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

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

ZÁPIS
z Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa
10.2.2019 o 10:00 hod v hoteli Holiday Inn v Žiline
Návrh programu Konferencie SZC:
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. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa, overovateľov zápisu
a sčítacej komisie Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej,
návrhovej a volebnej
6. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
7. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní
8. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa
o činnosti prezidenta SZC za rok 2018
9. Schválenie založenia novej obchodnej spoločnosti
10. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2018
11. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti,
ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2018
12. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o..) podľa §9/5 Zákona o športe
a riadnej účtovnej závierky za rok 2017
13. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za
rok 2017
14. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2019
15. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2018
16. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za
rok 2018
17. Doplňujúce voľby členov Výkonného výboru SZC
18. Prestávka
19. Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena Kontrolnej komisie SZC
20. Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena disciplinárnej komisie
21. Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC pre roky 2020 a 2021
22. Mediálna prezentácia – posúdenie a prijatie opatrení pre členov SZC
23. Diskusia
24. Návrh a schválenie uznesení
25. Záver
(Príloha č.24 pozvánka na Konferenciu SZC 2019)
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Prítomní:
Zoznam prítomných oprávnených delegátov a hostí sa nachádza v Prílohe č. 1
a č.1a.
(podľa prezenčných listín).

K bodu 1:
Predsedajúci pán Ján Žilovec (viceprezident SZC) privítal hostí a delegátov,
a otvoril Konferenciu SZC.
K bodu 2:
Skonštatoval, že Konferencia SZC je uznášania schopná. Predbežná
mandátová komisia spočítala delegátov s oprávnením hlasovať.
Počet prítomných oprávnených delegátov je 46 z oprávnených 58
46 delegátov = 61 hlasov
35 – 1 hlas = 35 hlasov
7 - 2 hlasy = 14 hlasov
4 - 3 hlasy = 12 hlasov
K bodu 3:
Hlasovanie za schválenie predbežnej sčítacej komisie v znení:
Ľuboš Chren, Martin Riška, Štefan Nagy
Hlasovanie:
Za: 57

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 4
Výsledok hlasovania: Schválené

K bodu 4:
Doplnenie/schválenie navrhovaného programu zaslaného s podkladmi na
Konferenciu SZC. (Príloha č.2)
Návrh na zmenu programu podal Miroslav Dobrovolný:
Návrh na doplnenie bodu do programu - Mediálna prezentácia, posúdenie
a prijatie opatrení pred médiami. (Do programu je bod navrhnuté zaradiť
pred bod s číslom 23)
Hlasovanie:
Za: 59

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:1
Výsledok hlasovania: Schválené
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K bodu 4:
Schválenie upraveného programu s doplneným návrhom.
Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:1
Výsledok hlasovania: Schválené

(Príchod ďalšieho delegáta, ktorý vopred ohlásil meškanie a bol zapísaný do prezenčnej
listiny u členky navrhovanej mandátovej komisie Karolíny Belás. Počet hlasov a delegátov
sa mení na 47 s oprávnením hlasovať, člen má 1 hlas.)
K bodu 5:
Schválenie overovateľov zápisu a zapisovateľa v znení:
Zapisovateľ: Alena Diabelková
Overovatelia: Stanislav Holec, Ján Ševčík
Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:1
Výsledok hlasovania: Schválené

K bodu 5:
Schválenie pracovného predsedníctva v znení:
Ján Žilovec, Peter Privara, Katarína Jakubová, Alena Diabelková
(Pred začatím ďalšieho hlasovania sa pripojil ďalší oprávnený delegát
riadne zaevidovaný mandátovou komisiou.)
Hlasovanie:
Za: 62

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0
Výsledok hlasovania: Schválené

K bodu 5:
Schválenie mandátovej komisie v znení:
Karolína Belás, Alena Diabelková, Katarína Jakubová
Hlasovanie:
Za: 62

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
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K bodu 5:
Schválenie návrhovej komisie na návrh VV SZC v znení: Vladimír Došek,
Milan Schurger a návrh na doplnenie člena o: Milana Jurča
Hlasovanie:
Za: 62

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 5
Schválenie volebnej komisie. Hlasuje sa o každom navrhovanom členovi
zvlášť:
Pavol Miazdra (predseda):
Hlasovanie:
Za: 62

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
Peter Chnúrik:
Hlasovanie:
Za: 45

Proti: 0

Zdržal sa: 7

Nehlasoval: 10

Výsledok hlasovania: Schválené
Tomáš Vrbovský:
Hlasovanie:
Za: 47

Proti: 0

Zdržal sa: 5

Nehlasoval: 10

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 6
Schválenie rokovacieho poriadku. (Príloha č.2)
Hlasovanie:
Za: 62

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
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K bodu 6
Schválenie volebného poriadku. (Príloha č. 3)
Hlasovanie:
Za: 62

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 7
Schválenie verejného hlasovania.
Hlasovanie:
Za: 59

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené

K bodu 8
Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti Slovenského zväzu
cyklistiky od predchádzajúcej Konferencie SZC a správu o činnosti prezidenta
SZC za rok 2018. (Prezident prezentuje svoju správu za rok 2018)
(Príloha č.4)

K bodu 9
Schválenie založenia novej obchodnej spoločnosti. (Národný cyklistický
štadión s.r.o.). (Príloha č.5)
Návrh:
Pán Vendelín Kvetan navrhuje, aby v novej obchodnej spoločnosti existoval
kontrolný mechanizmus ku kontrole novej obchodnej spoločnosti,
a konateľom bude prezident SZC
Schválenie založenia novej obchodnej spoločnosti, ktorej výhradným
vlastníkom bude SZC o.z a konateľom bude prezident Slovenského zväzu
cyklistiky Peter Privara.
Hlasovanie:
Za: 50

