie.
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Peter Privara reakcia: V rokovacom poriadku schvaľovala Konferencia hostí, tohto roku tak
konal VV SZC. Keďže pán Galik a pán Horváth neboli nahlásení, Konferencia diplomaticky
rozhodla, že tam nemajú byť.
Martin Belás:
Poukázal, že stále prebiehajú vzdelávania trénerov na Fakulte telesnej výchovy a športu s jej
spoluprácou. Termíny sú uverejnené na webe fakulty a uverejňujú sa aj na webe SZC.
Školenia sú od 1. po 3. kvalifikačný stupeň a prebiehajú 2 krát do roka. Minimálna účasť je
14 ľudí.
Vendelín Kvetan reakcia: Chcel poďakovať za tento príspevok, doporučil školenia, že sa
ľudia dozvedia nové veci. Osvojenie a ozrejmenie si metodický postupov. Je kopec
trénerov, ktorí nemajú to vzdelanie a sú platení.

K bodu 28
Pán Došek z návrhovej komisie predniesol uznesenia. (Príloha č.19)
Hlasovanie za schválenie nasledovných uznesení:
Za: 81 Proti:0 Zdržal sa:3
Výsledok hlasovania: schválené.

K bodu 29
Na záver sa poďakovalo všetkým zúčastneným.

19

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Príloha č.1
Prezencia s podpismi je archivovaná na SZC.
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Prezencia s podpismi je archivovaná na SZC.
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Prezencia s podpismi je archivovaná na SZC.
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Príloha č.2

Príloha č.3
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Príloha č.4

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 11.februára 2017 a vzaté na
vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8.3.2017 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.

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 súčasťou schváleného programu, môže Konferencia SZC prijať
len odporúčania a stanoviská.

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“).
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(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.
(3) Konferencie SZC sa zúčastňujú oficiálne pozvaní hostia, tréneri reprezentačných
družstiev SZC, centier talentovanej mládeže SZC (CTM, ZCPM) a Centier
olympijskej prípravy (v cyklistike) a pozvaní pracovníci masovo komunikačných
prostriedkov.

ČL. 5
Rokovanie
(1) Rokovanie konferencie SZC je neverejné. Počas Konferencie je zakázané nahrávať
s výnimkou potreby zápisnice. Slovný prejav určitej osoby spadá pod prejavy
chránené v rámci osobnostných práv v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka. Podľa
§ 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové záznamy týkajúce sa prejavov určitej
fyzickej osoby smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením.
(2) 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 schvaľuje konferencia z predložených návrhov.
c. Návrhovú komisie (ďalej len „NK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch
členov. Návrhovú komisiu schvaľuje 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.
e. Sčítaciu komisiu (ďalej len „SK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch
členov. Sčítaciu komisiu schvaľuje konferencia SZC z predložených
návrhov.
(5) Mandátová komisia pred začatím Konferencie SZC preverí oprávnenosť delegátov
hlasovať a spočíta počet hlasov prítomných delegátov Konferencie SZC. Výsledok
verejne oznámi predseda MK predsedajúcemu, členom SK a v prípade volieb
členom VK. Na zabránenie vzniku pochybností o počte prítomných delegátov,
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vyzve predsedajúci prítomných na prezentovanie sa, ktoré vykonajú delegáti
Konferencie SZC zdvihnutím mandátových lístkov.
(6) Sčítacia komisia spočítava hlasy a sleduje hlasovanie o všetkých návrhoch
s výnimkou volieb.
(7) 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.
(8) Predsedajúci nemá oprávnenie komentovať prednesené návrhy. Hlavnou úlohou
predsedajúceho je dbať na dodržiavanie Stanov SZC a rokovacieho poriadku,
dôstojného priebehu, pracovného charakteru a dodržiavanie schváleného programu
rokovania Konferencie SZC.
(9) Konferencia má právo v priebehu rokovania Konferencie SZC vymeniť
predsedajúceho, ak ten nezvláda priebeh rokovania alebo nepostupuje podľa
schváleného programu alebo rokovacieho poriadku.
(10) Predsedajúci má právo odobrať udelené slovo diskutujúcemu, ak ten
a. Nediskutuje k téme rokovania, napriek predchádzajúcemu upozorneniu
predsedajúceho
b. Svojím prejavom uráža iné osoby
c. Prekročil časový limit na diskusný príspevok, vysvetlenie návrhu alebo
technickú pripomienku
(11) Delegáti sa môžu vyjadrovať k bodom programu, o ktorých sa hlasuje. K ostatným
bodom sa môžu vyjadrovať v bode diskusia.
(12) Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo
technickej pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len
schválením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím
právom.
(13) Delegát Konferencie SZC môže v bode rokovania „Diskusia“ vystúpiť s diskusným
príspevkom k jednej téme len raz. Do diskusie sa prihlasuje písomnou prihláškou do
rúk predsedajúceho do začatia bodu programu „Diskusia“. Poradie podania prihlášky
do diskusie určuje poradie v akom bude účastníkovi konferencie udelené slovo.
(14) Ak je k jednotlivým bodom schváleného bodu programu Konferencie SZC vedená
rozprava alebo diskusia, tak sa do nej prihlasuje zdvihnutím ruky s mandátovým
(15) lístkom. Poradie zdvihnutia ruky určuje poradie v akom bude účastníkovi konferencie
udelené slovo.
(16) Prezident SZC má právo vstúpiť do rokovania Konferencie mimo poradia, ak chce
reagovať na prednesený príspevok a to v limite 5 minút.

ČL. 6
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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
Konferenciou.

predkladá

znenie

uznesenia

na

prijatie

a schválenie

(5) Návrhy 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.
(8) Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať
a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom konferencie vopred
písomne predložený alebo ho nepredkladá predseda návrhovej komisie.
Predsedajúci potom prikročí k riadnemu hlasovaniu.
(9) Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím mandátového lístka, ktorý obdrží každý
delegát konferencie pred začiatkom rokovania pri prezentácií okrem volieb
prezidenta, kontrolóra a odborných komisií.
(10)
Predseda SK oznamuje výsledok hlasovania verejne predsedajúcemu a to
tak, že 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 návrhoch, hlasuje sa o nich v poradí ako boli
podané.
(13) Informácie o výsledku verejného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia
Konferencie SZC.
(14) Na hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré členovia volebnej komisie
vydajú delegátom konferencie po registrácii a v prípade potreby pred každým aktom
hlasovania. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú členovia kontrolnej komisie.
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Volebná komisia spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného
hlasovania.
(15) Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet
platných lístkov, počet neplatných lístkov a vyhlási výsledky tajného hlasovania.
(16) Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je 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 p otom 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. Ďalším osobám len na
základe uznesenia konferencie.
(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.

34

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

35

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Príloha č. 5

Volebný poriadok
Konferencie SZC
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Volebný poriadok upravuje najmä
a. Požiadavky na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu do orgánov SZC
b. Prípravu a priebeh volieb na Konferencii SZC
c. Osobitosti hlasovania pri voľbách orgánov SZC
d. Pôsobnosť a konanie volebnej komisie SZC
(2) Na postup pri voľbách neupravený volebným poriadkom sa použijú Stanovy, rokovací
poriadok SZC (ďalej len „rokovací poriadok“) alebo rozhodnutie Konferencie SZC.
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 delegáti fyzicky prítomní v rokovacej sále.
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.
(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 emailovú adresu szc@cyklistikaszc.sk. Kandidačný lístok elektronickou formou musí
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byť doručený v termíne do 14.1.2018 do 00:00 hod alebo podaný na poštovú prepravu
najneskôr dňa 14.1.2018. Lehota na podanie návrhu kandidáta sa považuje za dodržanú,
ak bol návrh v ustanovenej lehote doručený elektronickou poštou alebo podaný na
poštovú prepravu najneskôr 14.1.2018
(7) Pracovník sekretariátu SZC odovzdá 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 tri dni pred dňom konania
Konferencie.
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) Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje Konferenciu o momentálnej
účasti členov Konferencie v rokovacej sále.
(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
členom volebnej komisie pripraviť volebné lístky.
(6) Volebné lístky obsahujú
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Názov a adresu SZC
Označenie Konferencie SZC s uvedením termínu a miesta konania
Označenie voľby príslušného orgánu SZC
Číslo kola volieb
Mená a priezviská kandidátov v abecednom poradí
Odtlačok pečiatky SZC a podpisom prezidenta SZC.

(7) Volebné lístky sa od seba odlišujú označením kola volieb a farbou papiera, podľa počtu
hlasov delegáta.
(8) Volebné lístky sa pripravia v počte podľa prezentácie.
(9) Volebná komisia preukázateľne odovzdá volebné lístky každému členovi Konferencie,.
Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú evidenciu
a odovzdá volebné lístky proti podpisu člena Konferencie.
(10) Akt voľby sa vykoná vyznačením krížika vo štvorčeku pri mene kandidáta na volebnom
lístku.
(11) Volebný lístok je neplatný, ak:
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a. Na ktorom je vyznačených krížikom viac kandidátov ako je stanovený počet na
voľbu
b. Sú dopisované ďalšie údaje
c. Je použitý iné tlačivo
(12) Ak nie je na volebnom lístku vyznačený krížikom ani jeden z kandidátov, považuje sa
tento akt za zdržanie sa hlasovania a za platný volebný akt.
(13) Pri tajnej voľbe vyzve predseda volebnej komisie delegátov s hlasovacím právom, aby
pristupovali k volebnej urne.
(14) Pri verejnej voľbe odovzdajú delegáti s hlasovacím právom vyplnený volebný lístok
členovi volebnej komisie za každého kandidáta jednotlivo.
(15) Pred začatím aktu voľby má kandidát na Prezidenta SZC právo oboznámiť Konferenciu
so svojim programom a víziou na volebné obdobie v dĺžke trvania do 5 minút. Časový
limit je meraný volebnou komisiou. Poradie prezentácie bude prebiehať v abecednom
poradí.
(16) Zvolení budú postupne
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prezident SZC
Kontrolór SZC
Členovia Kontrolnej komisie SZC
Členovia Arbitrážnej rady SZC
Členovia Disciplinárnej komisie SZC
Členovia Výkonného výboru SZC