Proti: 0

Zdržal sa: 5

Nehlasoval: 11

Výsledok hlasovania: Schválené
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K bodu 10
Konferencia SZC berie na vedomie správy predsedov odvetvových komisií
za rok 2018. (Výkonný výbor SZC sa uzniesol na krátkom prezentovaní
predsedov odvetvových komisii. Správy jednotlivých komisii boli zaslané
v prílohách). (Príloha č. 6 - č.16)
K bodu 11
Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej
spoločnosti, ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2018.
(Prezident referuje o účtoch SZC a hospodárení SZC za rok 2018, viď.
príloha tabuľka č.X). (Príloha č. 17)

K bodu 12
Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o..) podľa §9/5 Zákona o športe a
riadnej účtovnej závierky za rok 2017. (Príloha č. 18)
Pred ďalším bodom sa pridávajú ďalší 4 delegáti s oprávnením hlasovať, ktorí
sa ospravedlnili za meškanie a riadne sa zaevidovali u mandátovej komisie.
Počet hlasov delegátov sa teda mení na 66 hlasov.

Hlasovanie:
Za: 63

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 13
Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za
rok 2017. (Príloha č. 19)
Konferencia berie na vedomie správu audítora.

K bodu 14
Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2019. (Príloha č. 20)

Prezident prednáša rozpočet pre rok 2019 a informuje na čom sa uzniesol
VV SZC.
Hlasovanie:
Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Výsledok hlasovania: Schválené
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K bodu 15
Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2018
Predstúpi Ladislav Čúzy
(Príloha č. 22)
Konferencia SZC berie na vedomie správu o činnosti DK SZC.

K bodu 16
Správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC (prednáša Kontrolór SZC).
(Príloha č. 21)
Po prečítaní správy kontrolóra SZC predsedajúci Ján Žilovec navrhuje
hlasovanie o výmene bodu 17 za bod 18.
Hlasovanie:
Za: 64

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Výsledok hlasovania: Schválené

Konferencia SZC bude pokračovať po prestávke.

K bodu 17
Po prestávke sčítacia komisia opäť spočíta hlasy:
45 delegátov = 60 hlasov
34 – 1 hlas = 34
7 - 2 hlasy = 14
4 - 3 hlasy = 12
Hlasovanie bude aj naďalej prebiehať verejne, podľa schválenia na
začiatku Konferencie.
K bodu 18
Doplňujúce voľby členov Výkonného výboru SZC.
Kandidátov predsedajúci Ján Žilovec vyzval, aby sa v krátkosti predstavili
prítomným členom Konferencie. Hlasovanie bude prebiehať o každom členovi
zvlášť.
Ako prvý prichádza pán Branislav Delej, ktorý bude volený za predsedu
odvetvovej komisie Dráhovej cyklistiky.
Pán Delej predstúpi a predstaví sa prítomným.
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Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
Hlasovaním je pán Delej zvolený za člena Výkonného výboru SZC.
Ako druhý prichádza pán Filip Čillík, ktorý bude volený za predsedu
odvetvovej komisie BMX. (bikros/freestyle)
Pán Čillík predstupuje pred Konferenciu a v krátkosti sa predstaví. Nasleduje
hlasovanie.

Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
Hlasovaním je pán Čillík zvolený za člena Výkonného výboru SZC.
Ako tretí a posledný prichádza pán Štefan Nagy, ktorý bude volený za
predsedu odvetvovej komisie Cyklotrial.
Pán Nagy predstupuje pred Konferenciu a v krátkosti sa predstaví. Nasleduje
hlasovanie.

Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
Hlasovaním je pán Nagy zvolený do funkcie člena Výkonného výboru
SZC.
Funkčné obdobie novozvolených členov Výkonného výboru SZC, je na
zvyšok funkčného obdobia ostatných členov.
Svojej úlohy sa ujmú na najbližšom zasadnutí VV SZC.
K bodu 19
Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena Kontrolnej komisie SZC.
Za člena kontrolnej komisie je v doplňujúcej voľbe navrhnutý pán
Peter Danovský, ktorý sa z Konferencie ospravedlnil.
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Hlasovanie:
Za: 59

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 20
Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena disciplinárnej komisie.
Za člena disciplinárnej komisie SZC je v doplňujúcej voľbe navrhnutý
pán Peter Bačík.
Predsedajúci Konferencie ho vyzval, aby sa v krátkosti predstavil
Konferencii.

Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 21
Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC pre roky 2020 a
2021.
Plénum bolo vyzvané k pripomienkovaniu. Nikto z Konferencie nemá
pripomienky k danému návrhu.
(Príloha č. 25)

Hlasovanie:
Za: 59

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 22
Schválený doplňujúci bod Konferencie SZC. (Mediálna prezentácia)
dôvodom návrhu tohto bodu je vytvoriť opatrenia voči členom SZC, ktorí
poškodzujú dobré meno SZC.
pána Miroslava Dobrovolného v tom to bode dopĺňa pán Branislav Delej.
,, Je potreba zakomponovať tento bod aj do Stanov SZC.“
Pán Vedelin Kvetan doplňuje a vyzve pána Došeka, aby tento bod
zapracoval do uznesení z Konferencie SZC: ,, VV SZC zakotví tento bod
o mediálnej prezentácii do stanov SZC na zasadnutí Výkonného výboru.“
Predstúpi Hlavná kontrolórka športu pani Alica Fisterová, ktorá v zmysle
legislatívy, doplňuje: „ VV SZC pripraví návrh na doplnenie tohto bodu do
stanov a následne tento návrh schváli VV SZC per rollam.
Pán Žilovec ako predsedajúci Konferencie vyzve prítomných k hlasovaniu,
aby bol návrh vypracovaný VV SZC, schválený per rollam a zapracovaný
tak do stanov SZC.
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Hlasovanie:
Za: 40

Proti: 3

Zdržal sa: 4

Nehlasoval: 14

Výsledok hlasovania: Schválené
Pán M. Dobrovolný predkladá znenie návrhu uznesenia, ktorý bude
zakomponovaný do stanov.
Znenie uznesenia:
„Pripraviť zmenu stanov voči členom SZC, ktorí úmyselne poškodzujú
dobré meno SZC formou masmediálnych prostriedkov a iných verejne
prístupných informačných zdrojov a toto posúdiť ako závažné
disciplinárne previnenie. Zároveň pripraviť hlasovanie o tomto návrhu
v danom znení per rollam.“ ( Zodpovedný VV SZC).
Pán Žilovec vyzve účastníkov k hlasovaniu o návrhu v tomto znení.
Hlasovanie:
Za: 59

Proti: 1

Zdržal sa: 4

Nehlasoval: 0

Výsledok hlasovania: Schválené
K bodu 23
Diskusia je po schválení na začiatku Konferencie presunutá do bodu 23.
Diskusia:
Predsedajúci Ján Žilovec informuje o počte príspevkov prijatých do
diskusie:
,, Do diskusie sa prihlásili dvaja členovia. Prvým je pán Marián Mališ.“
Pán M. Mališ: „Nakoľko sme nový člen SZC, sme z Ivanky pri Dunaji, patria
k nám do klubu aj deti, ktoré chodia na tréningy ale nechcú chodiť na súťaže.
Keďže máme v klube aj deti, ktoré nechcú súťažiť myslel som si, že to treba
zaradiť k odvetviu cyklistika pre všetkých. Je teda potrebné ich zaregistrovať
do zväzu alebo nie? Bude to nejakým spôsobom prospešné pre nich alebo pre
klub či zväz? Len toľko by som sa chcel opýtať.“
Prezident SZC Peter Privara: ,, Na to by som Vám odpovedal ja.
Samozrejme je dobré mať prihlásené deti, nakoľko pod hlavičkou SZC klub
môže dostať dotáciu, ktorá tvorí 15%, zároveň sú úrazovo poistení a pomáha
to aj zväzu, ktorý tak má väčšiu základňu. Deti určite nie sú pod odvetvím
cyklistika pre všetkých.
Predseda odvetvovej komisie Cyklistika pre všetkých Ladislav
Longauer: „Čím viac máme členov, tým viac sa prezentujeme aj na
ministerstve, nemusia chodiť na preteky ale nezískate však dotáciu na takéto
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deti, pretože jedna z podmienok sú tri štarty na pretekoch. Najväčšia výhoda
stanú sa členom SZC.“
Pán M. Mališ: „ Je to teda lepšie pre klub ak to správne chápem. Zároveň
sa chcem opýtať, ako to je s podujatiami a ich evidenciou v kalendári SZC.
Nechcem zdržovať len ma zaujíma postup, a či z toho máme nejaké výhody,
keď máme podujatie v kalendári.“
Predseda odvetvovej komisie Cyklistika pre všetkých Ladislav
Longauer: „Určite áno. O všetkom sa dá informovať na SZC. Výhodou pre
Vás je napríklad získanie kvalifikovaných rozhodcov na Vaše podujatie, čo
si myslím, že je dobré a dokonca zadarmo.“
Prezident SZC Peter Privara: „ Kľudne príďte na zväz a všetky potrebné
informácie Vám povie naša licenčná pracovníčka.
Predsedajúci pán Ján Žilovec: „Ďalší príspevok predložil pán Došek“
Vladimír Došek: „Odznela tu správa kontrolnej komisie a výčitka, že som
ju ako člen kontrolnej komisie nepodpísal. Chcel by som to uviesť na pravú
mieru. Správu som dostal pätnásť minút pred začiatkom Konferencie,
posielal som k tejto správe aj pripomienky, a keďže som nemal čas sa so
správou oboznámiť, neviem či tam boli zapracované. Za druhé si myslím, že
v zmysle stanov, poprosím aj hlavnú kontrolórku športu, aby ma opravila ak
sa mýlim, pokiaľ je mi známe osobitne sa prikladá výročná správa kontrolóra
SZC a samostatne správa kontrolnej komisie. Ja ak mám podpísať dokument,
ktorý obsahuje výročnú správu kontrolóra a správu kontrolnej komisie ako
ju mám podpísať, to len k niektorým bodom dám svoj podpis? Tak sa pýtam
ako člen KK môžem podpísať správu, ktorá obsahuje oba dokumenty: Podľa
môjho názoru správy sú dva rozličné dokumenty, podľa mňa by sa mali tieto
správy predkladať samostatne a mali by sa ešte dopracovať. Pokiaľ som si
dobre poznamenal v správe pána kontrolóra SZC bola zmienka o úprave
smernice o cestovných náhradách, že to bude predmetom Konferencie
neviem či tejto alebo ďalšej, toto je môj postoj 15 min pred začatím
Konferencie. Z môjho pohľadu to nie je správne.
Ján Žilovec – vyzýva kontrolóra SZC, aby sa k tomu vyjadril.
Ladislav Dobrovolný (Kontrolór SZC): ,, Pán Došek: technická poznámka
po prvé konečné znenie správy som včera poobede o 16.00 posielal každému
členovi KK. Prvé znenie kde som žiadal KK o doplnenie textu, som posielal
2.2.2019 čiže pred vyše týždňom so žiadosťou o doplnenie textu menovite
každému členovi KK, aby sa každý vyjadril. Neznášam klamstvá, že 15 min.
pred začiatkom som niečo predložil . Keď som nastúpil do tejto funkcie tak
som povedal, že chcem ukľudniť situáciu. Už som tu rok a nikto okrem pána
Došeka nerobí problémy v KK a sú to problémy len osobného charakteru,
ktoré vždy vyústia do e-mailovej komunikácie kde si odpisujeme na nezmysli.
Považujem to za úbohé a nemám sa chuť týmto smerom uberať. Pokiaľ sa
pán Došek necíti dobre v komisii ktorú vediem nech komisiu opustí. Ja by
som to tak urobil ale hovorím to za seba. Čo sa týka smernice o cestovných
náhradách ospravedlňujem sa aj Vám pán Došek za zlú formuláciu, tak isto
11
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súhlasím s tým, že pán Došek napísal, že v mojom návrhu chýbajú podpisy
a je to moja chyba a odpísal som, že ich tam pridám.
Vladimír Došek: „Technická poznámka.“
Ján Žilovec: „Nechcete si to riešiť radšej na svojej KK, nakoľko máme už
dosť pokročilý čas?“
Vladimír Došek: „Absolvovali sme niekoľko komisií, a upozornil som aj
pána kontrolóra SZC na chybný zápis zo stretnutia KK, kde prezenčná listina
nie je v súlade so zápisom KK . Až teraz sa to opravilo vo februári 2019.
S ekonomikou robím vyše 35 rokov. Zistil som nezhody v zápisoch, že o.z.
nemalo uvedené vo svojom majetku vklad za SZC s.r.o.. Členovia, ktorí sú
v KK vedia, že mi vždy išlo o dobro SZC. Nebol som informovaný o tom, že
pani Varhaňovská opustila KK na základe čoho som jej aj po zložení jej
funkcie aj naďalej posielal materiály určené členom KK SZC. Len to som
chce, nakoľko čas už uplynul.
Záver Ján Žilovec: „ Na záver by som chcel povedať, že Konferencia
prebehla v poriadku a pokojne. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie
uznesení.
Pán Došek prosí o čas, aby si ich mohli prejsť s celou komisiou.
K bodu 24
Pán Došek číta uznesenia za návrhovú komisiu.
Pripomienka od pána Pavla Miazdru k jednému z bodov uznesenia:
I. Schvaľuje- bod č.5 založenie Národného cyklistického centra
Pán P. Miazdra navrhuje zmenu znenia uznesenia na: Založenie,
financovanie a prevádzku NCC.
Predseda Konferencie Pán Žilovec vyzve plénum k hlasovaniu na doplnenie
bodov uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Výsledok hlasovania: Schválené
Pán Žilovec ako predsedajúci Konferencie vyzýva plénum k poslednému
hlasovaniu a to Schválenie uznesenií návrhovej komisie aj s doplneným
I. Schvaľuje bodom č.5. (Príloha č. 23)
Hlasovanie:
Za: 60