(17) 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.
(18) Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska
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Príloha č.6
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Príloha č.7
Správa prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky
o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky od 11. 2. 2017 do 21. 1. 2018
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,
dovoľte, aby som Vás privítal na Konferencii Slovenského zväzu cyklistiky, na ktorej sa
stretávame každý rok a hodnotíme predchádzajúce obdobie. Tohto roku sme sa stretli opäť mimo
Bratislavy z dôvodu dobrej dostupnosti všetkých našich členov, takmer v geografickom strede
Slovenska.
Výkonnému výboru, ktorý schvaľoval dátum a lokalitu kde sa Konferencia uskutoční išlo
v prvom rade o šetrenie Vášho času a o čo najväčšiu účasť. Verím, že dnešná konferencia
prebehne v pokojnej a pracovnej atmosfére, želám si, aby sme sa navzájom všetci rešpektovali
a rozišli sa s pocitom, že sme pre slovenskú cyklistiku urobili to najlepšie. Toto moje prianie je si
myslím opodstatnené, keď sa pozriem späť na vlaňajšiu sezónu.
2, Zhodnotenie sezóny 2017
Aj rok 2017 môžeme považovať za veľmi úspešný. Naďalej slovenská cyklistika
napreduje a verím, že aj ďalšie roky budú rovnako úspešné. Toto moje tvrdenie je podložené
vynikajúcimi výsledkami našich športovcov. Dosiahli sme veľké množstvo kvalitných výsledkov,
podrobne zhodnotia svoje odvetvia predsedovia odvetvových komisií.
Ale aj tak chcem vyzdvihnúť vo svojej správe jeden výsledok a to je svetový unikát – tretí
titul v rade Petra Sagana na Majstrovstvách sveta v Bergene. Takýto výsledok ešte žiadny cyklista
na svete nedosiahol a myslím si, že pri súčasnej konkurencii ani nedosiahne.
Sezónu 2017 sme absolvovali v novom režime, kde sme už striktne museli dodržovať naše nové
stanovy, riadiť sa novým zákonom o športe a svoje nové 5 ročné funkčné obdobie začal
novozvolený Výkonný výbor. Väčšina z Vás to pocítila pri náročnosti vyúčtovaní, správ
z podujatí a pod. Myslím si, že spoločnými silami sme to zvládli a s čistým svedomím môže zväz
pokračovať do ďalšej sezóny.
Sezónu 2017 sme ukončili galavečerom Zlatý pedál, dňa 21.12.2017.
3, Financovanie SZC - tabuľka o náraste rozpočtu SZC

FINANCOVANIE SZC
SUMA EUR

ROK 2012
ROK 2013

330 000,00
550 000,00
41

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018

619 000,00
774 000,00
856 800,00
1 374 550,00
1 860 406,00

NÁRAST OPROTI ROKU 2016 JE SUMA: 517 750,00
NÁRAST OPROTI ROKU 2017 JE SUMA: 485 856,00
NÁRAST ZA DVA ROKY JE SUMA 1 003 606,00

DOTÁCIA TOP TÍMU 2018
PETER SAGAN

40 000,00

V roku 2012 bola dotácia Slovenského zväzu cyklistika 330.000 EUR, roku 2013 =
550.000 EUR, roku 2014 = 619.000 EUR, roku 2015 = 774.000 EUR a roku 2016 = 856 800
EUR (dotácia zväzu) 958.950 EUR (spolu s príspevkom pre športovcov atď) a roku 2017 =
1 374 550 EUR + 55 000 EUR (podpora Petra Sagana a Erika Bašku).
S radosťou môžem konštatovať, že náš rozpočet na rok 2018 je presne 1 860 406 EUR +
top tím- Peter Sagan 40 000 EUR.

Takže za posledné dva roky sme stúpli z 856 800 EUR na 1 860 406 EUR. To
znamená 1 003 606 EUR. Za dva roky sme viac ako zdvojnásobili náš rozpočet. Tieto čísla
nám nepadli z neba, ale je to vďaka Vašej práce a dobrej diplomacie vedenia SZC, kde po
prvom zverejnení príspevku na rok 2018, ktorý bol cca 1 540 000 EUR. Kontaktovali sme
ministerstvo s našimi pripomienkami sme ja, generálny sekretár Katarína Jakubová
a športový riaditeľ Michal Rohoň navštívili analytika ministerstva a vysvetľovali naše
výhrady. Po trojdňovej práci na sekretariáte a pripomienkovaní analytikovi ministerstva
sme dostali nové číslo 1 860 406 EUR, ktoré už je konečné aj na zmluve, ktorú sme
podpísali.
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Návrh rozpočtu pre rok 2018, ako ho schválil Výkonný výbor Vám predstavím
v samostatnom bode a budeme o ňom hlasovať.
4, Významné cyklistické podujatia na Slovensku
V roku 2017 sa uskutočnil 61. ročník medzinárodných pretekov Okolo Slovenska
v etapových mestách: Levoča, Banská Bystrica, Nitra a Trnava. 61. ročník sme nazvali Od
Tatier k Dunaju, ale najdôležitejšie bolo, že sme sa posunuli o kategóriu vyššie – UCI 2.1.
Chcem sa poďakovať organizačnému výboru, pánovi Lučaničovi, Školníkovi, Holecovi,
Klúčarovi, Kováčovi, Rohoňovi,
dámam Jakubovej, Ďurkovej, Rohoňovej, ktorí
s desiatkami spolupracovníkov zvládli výborne organizáciu. Podujatie sa konalo pod
záštitou prezidenta SOV pána Antona Siekela.
V roku 2015 sme prijali informáciu, že je možnosť získať finančné prostriedky
z Projektu Erazmus plus. Oslovili sme zväzy okolitých krajín. V roku 2016 nás oslovil
Slovinský zväz cyklistiky, či by sme s ďalšími krajinami (Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko)
nešli do spoločného projektu. Súčasťou Okolo Slovenska je aj akcia Energia na kolesách,
ktorá sa uskutočňuje vždy v posledný deň pretekov. Práve toto podujatie sme zapojili do
spoločného projektu 5 krajín a spojili s akciou Cajgelvíkend v Trnave. Akcia bola
mimoriadne úspešná, ale celkové vyhodnotenie a aj zúčtovanie bude v polovici roku 2018.
Koordinátorka projektu Lívia Hanesová na základe zmluvy získala sumu, ktorá je presne
určená v projekte a z tejto sumy darovala 5 000 ,-€ Slovenskému zväzu cyklistiky na
licenčný účet. Pani Hanesovej veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme za odvedenú prácu
a finančný dar.
Opäť bolo veľmi dobre bolo zorganizované podujatie V4 v priestoroch
Slovakiaringu, za čo patrí poďakovanie p. Gálikovi.
V priestoroch Slovakiaringu sa konala aj tradičná 24H, Slovenský zväz cyklistiky je
spoluorganizátor. Vďaka za skvelú prácu a propagáciu pánovi Miklovičovi a pánovi Jánovi
Žilovcovi.
Aj v roku 2017 sa Detská tour Petra Sagana konala v spolupráci so SZC. Za
perfektne odvedenú prácu sa chcem poďakovať Petrovi Zánickému a verím, že aj do ďalších
rokov bude táto spolupráca pokračovať a prinesie do cyklistiky ďalšie talenty.
Naše poďakovanie si zaslúži aj pán Stanislav Holec za profesionálne zorganizovanie
54. ročníka medzinárodných dní cyklistiky v Dubnici pre juniorov a kadetov.
Taktiež chcem poďakovať všetkým organizátorom majstrovstiev Slovenska
a slovenských pohárov v jednotlivých odvetviach, bez ktorých by slovenská cyklistika
nemohla fungovať a nedosahovali by sme také výsledky ako v posledných rokoch.
Našu pochvalu si zaslúžia aj organizátori 6 podujatí UCI C2 v cyklokrose a pevne
veríme, že v tomto roku nám pribudne aj podujatie UCI C1, na čom komisia cyklokrosu
intenzívne pracuje.
Na Slovensku sa bojovalo aj o tituly Majstrov Európy, a to vo Svite na
Majstrovstvách Európy MTB maratón. Sem patrí naša vďaka Ivanovi Zimovi a Richardovi
Grossovi.
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A na záver som si nechal podujatie, ktoré bolo vyhlásené za najlepšie športové
podujatie roku 2017 na Slovensku. Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky.
Ocenenie dostali na vyhlasovaní Najlepší športovec Slovenska roku 2017. Pán Veselý, pán
Antal, pán Doležal a pán Sitora si zaslúžia naše poďakovanie a tiež aj celý organizačný
výbor, ktorý tvoril niekoľko desiatok dobrovoľníkov.
5, Cyklistický štadión
Predaj cyklistického štadióna môžeme nazvať čiernym dňom slovenskej cyklistiky a páni,
Tkáč a Malíček, ktorí štadión predali s nami nekomunikujú. Ako sme Vás informovali, dňa
28. 11. 2014 bola podaná žaloba na určenie času plnenia v zmysle Občianskeho zákonníka:
„ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností
prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi.“ V marci 2015 bol zaplatený súdny
poplatok a bolo vytýčené súdne pojednávanie dňa 1.12.2016. Pre chorobu sudkyne bolo
pojednávanie odročené na neurčito. Súdne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 24. 5. 2017
a súd konštatoval, že možnosť bojovať o štadión je premlčaná. Doba premlčania je 4 roky,
takže 6 rokov sme verili v niečo, čo už bolo dávno ukončené.
Výkonný výbor sa uzniesol po právnej analýze, že týmto smerom pokračovať nebudeme,
nakoľko by súdne trovy boli finančne náročne pre SZC a výsledok je už dopredu aj tak
známy.
6, Mládež
CTM
CyS-Akademia Petra Sagana, Žilina
MSK Žiar/Hronom
ŽP Šport Podbrezová
ŠG Trenčín
CKM Poprad
ŠKC Dubnica/Váhom
ŠK Velodróm Prešov
Proefekt Košice
PROefekt team
CK EPIC Dohňany
CK Olympik Trnava
Cyklo Spiš
Kaktus Bike team Bratislava
BMX Rača
BMX Liptov
triál
spolu CTM:
ZCPM
CC Dukla BB
CC CyS Akademia
CC Proefekt
CC Inter BA-Vančo
CC Medveďová
CC Firefly
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27 571,00
22 302,00
20 852,00
20 079,00
20 308,00
13 945,00
4 683,00
15 732,00
9 223,00
4 683,00
12 765,00
16 686,00
14 087,00
8 996,00
5 998,00
7 000,00
224 910,00