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Výsledok hlasovania: Schválené
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Príloha č. 1
PREZENČNÁ LISTINA - OPRÁVNENÍ DELEGÁTI
Konferencia SZC dňa 10.02.2019 V ŽILINE
počet
hlasov

KLUB- ODDIEL

Meno

Mesto

Pavol Gálik

Bratislava

Filip Čillík,

Žarnovica

1

Luboš
Dupkala

Varín

1

Marek
Varhaňovský

Banská
Bystrica

Prítomný

Jakub Novák

Spišská
Nová Ves

Prítomný

Bratislava

AŠK Inter Bratislava

1

BIKE RACING SLOVAKIA ,o.z.

1

BIKE point.sk
BIKEPRO SPORT
Bike Team Spiš

1

Budúcnosť nádejí o.z.

1

Zdenek
Holba

BMX TEAM LIPTOV

2

Pavel
Palasthy

Dunajská
Lužná

CK Biking Raková

1

Peter
Chnúrik

Raková

CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK

1

Jozef Potok

Kežmarok

CK EPIC DOHŇANY

2

CK UNICOM Zvolen

1

Ivana
Štefániková
Bašková
Ing. Richard
Gross

CKM Poprad

1

Jozef
Nazarej

Poprad

Cyklistický klub Banská Bystrica

1

Ladislav
Longauer

Banská
Bystrica

Cyklistický klub DUKLA Bratislava

1

Peter Bačík

Bratislava

Cyklistický klub Falange

2

Vladimír
Polačko

Bratislava

1

Roman
Bruňacký

Bratislava

1

Peter
Súlovský

Bratislava

Cyklistický klub Koloseo Bratislava
Cyklistický klub Lokomotíva Rača

13

Podpis
Prítomný
Prítomný
Prítomný

Prítomný
Prítomný
Prítomný
Neprítomný

Dohňany
Prítomný
Lieskovec

Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
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Cyklistický klub Krupina

1

Jaroslav
Paulíny

Cyklistický klub Olympik Trnava o.z.

2

Bohuslav
Kujovič

Trnava

Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE o.z.

1

Tomáš Baláž

Levice

Cyklistický klub Svätý Jur, o.z.

1

Mariana
Fiamová

Svätý Jur

Cyklistická detská tour

3

Peter
Zánický

Žilina

CykloTeam Levice, o.z.

1

Miroslav
Dobrovolný

Levice

1

Rastislav
Zoller

Banská
Štiavnica

CYKLO SPIŠ, o.z.

2

Rastislav
Kubovčík

Levoča

CYKLOKLUB RUDINA, o. z.

1

Erika
Hlavatá

Rudina

1

Norbert
Jenčuš

Kláštor pod
Znievom

Cykloklub ZNIEV Kláštor pod Znievom o.z.

1

Ľubomír
Kľučiar,č.l:
7613/ Juraj
Farbiak č.l.:
191

Cyklistický klub AB Sereď

1

Marián Filo

Šúrovce

Milan
Novosad

Žilina

Luboš Chren

Trnava

Martin Boršč

Košice

Tomáš
Vrbovský

Košice

Cyklistický tím FIREFLY

Cykloklub SCHWABIK

CyS - Akadémia Petra Sagana

3

Dukla Banská Bystrica

1

Enjoy the Ride, o.z.

1

Enjoy the Ride TEAM

1

Ján Šútorik
Finančné centrum Team

1

KAKTUS-BIKE TEAM Bratislava

3

14

Juraj Vrbik

Krupina

Prítomný
Prítomný
Prítomný
Neprítomný
Prítomný
Prítomný
Neprítomný
Prítomný
Prítomný

Spiská Nová
Ves
Neprítomný

Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný

Udiča, okres
Považská
Bystrica
Prítomný
Bratislava

Prítomný
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Klub priateľov športu Košice

1

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, OZ Cyklistický klub

2

Novomestský Superbiker
Občianske združenie Novo CK Lučenec
Občianské združenie Šurianski jazdci
OUTSITERZ

Milan
Brutovský

Košice

Jozef Jelža

Lutila

1

Mário
Kurnický

1

Daniela
Tršková

Lučenec

1

Marek
Konkoly

Šurany

1

Tomáš
Legnavský

Vinosady

Ján Žilovec

Zlaté
Moravce

Peter Szász

Košice

O.Z. VRCHY SK

1

PROefekt Košice

2

Prítomný
Prítomný

Nové mesto
nad Váhom Neprítomný
Prítomný
Prítomný
Neprítomný
Prítomný
Prítomný

1

Tomáš
Hauser

Rozlet - fit v každom veku

1

Veronika
Hajasteková

Bratislava

Slovenská Asociácia Freestyle BMX

1

Ľudovít Tóth

Piešťany

Michaela
Jurčová

Liptovský
Hrádok

Miloš Kollár

Záhradné

1

Peter
Medveď

Čierny balog

1

Vendelin
Kvetan

Dubnica nad
Váhom
Prítomný

Športový klub cyklistiky Kolárovo, o. z.

1

Andrea
Hajdú

Kolárovo

Športový klub CYKLO-TOUR SEREĎ

1

Lukáš Riha

Pezinok

Milan
Schurger

Bratislava

ProSport Team Košice, o. z.

ŠK Tatranské Orly

1

ŠK VELODROM Prešov

1

ŠK Železiarne Podbrezová, a.s.
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom o.z.

Športový klub Devínska Kobyla

1

Športový klub Topoľčianky

3

15

Pavol Tonka

Moldava
nad Bodvou Neprítomný
Prítomný
Prítomný
Neprítomný
Prítomný
Prítomný

Prítomný
Prítomný
Prítomný

Topoľčianky,
Žitavany
Prítomný
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Športový klub ZNIEV Kláštor pod Znievom
Telovýchovná jednota Ioan 1209
TJ RAPID BRATISLAVA
TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín o.z.

16

1

Pavol
Miazdra

Banská
Bystrica

Prítomný

1

Marián
Mališ

Ivanka pri
Dunaji

Prítomný

1

Pavel
Havrila

Most pri
Bratislave

Prítomný

2

Janka
Buchelová

Trenčín

Prítomný
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Príloha č. 1.a

PREZENČNÁ LISTINA- Osoby oprávnené zúčastniť
sa a pozvaní hostia
Konferencia SZC dňa 10.02.2019 V ŽILINE
P.č. MENO
1.

Peter Privara

2.

Katarína Jakubová

3.

Alica Fisterová

4.

Karolína Belás

5.

Alena Diabelková

6.

Ladislav Dobrovolný

7.

Martin Riška

8.

Branislav Delej

9.

Branislav Režňák

Podpis

10. Ing. Peter Grznár
11. Ján Ševčík
12. Štefan Nagy
13. Vladimír Došek
14. Ladislav Čúzy
15. Marek Bystričan
16. Ľubomír Kľučiar
17. Peter Haspra
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18. Miroslav Burčík
19. Martin Ržonca
20. Stanislav Holec
21. Štefan Buchel
22. Vladimír Švajdleník
23. Jakub Vančo
24. Ing. Rastislav Belák
25. Juraj Farbiak
26. Milan Jurčo
27. Súlovská
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Príloha č. 2