27 571,00
22 302,00
20 852,00
20 079,00
20 308,00
13 945,00
4 683,00
15 732,00
9 223,00
4 683,00
12 765,00
16 686,00
14 087,00
8 996,00
5 988,85
7 000,00
224 900,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
9,15
0,00
9,16

15 070,00
6 665,00
8 575,00
1 325,00
1 770,00
4 595,00

15 070,02
6 665,00
8 575,00
1 323,00
1 770,00
4 594,93

-0,02
0,00
0,00
2,00
0,00
0,07
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MTB CK BB
MTB Top Sport team
MTB FIREFLY
MTB PROEFEKT
podpora DC
podpora DH
podpora CX
podpora BMX
podpora triál
sálová cyklistika SC
spolu ZCPM:
príspevok pre športové kluby do 23.r.
príspevky pre klluby - mládež do 23 r.

7 422,00
613,00
264,00
701,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
50 000,00

7 422,00
613,00
264,00
701,00
494,69
500,00
500,00
500,00
500,00
472,24
49 964,88

0,00
0,00
0,00
0,00
5,31
0,00
0,00
0,00
0,00
27,76
35,12

207 214,00

207 214,00

0,00

spolu športové kluby-mládež do 23.r.

207 214,00

207 214,00

0,00

Na predchádzajúcich konferenciách sme pravidelne hovorili o našich cieľoch k práci
s mládežou. Hlavným bodom bolo zvýšenie členskej základne a podpora klubov.
V roku 2017 sme pre mládež naplánovali a aj prerozdelili na základe kritérií
482 124 EUR. CTMky 224 910 EUR a ZCPM 50 000 EUR. V roku 2017 sme prvý krát pre
mládež na základe zákona o športe prerozdeľovali 15% z príspevku ministerstva mládež do
23 rokov a to sumu 207 214 EUR do 60 klubov. Kritériom tohto prerozdelenia bola účasť
na minimálne troch podujatiach pod hlavičkou SZC. Tento princíp prerozdelenia financií
na základe kvantity zostáva v platnosti aj na rok 2018. Bližšie info v rozpočte.
V roku 2017 nám zaradili do NŠC 7 našich nádejí. Bolo im pridelených 5 000 EUR
a individuálny príspevok mal Matúš Štoček 2000 EUR. Mohli využívať profesionálnu
diagnostiku, lekárske prehliadky, ktoré im mali pomôcť v profesionálnom raste. Dostali sme
informáciu, že nebola vyčerpaná celá suma. Budeme požadovať vysvetlenie od
kompetentných osôb.
7,Cyklistika pre všetkých
Po turbulenciách v roku 2016 sa situácia v tomto našom odvetví stabilizovala a preteky
kategórie masters sme podporovali z nášho rozpočtu, ako uvidíte v návrhu rozpočtu na rok
2018. V tomto trende budeme v rámci možností pokračovať.
8, Športová diplomacia
Ako každý rok aj v roku 2017 sa konali dva významné kongresy. Tohto roku boli
oba volebné. Prvý kongres UEC sa uskutočnil v Belgickom Bruseli, v marci 2017. Za
prezidenta UEC bol zvolený David Lappartieu. Prezident SZC Peter Privara bol zvolený ako
hlasujúci delegát za Európu do svetového kongresu, získal 2. najvyšší počet hlasov. Druhý
kongres, bol kongres UCI v Bergene, počas MS v cestnej cyklistike a konal sa v septembri
2017. Za prezidenta UCI bol zvolený David Lappartieu, kandidát, ktorého podporovala aj
slovenská cyklistika. Keďže bol aj prezident UEC, na toto miesto sa posunul viceprezident
Rocco Cattaneo.

45

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Na konci roku 2017 bol prezident SZC Peter Privara menovaný za prezidenta
cyklokrosovej komisie UEC.
Na Majstrovstvách Európy v MTB maratóne vo Svite sa zúčastnil aj generálny sekretár UEC,
Enrico della Casa a okrem tohto navštívil Slovensko ešte 2 krát. Dovolím si tvrdiť, že pán Enrico
je dobrý priateľ slovenskej cyklistiky. V budúcnosti máme otvorené dvere pri komunikácii s UCI
a UEC.
Chcem poďakovať generálnemu sekretárovi SZC pani Kataríne Jakubovej za skvele
odvedenú prácu a bez jej aktívnej činnosti by sme určite nemohli prečítať tieto naše úspechy
v športovej medzinárodnej diplomacii. Rovnaké poďakovanie si zaslúži aj naša PR manažérka,
Katarína Ďurková.
Aj v domácom prostredí v poli diplomacie SZC napreduje o čom svedčí viacnásobné prijatie
prezidenta SZC u ministra a dnes už ministersky MšVVaš, ktorá ho prijala ako prvého prezidenta
športového zväzu po svojom nástupe do funkcie. Výrazne sa zlepšili vzťahy SZC so sekciou
športu na MŠVVaŠ.
S príchodom nového prezidenta SOV pána Antona Siekela sa výrazne zlepšila
komunikácia a spolupráca s SOV.
9, Práca sekretariátu a Výkonného výboru
Výkonný výbor sa v roku 2017 stretol spolu 10 krát a intenzívne pracoval na riešení
štandardnej agendy zväzu a tiež sa zapodieval aj problémami, ktoré vznikli v priebehu roka.
Niektorí členovia VV SZC boli noví a na systém fungovania VV SZC a zväzu si postupne zvykli
a stali sa plnohodnotnými členmi VV SZC. Keďže tento VV SZC bol zvolený na 5 rokov,
zostávajú mu ešte 4 roky a verím, že naďalej bude takto kvalitne pracovať. V priebehu roka sme
museli pristúpiť aj na nový model rokovaní. Začínali sme stretnutím predsedov odvetví, kde sme
riešili športové záležitosti a potom pokračovalo zasadanie Výkonného výboru, kde sa
prerokované veci schválili. K tomuto riešeniu VV SZC pristúpil na základe neefektívneho
mrhania časom členov VV SZC, nakoľko bývalý kontrolór pán Dvorščík zahlcoval Výkonný
výbor vecami, ktoré podľa členov boli nepodstatné, nepatrili na VV SZC a pri problémoch, ktoré
predostrel VV SZC neakceptoval názory iných a prichádzalo k veľa konfliktným situáciám.
Keďže podľa zákona o športe sa kontrolór môže zúčastňovať zasadaní VV SZC, bolo
to jediné riešenie, ako efektívne pracovať. V priebehu roka 2017 vznikla nová olympijská
disciplína FREESTYLE BMX, ktorú nám predstavil na VV SZC pán Konkoly a táto disciplína
bola zaradená do odvetvia BMX.
Sekretariát SZC pracuje v zložení prezident Peter Privara, generálny sekretár Katarína
Jakubová, asistentka prezidenta Katarína Rohoňová, licenčná pracovníčka Karolína Belás,
športový riaditeľ pre mládež a správca vozového parku Michal Rohoň, ekonomická referentka
Dana Hanáková, práca s médiami Katarína Ďurková, koordinátor pre cestnú cyklistiku Martin
Riška.
V spolupráci s fakultou telesnej výchovy a športu sa nám podarilo vyškoliť 74 trénerov a naďalej
chceme, aby táto spolupráca pokračovala a všetci mali možnosť získať trénerské vzdelanie,
prípadne zvýšiť svoj kvalifikačný stupeň trénera.
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Naši rozhodcovia taktiež pracujú na skvalitnení svojej činnosti, k čomu im má pomôcť
aj zakúpenie rozhodcovskej techniky. V roku 2017 to bol fotofinish v sume 20 000 EUR. Druhý
fotofinish je naplánovaný na rok 2018, taktiež sada vysielačiek. Zo samostatného rozpočtu boli
rozhodcovia vyplácaní v roku 2017 v rýchlostných odvetviach. Na rok 2018 im pribudnú aj
rozhodcovia technických odvetví, takže ich rozpočet bude navýšený. Prebiehali aj medzinárodné
kurzy, kde sme mali svoje zastúpenie, bližšie informácie bude mať vo svojej správe pán Miazdra.
Náš vozový park sme doplnili o dve vozidlá, Hyundai i30 combi a Mercedes Sprinter,
ktorý bol špeciálne upravený pre potreby cyklistov. V pláne na rok 2018 máme schválenú
investíciu, opäť na dve vozidlá, mechanické a dodávku.
Skútre, ktoré sme získali z dotácie UEC pre naše CTM boli tohto roku prevedené do
majetku týchto CTM na doporučenie audítora.
V roku 2018 nám končí partnerská zmluva s firmou SANTINI a počas roka bude
musieť SZC pracovať buď na predĺžení, alebo hľadaním nového partnera pre reprezentačné
oblečenie.
10, Záver
V tomto bode chcem spomenúť aj negatívne skutočnosti, ktoré v posledných mesiacoch
rezonujú v hnutí.
Vznikla skupina, ktorá sa zamerala iba na kritiku a deštrukciu fungovania zväzu.
Každý člen SZC má legitímne právo na kritiku, kontrolu a informácie o činnosti SZC, ale
založiť si platenú FACEBOOKOVú stránku a web stránku, kde neobjektívne a klamlivo
rozširovali svoje názory, ktoré
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Príloha č.8

Správa predsedu komisie SZC
cyklistika.