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 je 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 nahrávania pre účely vypracovania zápisnice. Slovný prejav určitej
osoby spadá pod prejavy chránené v rámci osobnostných práv v zmysle § 11
Občianskeho zákonníka. Podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zvukové
záznamy týkajúce sa prejavov určitej fyzickej osoby smú vyhotoviť a použiť len s
jej privolením.
(2) Konferencia SZC je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých oprávnených delegátov a volených členov v zmysle čl. X bod
10.13 Stanov SZC.
(3) Rokovanie Konferencie SZC riadi predsedajúci, ktorým je Prezident SZC alebo
Viceprezident SZC (ďalej len „predsedajúci“). O inom predsedajúcom môže
rozhodnúť iba Konferencia SZC nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
delegátov s hlasovacím právom.
(4) Podľa programu si Konferencia SZC volí a schvaľuje pracovné komisie ako je:
a. Pracovné predsedníctvo (ďalej len „PP“), ktoré je zložené z predsedajúceho,
prezidenta SZC, generálneho sekretára SZC a zapisovateľa. Pracovné
predsedníctvo navrhuje výkonný výbor SZC a schvaľuje Konferencia SZC
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasovacím právom
b. Mandátovú komisiu (ďalej len „MK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch
členov. Mandátovú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov.
c. Návrhovú komisiu (ďalej len „NK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch
členov. Návrhovú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov.
d. Volebnú komisiu (ďalej len „VK“), ktorá sa skladá z predsedu a dvoch
členov. Volebnú komisiu volí Konferencia z predložených návrhov.
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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,
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
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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
lístkom. Poradie zdvihnutia ruky určuje poradie v akom bude účastníkovi
Konferencie udelené slovo.
(15) Prezident SZC má právo vstúpiť do rokovania Konferencie mimo poradia, ak chce
reagovať na prednesený príspevok a to v limite 5 minút.
ČL. 6 Hlasovanie
(1) Konferencia rozhoduje hlasovaním tajnou alebo verejnou voľbou. O spôsobe
hlasovania verejnou alebo tajnou voľbou rozhoduje Konferencia.
(2) Rozhodnutie Konferencie SZC má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia je
potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov Konferencie s
výnimkou čl. X bod. 10.5 Stanov SZC.
(3) V prípade hlasovania o rozhodnutí podľa č. X bod. 10.5 Stanov SZC sa na prijatie
vyžaduje kvalifikovaná väčšina, ktorou je najmenej 2/3 väčšina hlasov všetkých
delegátov Konferencie.
(4) Návrhová
komisia
predkladá
a schválenie Konferenciou.

znenie uznesenia

na

prijatie

(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 prezentácii okrem volieb
prezidenta, kontrolóra a odborných komisií.
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(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 návrhov, 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. 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 potom je možno považovať zápisnicu za
oficiálnu. Generálny sekretár SZC zodpovedá za to, že oficiálna zápisnica bude
zaslaná do 25 dní od skončenia Konferencie všetkým členom SZC, súčasne bude
zápisnica z Konferencie zverejnená na webovom sídle SZC. Ďalším osobám len na
základe uznesenia Konferencie.
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(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.
ČL. 8 Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku Konferencie je oprávnená vykonať iba
Konferencia a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia do doby, pokiaľ
Konferencia SZC nerozhodne inak.

24

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. 3

VOLEBNÝ PORIADOK
KONFERENCIE SZC
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
(1) Volebný poriadok Konferencie SZC upravuje v súlade s článkom XI Stanov
Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré boli schválené dňa 11. februára 2017 a vzaté na
vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8.3.2017 sp. značka
VVS/1900/90-46-10 (ďalej len „Stanovy SZC“) požiadavky na navrhovanie
kandidátov na volenú funkciu do orgánov SZC, prípravu a priebeh volieb na
Konferencii SZC, osobitosti hlasovania pri voľbách do orgánov SZC a pôsobnosť a
konanie volebnej komisie SZC.
(2) Na postup pri voľbách neupravený volebným poriadkom sa použijú Stanovy SZC,
rokovací poriadok SZC (ďalej len „rokovací poriadok“) alebo rozhodnutie Konferencie
SZC.
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.
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(6) Návrhy kandidátov musia byť predložené písomne na sekretariát SZC resp. na
emailovú adresu szc@cyklistikaszc.sk. Kandidátsky lístok musí byť doručený na SZC
elektronickou formou, poštovou prepravou alebo osobne najneskôr v termíne do
2.2.2019 do 23:59 hod.
(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 najneskôr do 6.2.2019.
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 podpis 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.
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(10) Akt voľby sa vykoná vyznačením krížika vo štvorčeku pri mene kandidáta na
volebnom lístku.
(11) Volebný lístok je neplatný, ak:
a. Je vyznačených krížikom viac kandidátov ako je stanovený počet na voľbu
b. Sú dopisované ďalšie údaje
c. Je použité 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) Zvolení budú postupne:
a. Členovia Výkonného výboru SZC
b. Člen kontrolnej komisie SZC
c. Člen disciplinárnej komisie SZC
(16) 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.
(17) Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska
v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, koná sa vzápätí druhé
kolo volieb.
(18) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov
umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na
druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov na prvom mieste,
postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát
najväčší počet hlasov, a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým
počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
(19) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov
prítomných delegátov.
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(20) Ak podľa postupu uvedeného v bodoch (17) až (19) nebol zvolený do funkcie žiadny
kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a
stanoví ich termín, ak Konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na
najbližšej Konferencii.
(21) Voľby sú neplatné, ak je počet odovzdaných volebných lístkov vyšší, ako počet
vydaných volebných lístkov. V takom prípade sa voľby opakujú.
(22) Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá o voľbe
vypracuje protokol.
(23) Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie
o výsledku volieb.
(24) Po skončení všetkých volieb prečíta predseda volebnej komisie uznesenie o ukončení
mandátu volených funkcionárov za predchádzajúce obdobie, ak taká skutočnosť
nastala.
(25) Následne predseda volebnej komisie oznámi konečné výsledky všetkých volieb.
(26) Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím samostatného uznesenia Konferencie.
(27) Novozvolené orgány SZC a noví členovia volených orgánov SZC preberajú svoje
funkcie schválením uznesenia Konferenciou o platnosti volieb.
Čl. 5 Záverečné ustanovenia
(1) Volebná komisia vydá o výsledkoch volieb protokol, ktorý overujú svojím podpisom
všetci členovia volebnej komisie, a ktorý tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia
Konferencie.
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Príloha č. 4
Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej konferencie a správa
prezidenta SZC za rok 2018
1. Úvod, privítanie hostí
Vážené dámy, Vážený páni, milí hostia, dovoľte mi, aby som Vás privítal na
Konferencii Slovenského zväzu cyklistiky. Aj tohto roku sme sa stretli, aby sme
zhodnotili predchádzajúce obdobie. Dátum a lokalitu Konferencie schvaľoval
Výkonný Výbor SZC na svojom zasadnutí dňa 5.12.2018. Verím, že dnešná
Konferencia prebehne v pokojnej a pracovnej atmosfére. Dúfam, že navzájom sa
budeme všetci rešpektovať a rozídeme sa s pocitom, že sme pre Slovenskú cyklistiku
urobili to najlepšie.