za odvetvie Cestná

Vážený p. prezident SOV, vážený p. prezident SZC, vážené dámy a páni, milý hostia
dovoľte mi aby som predniesol hodnotiacu správu za odvetvie cestná cyklistika v roku 2017.
Správu som rozdelil do nasledujúcich bodov:
- Rozpočet na CC v roku 2017
- Slovenský pohár
- Hodnotenie reprezentačných družstiev
- CTM - Centrá talentovanej mládeže
- ZCPM – Zväzové centrá prípravy mládeže
Rozpočet na CC v roku 2017
V roku 2017 dostala CC z celkového rozpočtu :
133 274,00 EUR na činnosť
224 910,00 EUR podpora CTM
207 214,00 EUR podpora resp. príspevok pre kluby na mládež do 23 rokov
100 000,00 EUR príspevok na Okolo Slovenska
55 000,00 EUR odmena pre vybraných športovcov ( P. Sagan, E. Baška )
Slovenský pohár v roku 2017
V rámci SP sa organizovali preteky v klasických disciplínach vrátane M SR
Preteky jednotlivcov v počte - 7
Časovka jednotlivcov v počte - 5
Časovka družstiev a zároveň aj M SR - 1
Časovka do vrchu – 3
Kritérium – 6
Súčasťou SP boli aj VP ( vybrané spoločné preteky juniorov a mužov ), ktorých
opodstatnenosť sa nám potvrdila aj z minulého roku a naďalej v nich chceme pokračovať.
Som rád a môžem konštatovať, že SP bol v roku 2017 zabezpečený po technickej,
organizačnej, ale najmä bezpečnostnej stránke na dobrej úrovni. Stále je však v tomto smere
čo zlepšovať. Čo ma najviac teší je fakt, že SP sa zúčastnilo podstatne viac pretekárov
v jednotlivých kategóriách, ako tomu bolo v roku 2016. SP sa zúčastňujú čoraz častejšie
a vo väčšom počte aj kluby zo zahraničia, ktoré si dané podujatie vyberú resp. sú pozvaní
našimi organizátormi a opačne naše kluby využívajú pozvanie na preteky v zahraničí.
SP – účasť : Ml. Žiaci - 74, St. Žiaci – 89, Žiačky – 43, Kadeti – 114, Kadetky – 27, Juniorky
– 18, Ženy – 28, Juniori – 133, Muži – 160
Celkovo sa na SP zúčastnilo 572 pretekárov. 39 klubov v mládežníckych kategóriách a 49
klubov v mužskej kategórii, tam sa to čiastočne prelína aj s juniorskými klubmi

Veľmi peknou účasťou sa prezentovali organizátori pretekov v Trnave a v Krupine kde sa
na štart postavilo viac ako 390 pretekárov v rôznych kategóriách. Viac na stránke
www.szc.sk, kalendár pretekov – výsledky.
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Pekným a tradičným podujatím sú už dlhodobo Medzinárodné dni cyklistiky organizované
klubom ŠKC Dubnica n/Váhom. Sú to etapové preteky pre juniorov a vybraných kadetov.
Veľmi sa mi páči myšlienka organizovať preteky aj na českej strane, čo dodáva týmto
pretekom špecifický charakter a je ukážkou toho klasického, že „keď sa chce tak sa dá“.
Za mňa by som si prial, aby takéto podujatie v rámci SP bolo ešte jedno. Z minulosti si
pamätám na kvalitu etapových pretekov „Cena Slovenska“ pre juniorov a vybraných
kadetov. Dúfam, že sa nám to spoločne podarí.
Klasickým a tradičným podujatím už býva Tour de Vulcano – zaradený do spoločných
pretekov Juniori – muži.
V roku 2017 SZC prispel sumou 11 700,- EUR na podporu SP pre organizátorov. S takouto
podporou sa uvažuje aj pre sezónu 2018. Odbremenili sme organizátorov od platenia
rozhodcov, nakoľko pre rozhodcom bol vyčlenený samostatný rozpočet. Aj v tomto roku
KCC predloží projekty na schválenie, ktoré budú zamerané na skvalitnenie a bezpečnosť
pretekov v rámci SP.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým organizátorom podujatí za ich vynaložené úsilie
a čas, ktorý tomu venovali. Zároveň chcem vyzvať aj ostatných, ktorý sa pohrávajú
s myšlienkou organizovať preteky nech sa obrátia na SZC resp. komisiu CC – radi
poradíme, pomôžeme. Kalendár na rok 2018 je takmer hotový, ale sezóna 2019 na Vás čaká.
Okolo Slovenska – samostatne hodnotil prezident Peter Privara.
Hodnotenie RD – reprezentačných družstiev
RD kadetov a kadetiek v roku 2017 viedol športový riaditeľ Dávid Hikel. Pod jeho vedením
sa pretekári zúčastnili viacerých pretekov a vrcholného podujatia kadetov a kadetiek –
EYOF v Gyori. David Sikora skončil v pretekoch jednotlivcov na 7. mieste . Radka
Paulechová na 22. mieste (73 pretekárok)
Výkonnostné ciele sa podarilo splniť čiastočne. Podrobnejšia správa je uverejnená na webe
zo zasadnutia VZ CC zo dňa 09.12.2017.
RD juniorov v roku 2017 viedol športový riaditeľ Milan Novosad v spolupráci s Matejom
Vyšňom. Pod ich vedením sa juniori zúčastnili všetkých N-Cupov s výnimkou, Kanady
a Kórei a niekoľko ďalších pretekov z juniorského kalendára UCI. Z pohľadu nazbieraných
UCI bodov to bol jeden s najúspešnejších rokov v nedávnej minulosti. RD pracovalo so
širokým portfóliom pretekárov, ktorých výkonnostne aj typologicky nasadzovali na
jednotlivé N-Cupy. V RD sa na štarte N-Cupov za sezónu vystriedalo celkovo 12
pretekárov, nakoľko pravidlá umožňujú štart jednému pretekárovi max. na 5 podujatiach.
Vo veľmi dobrej forme sa dlhodobo ukazujú pretekári : Štoček, Blaško, Foltán, Kubiš,
Meriač, ktorý tvorili dlhodobo základ RD. Najväčší úspech dosiahol Matej Blaško z Cys
Akadémie PS, ktorý sa podieľal najväčšou porciou UCI bodov pre Slovesnko. Na N – Cupe
v Luxembursku bol skončil celkovo druhý. Slovensko skončilo v celkovom poradí
v rankingu krajín na 22 mieste zo ziskom 38 bodov z celkového počtu 45 krajín. Týmto
môžem konštatovať, že nastavený cieľ bol splnený.
Na ME v Dánsku naši juniori štartovali v časovke aj v preteku jednotlivcov. Časovka nám
nevyšla podľa predstáv, ale v preteku jednotlivcov sme mali veľmi dobre rozbehnutý
záverečný špurt, ktorý zlyhal po taktickej stránke. Nakoniec umiestnenie 17,19,21 resp.48
miesto môžeme hodnotiť ako veľmi dobré.
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Na MS do Nórska vycestovala štvorica juniorov: Štoček, Blaško, Foltán, Meriač.
V pretekoch jednotlivcov skončil Štoček na veľmi peknom 21 mieste, keď bol v špurte
v hlavnej skupine, ktorá bojovala ešte o 2 a 3 miesto. Blaško skončil 53 so stratou cca 2:50.
Aj tieto MS môžeme hodnotiť , ako veľmi dobré a stanovené ciele za splnené.
RD junioriek v roku 2017 sa po prvý krát konal seriál N-Cup pretekov pre juniorky a bol
im na základe projektu pridelený rozpočet aby sa mohli zúčastniť týchto 4 pretekov. Vo
vedení tímu spolupracovali viacerí športoví riaditelia a naše pretekárky tak mohli zbierať
cenné skúsenosti. Najlepšie sa javili Lucia Michaličková a Petra Machálková.
RD žien v roku 2017 viedol športový riaditeľ Erik Toček, ktorý sa stretával s problémom
vôbec zostaviť reprezentačné družstvo, ktoré by spĺňalo požiadavky pre štart na pretekoch
UCI. Niekoľko podujatí sa im však v sezóne podarilo obsadiť a najlepším výsledkom bolo
určite víťazstvo Alžbety Bačíkovej v UCI pretekoch na Ukrajine Horizon Park Women
Challenge.
RD U23 v roku 2017 viedol športový riaditeľ Adam Szabó a reprezentačný výber
absolvoval viaceré preteky UCI kalendára. Vrcholmi boli preteky Karpatských Kuriérov
a ME. Na ME sa naša reprezentácia javila v dobrej forme, ale nevyšlo im finále, ktoré bolo
poznačené pádmi. Žiaľ našim jazdcom sa nepodarilo nominovať na MS v Bergene. Práve
v tejto kategórii máme značné rezervy a v budúcnosti sa chceme sústrediť na skvalitnenie
podmienok a pretekov pre jazdcov prechádzajúcich z juniorov do tejto seniorskej kategórie.
RD Elite v roku 2017 viedol športový riaditeľ Ján Valach – reprezentačná činnosť
pozostávala najmä z prípravy jazdcov na ME a MS a samotnej reprezentácie na týchto
vrcholných podujatiach. Na žiadosť športového riaditeľa bol vyčlenený rozpočet na
prípravu niektorých jazdcov a pre iné potreby reprezentačného družstva, ako napr.
zakúpenie prenosnej TV do mechanického vozidla.
CTM – Centrá talentovanej mládeže
V roku 2017 sme registrovali 13 CTM v rámci CC. Hospodárili so sumou cca 225 000,- Eur
+ príspevok na športujúce dieťa cca 500 EUR, ktoré splnilo kritéria. ( 3x účasť na SP,
licencia 2016, 2017). Najlepším klubom v rámci SP a zároveň aj CTM-ka bola Cys
Akademia PS, druhý bol MŠK Žiar n/Hronom a tretí bol ŽP Šport Podbrezová. Kompletný
zoznam na webe SZC. Chcel by som poukázať na kluby, ktoré sa zaregistrovali minulí
a predminulí rok, že ich doterajšou činnosťou už predbehli aj kluby, ktoré v minulosti boli
na popredných miestach. To značí o tom, kto a na akej úrovni pracuje s mládežou,
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SEZÓNA MTB XC 2017
Komisia zvolená na obdobie 2017 – 2021, pracovala so zameraním
J. Žilovec – predseda, Ľ. Bodiš – XC, T. Hauser – XCM,M. Belás, R.
Kubovčík – mládež
Vo výberovom konaní sme zvolili variantu pre realizáciu účasti na
pretekoch v roku 2017 – Športový riaditeľ – Róbert Glajza, Tréner – J.
Karas
V tomto roku sme sa zamerali na podporu organiz. zlepšenie tratí,
mládež a ME v XCM vo Svite.
ELIT pretekári boli podporení individuálne, zabezpečili sme účasť
na MS, ME v maratóne a ME v XCO v Taliansku , na MS v XCO do
Austrálie sme necestovali vzhľadom na výkonnosť a možnosti našich
reprezentantov.
Na ME Mládeže v Grazi sme podporili účasť na klubovej úrovni, tak aby
sa mohli kluby odprezentovať na medzinárodnej úrovni.
Skvalitnili sa trate na pretekoch Slovenského pohára, za čo chcem
poďakovať všetkým organizátorom.
V spolupráci s organizátormi chceme pokračovať v skvalitnení tratí,
tak aby sme i my aplikovali trendy v XCO a to najmä technické pasáže.
Musím spomenúť aj problém pri zabezpečení M-SR, kde nám pôvodné
FC odstúpil a komisia musela zabezpečiť náhradu, ktorá nebola
vyhovujúca. Verím , že ŽP Podbrezová svoju úlohu zvládne, nadalej
pretrvávajú problémy s oblečením Santiny pre reprezentačné družstvo.
Z možností komisie nevieme ovplyvniť priamo kluby a ich účasť na
XCO, dlhodobo nám chýbajú dievčatá , juniorky, ale tiež chlapci nám
prechádzajú na CC, kde vidia lepšiu perspektívu pre svoje uplatnenie.
V ELIT kategórii chceme do budúca vzhľadom na zvyšujúci sa rozpočet
podporiť priamo kluby, v ktorých budú naši ELIT reprezentanti.
Darí sa nám v spolupráci s organizátormi pretekov XCO a už dnes
máme pripravený kalendár XCO na rok 2018 všetky preteky sú zaradené
v kalendári UCI. Najmä vďaka p. Bodišovi. Naši pretekári možu bodovať
na domácej pôde. Čo nám pomôže pri bodovaní do kvalifikácie na OH
2020.
1.
2.

15.4.
3.6.

Turčianské
Smolenice

Teplice
XCO

C2
C2
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3.4.
5
6.7.
8.
9.10.

9.10.6.
5.7.

Košice
Drozdovo

XCE /
XCO

XCE /
21.22.7. Podbrezová XCO
26.8.
MalinoBrdo
XCE /
22.23.9 Poráč
XCO

C3 / C2
C2
M SR
C2
C2

Finále SP

V sezóne 2017 sme mali 12 kôl Slovenského pohára vrátane XCE, do
budúcna sa tento počet bude znižovať vzhľadom na množstvo pretekov
a náročnosť pre kluby .
V porovnaní s rokom 2016 sa nám výrazne zvýšil počet
mládežníckych klubov, ktoré absolvovali celú sériu Slov. pohára,
nedostatok v kategórii juniorka, ženy. S týmto problémom sa stretávajú
všetky športy, mládež pri prechode do vyšších kategorii nám končí
nešportuje....
V XCM sme mali 11 kôl v spolupráci so ŠKODA CUP a SLOVAK XCM.
Vrcholom boli ME vo Svite, za čo chcem poďakovať organizátorom na
čele s p. Zimom. V maratónoch sa nám úspešne napĺňa rozšírenie
o kategórie KADET, JUNIOR. Keďže na maratónoch sa nám zúčastňuje
množstvo hobby jazdcov, je potrebné upraviť pravidlá tak, aby
nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Nie vždy sa dajú niektoré
pravidlá uplatňovať – dresy, ponožky.
Pokračovala úspešná Detská SAGAN TOUR pod vedením P.
Zanického, účasť prekročila 4 000 detí, čo je veľký prísľub nových
pretekárov pre naše kluby.
Ako som spomenul máme pre rok 2018 pripravený kalendár
Slovenského pohára XCO, musíme dopracovať XCM, v spolupráci
s mládežníckou komisiou prehodnotiť podporu ZCPM, zvýšiť podporu
pre kluby ELIT, v spolupráci s CTM sa zamerať na zvýšenie počtu
pretekárov v kategóriách KADETKY, JUNIOR/KA. Prehodnotiť spôsob
účasti našich ELIT reprezentantov na pretekoch UCI a zabezpečiť
spoločnú účasť na ME, MS.
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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
Wiesneganger, Tomáš Tóth a Richard Gendiar.
Slovenský Pohár v zjazde
Komisia sa schádzala na stretnutiach počas pretekov Slovenského Pohára v zjazde, kde
riešila problematiku organizácie SPDH ako aj problematiku výjazdov a nominácií
Reprezentačného družstva.
Komisia MTB DH zorganizovala v sezóne 2017 6 kôl Slovenského pohára v zjazde
v osvedčených lokalitách. V Hnilčíku – Mraznici, Lučivnej, Jasnej, Kubínskej holi,
Malinom Brde a vo Veľkej Rači. V Slovenskom pohári štartovalo celkovo 306 pretekárov
z 5 krajín ( Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a Rusko ) . Našim zámerom bolo
pritiahnuť na preteky Slovenského v Jasnej viacej účastníkov aj z ďalších krajín EU a preto
sme už druhý rok po sebe zaradili preteky v Jasnej do kalendára UCI, kategórie C2. Tento
zámer nám však nevyšiel a v budúcnosti už neuvažujeme o zaradení pretekov Slovenského
pohára do kalendára UCI. Vzhľadom na vysoký počet pretekárov v kategórii Junior
v sezóne 2016 sme kategóriu rozdelili v sezóne 2017 na dve samostatné kategórie Junior
a Kadet čím sme zvýšili motiváciu a možnosti mladších pretekárov dosahovať lepšie
výsledky v rámci vekovo primeranejších súperov.
Vďaka podpore SZC sa nám podarilo udržať výšku štartovného štvrtý 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. Zakúpili sme 16ks vysielačiek,
4ks stanov, 30ks zábran do cieľového priestoru, vyznačovacie tyče a vozík na prepravu
zábran. V závere roka sme zrealizovali informačnú stránku web stránku www.spdh.sk ,
ktorá bude plniť informačnopropagačnú úlohu o dianí v našom odvetví. V sezóne 2018
máme pláne pracovať viac na propagácii našej disciplíny navonok prostredníctvom
sociálnych médíí ako Facebook, Instagram a Youtube. Taktiež pripravujeme projekt na
zlepšenie masmediálnej komunikácie našej disciplíny pre širšiu verejnosť, čo by nám malo
zvýšiť atraktivitu pre sponzorov mimo cyklistického biznisu. Pre sezónu 2018 sme dohodli
sponzorské spolupráce s firmami – Kellys Bicycles, Bajkula Bratislava, Cebra Bowden
Slovensko, Fox Racing Shox Slovensko, Koliesko Stupava, Konica Minolta, Hybox Banská
Bystrica, Enervit a Pivo Excelent ktorí nám zabezpečia finačnú a materiálnu podporu pre
organizáciu pretekov Slovenského pohára, za čo sa im chcem z tohto miesta vopred
poďakovať.
Reprezentácia
Plán činnosti reprezentácie sa nám nepodarilo realizovať na 100% nakoľko sa nám pred
Majstrovstvami Sveta zranili kľúčový pretekári reprezentačného družstva Rasťo Baránek
a Adam Rojček. Sezóna sa pre nás začala netradične skoro Majstrovstvami Európy už 28.5
v Talianskej Sestole. Oproti sezóne 2016 sme zaznamenali ústup z výsledkových pozícií ,
Rasťo Baránek obsadil 12. miesto a Adam Rojček 29. Aj keď časové odstupy na medailové
pozície sú nám nie až tak vzdialené. Toto pripisujeme najmä skorému termínu ME, ktorý
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je z nášho pohľadu veľmi nešťastný. Z čím sa ale musíme vyrovnať, nakoľko UEC vypísala
opäť termíny ME v identickom období.
RD družstvo sa ďalej zúčastnilo 5 kôl Európskeho pohára, ktoré nám prinieslo veľmi
úspešné výsledky našich pretekárov, kde sa Rasťo Baránek umiestnil celkovo na 3. mieste
Európskeho pohára v DH a 4. kolo dokonca vyhral. Čím mu z tejto pozície gratulujeme
a ďakujeme za dosahované výsledky v sezóne 2017.
RD sa zúčastnilo taktiež dvoch kôl Svetového pohára v Leogangu ( AUT ) a Lenzerhaide (
SUI ). Vo výsledkoch Svetového pohára sa nám zatiaľ nepodarilo výraznejšie presadiť.
Vzhľadom na výsledky v sezóne 2017 bude našim hlavným objektom snaženia udržanie
a zlepšenie výsledkov v Európskom pohári. Plánujeme dve sústredenia pred sezónou
v Talianskom Finale Ligure odkiaľ sa pretekári presunú priamo do dejiska ME
v Portugalsku ktoré sa bude konať v najbližších dvoch rokoch v meste Lousa – Coimbra pre
nás v absolútne nevyhovujúcom termíne.
V sezóne 2018 plánujeme teda okrem ME účasť na 5 kolách Európskeho pohára, vybraných
4 kolách Svetového pohára, Akademických majstrovstvách sveta v Brage ( POR ) a na
Majstrovstvách sveta v Lenzerheide ( SUI ).
Čo sa týka zabezpečenia činnosti reprezentácie, prebiehajú všetky procesy štandardne, až
na zabezpečenie dodávky oblečenia od firmy Santini, ktoré od začiatku spolupráce ešte
nikdy nedošli včas. Oblečenie, ktoré, sme objednávali vo Februári 2017 sme dostali
v Októbri 2017. Škoda len, že sezóna nám konči zvyčajne v Septembri. Chceli by sme teda
požiadať zástupcu Santini o zlepšenie dodávky materiálu.
Výkonný výbor
Ako člen výkonného výboru som sa zúčastňoval zasadnutí VV, kde sme riešili zväčša v
konštruktívnej atmosfére činnosť SZC až do momentu príchodu zástupcov kontrolnej
komisie, ktorý si pomýlili svoju činnosť s inkvizičnou činnosťou – najmä príspevky
Exkontrolóra Dvorčšíka ma „fascinovali“. A kráľ zabijakov na VV sa stal p. Jurčo, keď na
poslednom VV zahlásil, že nechápe, prečo VV prebiehajú v dusnej atmosfére. Pričom dusnú
atmosféru vytvárali vždy len prítomní členovia Kontrolnej komisie s výnimkou p.
Dobrovolného.