2. Zhodnotenie sezóny 2018
Rok 2018 môžeme považovať za ďalší úspešný rok v histórii slovenskej cyklistiky.
Výsledky jednotlivých odvetví ako aj prácu každého odvetvia ste si mohli prečítať v
materiáloch, ktoré ste dostali spolu s pozvánkou na Konferenciu.
Keď sa bude v budúcnosti hodnotiť toto obdobie (2010-2020), určite bude
považované za úspešné, aj keď väčšina bude hovoriť o ére Peťa Sagana, nemôžeme
zabúdať ani na množstvo ďalších cyklistov a reprezentantov, ktorí dosahovali veľmi
kvalitné výsledky ale popri tom ako v tomto desaťročí žiari hviezda Petra Sagana,
trochu na nich zabúdame.
Predsa len spomeniem ďalších našich majstrov sveta a to Petra Velitsa a Tatianu
Janíčkovu. Nie je veľa športov na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť takýmito
výsledkami, popularitou a masovosťou.
Aj keď väčšinou spomíname len športové úspechy, všetci vieme, že za nimi stoja
ľudia, ktorých možno verejnosť až tak nepozná a sú nimi tréneri, mechanici, maséri,
rozhodcovia, organizátori dobrovoľníci a samozrejme rodičia.
Na záver tohto bodu spomeniem asi najkrajší cyklistický zážitok tejto sezóny a to je
víťazstvo Peťa Sagana na najťažšej klasike Paríž Roubaix.
Sezónu 2018 sme ukončili galavečerom vyhlásením najlepšieho cyklistu Slovenska
Zlatý pedál, ktorý sa konal 22.12.2018.

3. Financovanie SZC - tabuľka o náraste rozpočtu SZC

FINANCOVANIE
330 000,00 €
550 000,00 €
619 000,00 €

ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
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774 000,00 €
856 800,00 €
1 374 550,00 €
1 860 406,00 €
2 157 640,00 €

ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019

NÁRAST OPROTI ROKU 2012 JE SUMA: 1 820
640,NÁRAST OPROTI ROKU 2016 JE SUMA: 1 300
840,NÁRAST OPROTI ROKU 2017 JE SUMA: 783
090,- NÁRAST OPROTI ROKU 2018 JE SUMA:
297 234,Ako je vidieť v tabuľke, náš rozpočet vzrástol za
obdobie od roku 2012 viac ako 6,5 násobne.
Tohto roku po prvý krát budeme hospodáriť s rozpočtom nad 2 000 000 eur. Návrh
rozpočtu schválil VV SZC na svojom zasadaní dňa 23.1.2019 a bude predložený na
schválenie v bode 14.

4. Významné cyklistické podujatia na Slovensku
Najvýznamnejším cyklistickým podujatím v roku 2018 ( dovolím si tvrdiť nie len
cyklistickým ale celkovo športovým podujatím) bol 62. ročník medzinárodných
cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
Ako aj predchádzajúci ročník aj tento ročník bol zaradený v kategórii UCI 2.1 a
medzinárodnými komisármi ohodnotený veľmi vysoko, rovnako aj cyklistickými
odborníkmi je
považovaný za
najlepší
v novodobej histórií.
Prvý krát v histórii na našich pretekoch štartovali world tour tímy. Najúspešnejší tím
roku 2018 bol Quick-Step Floors. Na čele s Julienom Alaphilippom a taktiež tím Bora
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Hansgrohe aj so Slovenskými
cyklistami
Jurajom
Saganom
a
Erikom
Baškom. Podujatie sa konalo pod záštitou ministerky školstva vedy
výskumu a športu pani Martiny Lubyovej.
Chcel by som tým to poďakovať organizačnému výboru pánovi Lučaničovi,
Školníkovi, Holecovi, Klučárovi, Kováčovi, Lučaničovi mladšiemu a dámam
Jakubovej, Hanesovej, Belásovej a všetkým organizátorom, dobrovoľníkom,
rozhodcom, polícií, organizačným výborom jednotlivých etapových miest, a tiež
všetkým divákom, ktorých bolo rekordne veľa.
V roku 2018 bolo zorganizované už môžeme skonštatovať, tradičné podujatie V4.
Za kvalitnú a odbornú prácu patrí vďaka pánovi Gálikovi.
V priestoroch Slovakia Ringu sa konala aj tradičná 24H, kde je SZC už tradične
spoluorganizátor. Skvelú prácu odviedol pri organizácii a propagácii viceprezident
SZC, pán Ján Žilovec.
Detská tour Petra Sagana v spolupráci so SZC prebehla opäť na veľmi vysokej úrovni.
Za kvalitne odvedenú prácu chcem poďakovať pánovi Petrovi Zánickému.
Toto podujatie nám prináša do cyklistiky veľa nových talentov a verím, že naša
spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Medzinárodné dni cyklistiky v Dubnici pre juniorov a kadetov oslavovali už svoj 55.
ročník. Riaditeľ pretekov pán Stanislav Holec so svojim tímom odviedol opäť
profesionálnu prácu.
Veľmi dobre sa zhostili svojej úlohy aj organizátori podujatí UCI C2 v cyklokrose a
v roku
2018 pribudlo aj podujatie UCI C1 v Poprade, ktoré bolo odvysielané STV v priamom
prenose. Veľké poďakovanie patrí pánovi Jozefovi Nazarejovi.
Pochvalu celého SZC ale aj cyklistických nadšencov si zaslúžia všetci organizátori
majstrovstiev Slovenska, Slovenských pohárov ale aj verejných pretekov v
jednotlivých odvetviach, bez ktorých by Slovenská cyklistika nemohla fungovať a
naše talenty by nemali možnosť napredovať vo svojej športovej kariére.