Mgr. Tomáš Vrbovský
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Správa predsedu komisie SZC za odvetvie cyklokros.
Vážený p. prezident SOV, vážený p. prezident SZC, vážené dámy a páni, milý hostia
dovoľte mi aby som predniesol hodnotiacu správu za odvetvie cestná cyklistika v roku 2017.
Správu som rozdelil do nasledujúcich bodov:
- Rozpočet na CC v roku 2017
- Slovenský pohár
- Hodnotenie reprezentačných družstiev
Kedže sa odvetvie cyklokros sezónne prelína, a konferencia SZC je v predčasnom termíne,
doteraz sa neuskutočnilo Valné zhromaždenie odvetvia, ktoré je tradične prvý týždeň po
skončení sezóny a MS. Posledné valné zhromaždenie sa uskutočnilo vo februári 2017,
z ktorého zápis a hodnotenie bolo zverejnené a prednesené na konferencii vo februári 2017.
Hodnotenie teda prebieha uprostred sezóny za doteraz uskuktočnené akcie, a konečná
správa bude prednesená na valnom zhromaždení cyklokrosu vo februári 2018 po MS
v cyklokrose.
Rozpočet na Cx v roku 2017
V roku 2017 dostala Cx z celkového rozpočtu :
24 055 EUR na činnosť
Peniaze boli čerpané na vrcholné akcie ME a MS na začiatku roka, reprezentačné
zahraničné výjazdy, sústredenia vybraných pretekárov a ich kompletný zoznam položiek je
dostupný na sekretariáte SZC.
Komisia CX a jej činnosť.
Na základe volieb do komisie sa rozšíril počet členov na 5. Každý člen komisie plnil isté
funkcie. Komisia pracovala v zložení a v týchto hlavných úlohách Martin Fraňo-predseda,
manažér reprezentačného družstva, kontakt s UCI, Marek Varhaňovský-ŠTK, Ladislav
Longauer-propagácia a reportážna činnosť, O.Glajza-tratový komisár SP, P.Medveďjednanie z novým hlavným partnerom seriálu. Komisia pracovala počas roka dobre a vo
väčšine rozhodnutí ako aj nomináciách na vrcholné akcie sa zhodla. Propagácia disciplíny
CX v médiách, na stránkach cyklokrosu i SZC, ako aj FB je verejnosťou hodnotená ako
jedna z najlepších zo všetkých disciplín SZC. A to i najmä veľkou aktivitou členov komisie
cx, administrátora cyklokrosovej stránky Dagmar Varhaňovskej a PR manažérky SZC
Kataríny Ďurkovej.
Väčšiny zasadaní VV SZC sa zúčastňoval aktívne predseda komisie Martin Fraňo.
Slovenský pohár v roku 2017
V rámci SP sa organizovalo 9 pretekov, vrátane MSR. Po prvýkrát v histórii Slovenska sa
po veľkom lobingu a intenzívnej komunikácii s UCI predsedu komisie Martina Fraňa
podarilo zaradiť až 6 podujatí do kalendára UCI v kat. UCI C2. Po prvýkrát sa takmer celý
seriál bodoval do svetového rebríčka nielen v kategórii mužov, ale i žien a juniorov. Týmto
dostali všetci domáci pretekári štartovať na pretekoch UCI doma a pokúsiť sa zabojovať
o body aj zvýšené ceny. Na základe rozhodnutia VV SZC dostal cyklokros pridelenú
dotáciu určenú pre každého organizátora, ktorý organizoval preteky UCI vo výške 1500eur,
ktorá pokrývala náklady na ceny. Každý organizátor vzorovo splnil náležitosti UCI, ktoré
sú náročnejšie ako bežný slovenský pohár, musia mať štartový kovový oblúk, dostatočné
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depo, dostatočnú širku a dlžku trate a podobne. Väčšina organizátorov sa pri svojom prvom
kontakte s pretekmi UCI zhostila organizácie dobre. Samozrejmosťou je už každoročne
organizované podujatie v Podbrezovej, kde organizátori už niekoľko rokov ukazujú, že UCI
preteky robiť vedia. Rovnako v Trnave, ktorá dva roky po sebe hostila európsky šampionát
masters. Dobre sa organizácie však zhostili aj nováčikovia v kalendári UCI Košice, Poprad,
Raková a Dolná Krupá. Sezóna vrcholila úspešným tradičným podujatím v Bánovciach nad
Bebravou.
Zvýšené počty štartujúcich, no zlepšená konkurencia zo zahraničia, ktorú prilákali UCI
body a zvýšené ceny má za následok zvyšovanie úrovne domácej súťaže a zlepšenú
možnosť bojovať o UCI body viacerým domácim pretekárom. Najlepšie a doslova veľkými
menami nabité bolo podujatie v Rakovej, kde sa objavili exmedailisti z MS Ťoupalík
a Paprstka a ďalšia česká, ale i maďarská a poľská špička. Celkovo seriál Slovenského
pohára v cyklokrose dosiahol najlepšiu úroveň v histórii. Aj vďaka úspešnej sezóne sa po
diskusii s UCI podarilo zaradiť celý nasledujúci ročník SP do kalendára UCI v kat. C2,
a dokonca podujatie v Poprade do kat. C1 rovnako pre mužov, ženy aj juniorov. Teda rok
2018 bude zlomovým okamžikom, kde sa SP priblíži kompletne tradičným zahraničným
podujatiam, ako českému poháru, či švajčiarskemu poháru. V počte UCI pretekov
predstihne aj také tradičné cyklokrosové krajiny ako Francúzsko a Taliansko. Je to ďalší
krok k zlepšeniu podmienok najmä mladým pretekárom s víziou, že Slovensko po
niekoľkých rokoch objaví opäť vo svojich radoch svetového cyklokrosára, akým bol
naposledy Peter Sagan a Robert Gavenda.
Veľkým diplomatickým úspechom cyklokrosu je aj zvolenie Petra Privaru do funkcie
predsedu cyklokrosovej komisie UEC. Víziou súčasnej komisie je dotiahnuť na Slovensko
ME vo všetkých kategóriách v najbližšom štvorročnom cykle.
Hodnotenie RD – reprezentačných družstiev
Ve Nakoľko je sezóna v plnom prúde, z vrcholných podujatí sa dá hodnotiť ME. Na ME
Slovensko obsadilo všetky kategórie v hojnom počte, nakoľko partnerské podujatie
v českom Tábore je blízko, ako aj náklady nízke. Naši pretekári na ňom tradične štartujú
a trať poznajú. Pred ME sa na trati konalo aj krátke sústredenie niektorých členov RD. Podľa
predpokladov sa na ME ukázalo, ktorí pretekári majú na cyklokros vlohy a môžu sa ďalej
zostať pripravovať zo širšieho kádra na MS. Najlepšie výsledky dosiahli Haring-21.miesto,
O.Glajza 31.miesto v elite, Bellan 27.miesto, ulík 28.miesto medzi U23 a Keseg-Števková
20.miesto medzi ženami elite. Bohužiaľ najmä juniori sa nepresadili, keď najlepším bol
Kubiš na 45.mieste, rovnako mladé dievčatá, pre ne to bol krst ohňom a prvý štart na takto
veľkom podujatí. Väčšina pretekárov absolvovala v rámci prípravy množstvo pretekov UCI
nielen na Slovensku, ale i v Rakúsku, susedných Čechách a svetový pohár v Zevene. Po
MSR a ME na základe nominačných kritérií sa zúžený káder na MS Haring, O.glajza, Bellan
a Ulík pripravuje sústredeniami na Malorke, resp. svetovými pohármi na MS. Janka KesegŠtevková odmietla spoločnú záverečnú prípravu aj spoločnú účasť na MS pre nedôveru
trénerovi Glajzovi
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SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE BMX SZC ZA ROK 2017
Vážené dámy, páni, delegáti, hostia.
Máme za sebou rok pôsobenia ako výkonný výbor na scéne bikrosu. Na predchádzajúcom
volebnom valnom zhromaždení boli zvolení noví členovia komisie BMX, ktorí nahradili bývalých
členov. Čiže sa kompletne zmenila komisia BMX. Aj keď väčšina, ba všetci členovia komisie sa
okolo bikrosu motáme roky, tak si myslím, že sme sa dostali do iného „levelu“. Učili sme sa
a učíme sa za pochodu.
Komunikácia v rámci komisie, keďže sme z rôznych kútov Slovenska sa realizovala hlavne
prostredníctvom meilov a telefónov.
Teraz konkrétne veci.
Sezónu sme začali sústredením v Saint Maxime s trénerom Lukášom Tammem. Ja som sa
tohoto sústredenia zúčastnil osobne, tak ho hodnotím ako dobrý vstup do sezóny vhodný na
rozjazdenie, zvýšenie sebavedomia, istoty – hlavne skokanskej. Dopomohol k tomu
profesionálny prístup trénera. Tento dojem potvrdili aj vyjadrenia zúčastnených jazdcov.Od
tohoto sústredenia sme si sľubovali, že pretekári získané poznatky pretavia pri pretekoch, hlavne
európskej úrovne, čo sa bohužiaľ nesplnilo.
Na domácej úrovni sme zorganizovali SP. Podarilo sa nám na existujúcich dráhach
zorganizovať 12 kôl SP. Popri SP sme s podporou SZC usporiadali aj 5 kôl Bikrosových nádejí.
Cieľom tohoto projektu bolo a dúfam aj v tomto roku bude zviditeľnenie bikrosu pre mládež
a pritiahnutie mladých v rannom veku k tomuto športu. Samozrejme nikto s istotou nemôže tvrdiť,
že s tých xy zúčastnených sa všetci rozhodnú pokračovať v bikrose aj ako pretekári s licenciou.
Z 12 kôl SP sme 1 kolo z dôvodu nepriaznivého počasia museli zrušiť a 2 skrátiť. Hodnotenie
asi zaznie zo správy predsedu trénerskej komisie.
Čo sa týka usporiadateľov pretekov, títo svoju prácu zvládli bez väčších problémov, za čo im
patrí naše poďakovanie. Ďakujeme, Že sa každoročne podujmú na to, aby sme SP udržali,
dokonca rozšírili – teraz na 12 kôl. Ako vieme, tak 2 kluby majú dráhy vo výstavbe, tak dúfame,
že po dokončení sa taktiež pripoja a stanú sa usporiadateľmi SP.
Naši pretekári sa zúčastnili aj pretekov v susedných krajinách a na európskej úrovni. Dosť
alarmujúci stav je účasť na pretekoch v ČR, čo sme stanovili ako prioritu pre CTM a repre. V ČR
sa jazdí ČMP, ČP a ML. Účasť našich pretekárov je za riekou Moravou dosť slabá. Z minulého
obdobia môžem potvrdiť, že preteky v Čechách sú na vyššej úrovni hlavne čo sa týka počtu
jazdcov a tým pádom aj konkurencie. Pravidelne sme sa s Brunom zúčastňovali pretekov ČMP,
ML a stretávala sa tam dosť početná skupina slovenských pretekárov. Už tu sa dá porovnávať
výkonnosť pretekárov s inými, dá sa zistiť kde asi výkonnostne kto je.
Zúčastnili sme sa na pretekoch Olympijských nádejí Vyšegrádskej 4 ktoré organizoval BNX klub
Veszprém. Žiaľ týchto pretekov sa zúčastnilo málo pretekárov – do 50, z toho bolo 11
slovenských. Preto hodnotím tieto preteky negatívne, lebo aj zvolený termín bol úplne nevhodne
– po sezóne, kedy každý rozmýšľa o oddychu a dovolenke. Správu v tomto duchu som napísal
aj na ministerstvo školstva p. Babiakovej
Čo som konštatoval o účasti v ČR, to isté platí aj o účasti na európskej úrovni. Na EP sa
pravidelne zúčastňovali tí istí pretekári – Maník, Maníková, Nagy, Madarásová, Marenčík.
Na tejto úrovni nám robila radosť Dominika Maníková, ktorá sa pravidelne umiestňovala na
pódiových priečkach. Aj Patrik Nagy a Kristína Madarásová ukázali, že majú potenciál sa
zlepšovať. Očakávali sme že pretekári kategórií 13-14, 15-16, junior, elite sa budú zúčastňovať
v hojnejšom počte.

62

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

63

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

Správa o činnosti odvetvia Trial za rok 2017 konferencia SZC 21.1.2018
Vážené dámy a páni,
Dovoľte, aby som vo svojej správe zhrnul uplynulú sezónu 2017 a spomenul východiská
pre sezónu 2018.


Reprezentácia



3 kolá Slovenského pohára (Záriečie, Lučenec, Poprad, Speedtrial vo Svite)



2 kolá hier mládeže (Rudina, Lučenec)



M-SR organizované v Rudine (medzinárodná účasť PL,ČR)



Podpora mládeže

Reprezentácia:
Svetový pohár sa skladal zo seriálu 5 pretekov.
Majstrovstvá sveta - Čína Chengdu:
Kategória Elite Woman:

Erika Hlavatá

12.miesto

Kategória Junior 20“:

Samuel Hlavatý

4.miesto

Kategória Elite Men 20“:

Ján Kočiš

12.miesto

Súťaž národných tímov:

5.Miesto (Kočiš, Hlavatý, Hlavatá, Pčola)

Majstrovstvá Európy:
Zrušené.
Kategória Poussin:
Kategória Benjamin:
Kategória Minime:
Kategória Cadet:

Svetové hry mládeže Dánsko Viborg:
Marek Nagy
8.miesto
Jakub Mudrák
2.miesto
Andrej Galovič
18.miesto
Adrián Kvašňovský 37.miesto

Po úspešných rokoch, kedy sme každý rok v ženskej kategórii na majstrovstvách
Európy a sveta získali medailové umiestnenie a tituly majsterky Európy a sveta, nastala
prestávka. Reprezentantky, Tatiana Janíčková a Kristína Sýkorová zo zdravotných
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dôvodov v roku 2017 nejazdili. Veríme, že ich zdravotný stav sa zlepší a v sezóne 2018
vyštartujú.
Výkonnosť Eriky Hlavatej má stúpajúcu krivku.
V kategórii Junior 20“ posledný krát vyštartoval Samuel Hlavatý, ktorý mal
výkonnosť a aj podložené ambície na zisk titulu majstra sveta. Žiaľ, drobné zaváhanie v trati
ho stálo nielen titul, ale aj medailové pozície. Samuel už počas štartov v svetovom pohári,
kde štartoval ako junior v mužskej kategórii ukázal, že dokáže konkurovať aj Elitným
jazdcom a v tomto roku bude štartovať už v mužskej kategórii.
Na majstrovstvách sveta v kategórii národných tímov dosiahlo slovenské družstvo
vynikajúci výsledok, keď skončilo na 5.mieste.
V roku 2017 sme vytvorili zoznam talentovanej mládeže, ktorú sme aktívne
podporili.
V mládežníckych kategóriách Jakub Mudrák, ako víťaz svetových hier mládeže
v roku 2016 štartoval vo vyššej vekovej kategórii Benjamin, kde skončil na vynikajúcom
2.mieste.
Na WYG sme tento rok vyslali väčší počet jazdcov a bude tomu tak aj v tejto sezóne,
pretože ak chceme dosahovať vynikajúce výsledky v dospelých kategóriách, je veľmi
dôležitý kontakt s jazdcami a skúsenosti na medzinárodnom poli už aj v nižších vekových
kategóriách.
V roku 2017 sme sa zamerali na väčšiu podporu organizátorov podujatí na
Slovensku, zväčšenie členskej základne, počtu aktívnych klubov, pracujúcich hlavne
s mládežou.
Po veľkej odozve organizovania dvoch kôl hier mládeže, organizovaných v Rudine
a Lučenci, chceme v tejto sezóne pokračovať v tomto projekte a zorganizovať 4kolá.
Tento rok chceme skvalitniť organizáciu podujatí, vyškoliť rozhodcov, pretože sa
podstatne menia technické pravidlá UCI TRIAL. Týmto krokom sledujeme aj
zatraktívnenie podujatí a pritiahnutie väčšieho počtu jazdcov, väčšieho záujmu verejnosti,
médií a sponzorov.
Komisia Trialu sa v roku 2017 zišla 4 krát.
Z tohto miesta sa chcem poďakovať všetkým priaznivcom cyklotrialu, rodičom,
klubom, samotným jazdcom a reprezentantom za vynikajúcu propagáciu našej krajiny
v zahraničí.
Ďakujem za pozornosť,
Mgr. Štefan Pčola
Predseda komisie TRIAL pri SZC
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Správa Sálovej Cyklistiky
Za rok

2017

V roku 2017 športovci nášho odvetvia prevažne splnili svoje predbežné
plány.
Plán činnosti odvetvia ŠKC - Kolárovo sa nám podarilo
naplniť nad naše očakávania, hlavne čo sa týka dosiahnutých športových
výsledkov, popularizácie športového odvetvia Sálovej cyklistiky
a propagácie nášho mesta, Kolárova.
Pravidelné tréningové jednotky/ týždenne 4-5 krát / všetkých
vekových kategórií priniesli úspechy nad naše očakávania.
Naši pretekári úspešne reprezentovali mesto Kolárovo ako členovia
slovenskej štátnej reprezentácie na Majstrovstvách Európy Juniorov a na
Majstrovstvách Sveta .
Okrem elitných majstrovských súťaží sme sa zúčastnili aj na
medzinárodných turnajoch doma aj v zahraničí , kde naši športovci
vybojovali 85 medailí.
Štvorica junioriek pri svojej premiére na ME v Prahe, v Českej
republike senzačne vyjazdila 3.miesto v kategórii štvoríc, v zložení
Henriett Domin –Eszter Kulich- Panna Rebeka Mihalics-Anasztázia
Domin.
Dvojica dievčat Eszter Kulich a Rákócza Dóra dosiahla 6. miesto,
v súťaži jednotlivkýň Natalia Zibrita sa nemohla postaviť na štart pre
zranenie a Dóra Rákócza dosiahla konečné 14. miesto.
Naša elitná štvorica v zložení Vinczeová Alica,Dóra Szabó,,
Viktória Glofáková ,Henriett Domin 3. x po sebe získala koncom roka na
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Majstrovstvách sveta v rakúskom Dornbirne bronzové medaile, kde
bezchybnou jazdou utvorili slovenský rekord v počte vyjazdených bodov
na MS.
Pri svojej premiére na MS dosiahla vynikajúci výsledok v súťaži
jednotlivkýň Natália Žibrita, 18.miesto v konkurencii 24. elitných
jednotlivkýň.
V súťaži jednotlivcov Tomás Rozbořil potvrdil príslušnosť k absolútnej
svetovej špičke svojím 7.miestom.
V druhom roku súťaže dlhodobého Európskeho pohára EEC
Cup vyhrali naši športovci niekoľko súťažných kategórií, navyše náš klub
ŠKC- Kolárovo získal v celkovom súčte najviac bodov, čím vyhral súťaž
a stal sa celkovým víťazom, najúspešnejším klubom východnej Európy.
Naša elitná štvorica opäť nechýbala na ocenení najlepších
cyklistov Slovenskej republiky.
V priebehu roka 2017 sme do nášho klubu integrovali ďalšie
nadané deti, ktoré majú perspektívu časom úspešne reprezentovať náš
klub, mesto Kolárovo, a slovenskú reprezentáciu. V súčasnosti má náš
klub 32 členov od prípravkárov až po dospelých.
V roku 2017 popri súťažiach absolvovali naši športovci desiatky
exhibičných vystúpení na školách, športových a kultúrnych podujatiach.
Členky našej elitnej štvorice ACT 4 Slovakia sa stali najznámejšími
športovcami Kolárova. Ich vystúpenia sú žiadané na Slovensku aj
v zahraničí. Medzi inými vystúpili aj na vyhlásení najlepších športovcov
Slovenska, Vyhlásení najlepších cyklistov Českej republiky, na otváracej
slávnosti MS vo florbale žien, v reklamných spotoch slovenského
mobilného operátora, na vyhlásení najlepších športovcov Komárna...
Všetky tieto úspechy sú spojené k tomu zodpovedajúcou prezentáciou
v štátnych, súkromných, regionálnych, televíznych, rozhlasových,
printových aj internetových médiách.
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Paracyklistika – správa člena VV SZC za rok 2017
Po úspešnom vystúpení slovenských paracyklistov na minuloročných Paralympijských
hrách v Rio de Janeiro čakalo našich reprezentantov aj tento rok niekoľko dôležitých podujatí.
Vrcholným podujatím roku 2016 boli UCI majstrovstvá sveta v cestnej paracyklistike na
prelome augusta a septembra v Južnej Afrike.
Do reprezentačného družstva „A“ boli na rok 2017 zaradení:


Jozef Metelka (MC4)



Vladislav Janovjak (MB)



Ján Gallik (pilot)



Anna Oroszová (WH3)



Patrik Kuril (MC4)

„B“ tím tvorili:


Ľubomír Jančí (MT2)



Ondrej Strečko (MC5)



Maroš Orečný (MH3)

Realizačný tím:


Milan Orosz (asistent)



Boris Mičuda (mechanik)



Branislav Režňák (vedúci tímu, reprezentačný tréner)
Výsledky v roku 2017

UCI majstrovstvá sveta v dráhovej paracyklistike (USA)
Tohtoročné majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike sa konali v dňoch 2. – 5. marca v Los
Angeles. V USA sa predstavil jediný slovenský dráhar Jozef Metelka - v úvodnej disciplíne
1 km s pevným štartom Jozef zopakoval umiestnenie z 3 predchádzajúcich majstrovstiev sveta,
ako aj Paralympijských hier v Rio de Janeiro a obsadil výborné 2. miesto. V stíhacích pretekoch
na 4 km sa mu opäť darilo a vo svojej obľúbenej disciplíne získal štvrtý krát v rade titul majstra
sveta. V scratchi skončil J. Metelka na 5. mieste. Jozefa Metelku v Los Angeles sprevádzal
osobný tréner Kyleigh Manners.

UCI svetový pohár v cestnej paracyklistike (ITA)
Úvodné kolo pretekov svetového pohára v cestnej paracyklistike sa konalo 12. – 14. mája
v
talianskom Maniagu. Najviac sa darilo Jozefovi Metelkovi, ktorý v cestných pretekoch, ako aj
časovke jednotlivcov obsadil zhodne druhé miesto. Ďalšie pódiové umiestnenie (3. miesto) získala
69

www.cyklistikaszc.sk / szc@cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

pre Slovensko v časovke Anna Oroszová. Patrik Kuril skončil v časovke na 4. mieste a v cestných
pretekoch mu patrila 6. priečka. Prvé body do SP si pripísal Ondrej Strečko siedmym
miestom v cestných pretekoch (v časovke bol 14.) a premiérové body získal aj Ľubomír
Jančí (9. miesto v cestných pretekoch a 10. miesto v časovke). Slovensko na tomto podujatí
postavilo v disciplíne team relay družstvo handbikistov (A. Oroszová, D. Kukľa, M. Orečný),
ktoré skončilo na 5. mieste. Svetového pohára v Maniagu sa zúčastnilo 284 pretekárov z 35 krajín.
UCI svetový pohár v cestnej paracyklistike (BEL)
Svetového pohára v Ostend (18. – 21. mája) sa zúčastnil len J. Metelka a zvíťazil v oboch svojich
štartoch.
UCI svetový pohár v cestnej paracyklistike (NL)
Finále svetového pohára v Holandsku bolo jednou z posledných súťažných previerok pred
majstrovstvami sveta v Južnej Afrike. V Emmene naši paracyklisti vybojovali tri medaile - zlato
J. Metelka v cestných pretekoch, striebro Patrik Kuril v časovke a bronz rovnaký pretekár v
cestných pretekoch. Okrem toho obsadila Anna Oroszová dve štvrté miesta.
Jozef Metelka sa v skupine MC4 stal opäť celkovým víťazom UCI svetového pohára.
UCI majstrovstvá sveta v cestnej paracyklistike (JAR)
UCI majstrovstvá sveta v cestnej paracyklistike sa konali na v dňoch 31. augusta – 3. septembra
v juhoafrickom Pietermaritzburgu. Slovensko reprezentovali Anna Oroszová, Patrik Kuril, Jozef
Metelka a Ondrej Strečko. J. Metelka bol v časovke najrýchlejší a po prvý raz získal v tejto
disciplíne titul majstra sveta. Cestné preteky po svojej hrubej chybe nedokončil. Patrik Kuril
skončil v oboch disciplínach na štvrtom mieste, pričom o istú tretiu priečku v časovke ho
pripravil pád. Anna Oroszová obsadila v časovke výborné tretie miesto a po perfektnom výkone
získala v cestných pretekoch striebro. Nováčik tímu Ondrej Strečko skončil v časovke, ako aj
cestných pretekoch na desiatom mieste. Tohtoročné UCI majstrovstvá sveta v cestnej
paracyklistike boli po zisku 3 medailí pre slovenskú výpravu historicky najúspešnejšie.
Nebyť pádu Patrika Kurila v časovke a nepochopiteľnému konaniu J. Metelku v
cestných pretekoch mohla byť naša medailová zbierka väčšia.
Sumár výsledkov paracyklistického tímu
Podujatia
Priečka
Počet umiestnení

1.
3

Výsledky paracyklistického družstva za rok 2017
Svetové poháre
Majstrovstvá sveta
2.
3.
4. - 6. 7. - 10.
1.
2.
3.
4. - 6.
3
2
5
6
2
2
1
3

7. - 10.
2

Okrem svetových pohárov a majstrovstiev sveta sa reprezentanti v paracyklistike zúčastňovali
aj pretekov európskeho pohára v JAR a pretekov seriálu EHC (handbikisti).
Umiestnenie jednotlivých reprezentantov v UCI svetovom rankingu za rok
2017 (v tabuľke sú okrem reprezentantov uvedení aj ďalší slovenskí paracyklisti, ktorí
získali body na niektorom z UCI pretekov a boli tak zaradení do rankingu).

Meno
Jozef Metelka

Svetový UCI ranking za rok 2017
skupina
umiestnenie počet bodujúcich
MC4
1
11
70

odvetvie
dráha
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Anna Oroszová
Jozef Metelka
Patrik Kuril
Ondrej Strečko
Ľubomír Jančí
Maroš Orečný
Miroslava Pastorová
Rastislav Tureček
Martin Balog
Juraj Práger
Miloš Hudec
Emanuel Kianička
Jakub Kostelanský
Stanislav Pankúch
Peter Šelinga
Vladimír Gajdičiar

WH3
MC4
MC4
MC5
MT2
MH3
WC3
MH2
MT1
MB
MH3
MC3
MC2
MH3
MH4
MH4

2
3
5
9
15
32
9
11
12
26
28
30
33
38
49
53

71

31
31
31
38
31
71
10
31
15
46
71
42
35
71
55
55

cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
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Príloha č. 9
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Príloha č. 10
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Príloha č.11
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Príloha č. 13 (Správa KK)
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Príloha č.14
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Príloha č. 19 so svojou samostatnou prílohou č.1
Uznesenie z konferencie Slovenského zväzu cyklistiky
konanej 21. januára 2018 v Banskej Bystrici
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky
I. Schvaľuje:
1.

Program konferencie Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej aj SZC) s doplnenými bodmi programu.
2. Zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií konferencie SZC.
Pracovné predsedníctvo: Peter Privara, Ján Žilovec, Katarína Jakubová,
Katarína Rohoňová.
Mandátová komisia: Katarína Ďurková, Karolína Belas, Lívia Hanesová.
Sčítacia komisia: Martin Fraňo, Martin Riška, Peter Grznár.
Návrhová komisia: Vladimír Došek, Ladislav Dobrovolný, Andrej Čížik.
Volebná komisia: Pavol Miazdra, Tomáš Vrbovský, Marek Varhaňovský.
Zapisovatelia: Katarína Rohoňová.
Overovatelia zápisu: Milan Jurčo, Stanislav Holec.
3. Rokovací poriadok konferencie SZC a volebný poriadok konferencie SZC.
4. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní.
5. Rozpočet SZC na rok 2018.
6. Výročnú správu SZC a riadnu účtovnú závierku SZC k 31.12.2016.
7. Rozšírenie Kontrolnej komisie SZC o troch členov.
8. Rozšírenie Arbitrážnej rady SZC o troch členov.
9. Rozšírenie Disciplinárnej komisie SZC o dvoch členov.
10. Voľba nového člena do VV SZC za dráhovú cyklistiku bude vykonaná na nasledujúcej
konferencii SZC.
11. Stanovenie výšky členských a registračných poplatkov SZC na rok 2019 v prezentovanom rozsahu
v Prílohe 1. k Uzneseniu.

II.

Berie na vedomie:
1. Vystúpenie hosťa, prezidenta SOV p. Antona Siekela.
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Príloha č. 1 k Uzneseniu
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