5. Národné cyklistické centrum
Všetky významné a úspešné športy na Slovensku sa snažia vybudovať pre svojich
športovcov národné športové centrá formou štadiónov, hál atď. Samozrejme, že aj
SZC sa usiluje o Národné cyklistické centrum. Materiály o NCC vám boli zaslané a s
projektom Vás bližšie oboznámim v ďalšom bode 9.

6. Mládež
Rozpočet 2018
CTM

rozpočet

CyS-Akademia Petra Sagana, Žilina

41 019,00

MSK Žiar/Hronom

25 621,00
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ŽP Šport Podbrezová

23 309,00

ŠG Trenčín

23 768,00

CKM Poprad

16 892,00

ŠKC Dubnica/Váhom

17 412,00

ŠK Velodróm Prešov

12 610,00

Proefekt Košice

17 272,00

PROefekt team

12 812,00

CK EPIC Dohňany

18 521,00

CK Olympik Trnava

20 686,00

Cyklo Spiš

20 740,00

Kaktus Bike team Bratislava

18 618,00

BMX Rača

10 200,00

BMX Liptov

6 800,00

Finančnén centrum

5 610,00

CK Spartak Tlmače

5 610,00

triál

9 100,00

spolu CTM:

306 600,00

ZCPM
CyS-Akademia Petra Sagana, Žilina

8 519,07

TJ Slávia Trenčín

3 843,30

Dukla BB

17 865,63

PROefekt team

3 903,12

CK Spartak Tlmače

2 233,20

CC Inter BA-Vančo Filip

1 545,30

CC Medveďová

568,27

CC Štoček Matúš

3 873,22

Cyklistický tím Firefly

3 648,89

MTB CK BB

3 860,00

MTB Top Sport team

430,00

MTB Expres CZ-Scot Team Kolín

1 190,00

MTB OUTSIETZ

466,00

MTB PROEFEKT

3 600,00
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MTB Isako Sport Košice

454,00

podpora DH

3 500,00

podpora sálová cyklistika

3 500,00

podpora BMX

1 500,00

podpora triál

1 000,00

spolu ZCPM:

65 500,00

Príspevok pre kluby- mládež do 23 rokov: 279 589,00 €

7. Športová diplomacia
Každoročne sa konajú dva významné kongresy a to Európsky
svetový.
31. Kongres UEC sa uskutočnil v marci 2018 v Istanbule, kde delegáti potvrdili
vo funkcii prezidenta švajčiara Rocca Cattanea. Prezident SZC bol na kongrese
oficiálne uvedený do funkcie prezidenta komisie cyklokrosu UEC.

a

V septembri sa konal v Innsbrucku kongres UCI a keďže nebol volebný, prebehol
celkom rýchlo a schvaľovali sa niektoré zmeny v stanovách UCI.
Počas roka s oboma organizáciami UEC a UCI komunikuje generálny sekretár
Katarína Jakubová a myslím si, že môžeme všetci potvrdiť, že svoju prácu zvláda
veľmi dobre.
V domácej športovej diplomacii sa taktiež SZC snaží aktívne lobovať v prospech
cyklistiky.
Prezident SZC sa dva krát stretol s premiérom SR pánom Petrom Pelegrínim.
Taktiež viac krát s Ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu pani Martinou
Lubyovou, ktorá ho dokonca menovala za člena rady Ministerky školstva, vedy
výskumu a športu SR pre šport. Niekoľko krát sa stretol prezident SZC na
pracovnom stretnutí s prezidentom Slovenského olympijského a športového
výboru pánom Antonom Siekelom. V krátkom čase ho čaká stretnutie s novým
štátnym tajomníkom pánom Jozefom Goncim.
8. Práca sekretariátu a Výkonného výboru
Výkonný výbor SZC sa v roku 2018 stretol 9 krát. Na svojich rokovaniach pracoval v oblasti
riešenia bežnej agendy zväzu a zapodieval sa tiež problémami, ktoré vznikli počas roku.
Taktiež sa zaoberal odporučeniami kontrolnej komisie SZC.
V priebehu roka došlo v zložení VV SZC k viacerým zmenám. Do VV SZC bol za
dráhovú cyklistiku kooptovaný pán Branislav Delej, keďže konferencia nezvolila pána
Zollera za člena VV SZC za dráhovú cyklistiku. V závere roku sa svojho členstva vzdal
pán Štefan Pčola a za odvetvie trial bol kooptovaný do VV SZC pán Štefan Nagy.
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Obdobná situácia vznikla aj v odvetví BMX, kde na miesto pána Petra Grznára bol
kooptovaný pán Filip Čillík. Počas dnešnej konferencie by sme ich mali zvoliť, aby sa
mohli stať právoplatnými členmi VV SZC.
Sekretariát SZC pracuje v trochu zmenenom zložení: prezident - Peter Privara,
generálna sekretárka - Katarína Jakubová, asistentka prezidenta - Katarína Rohoňová,
ktorú po odchode na materskú nahradila naša nová posila Alena Diabelková, športový
riaditeľ pre mládež - Michal Rohoň, licenčná pracovníčka - Karolína Belás,
ekonomický referent: Danka Hanáková spolu s Veronikou Hajastekovou, Kontrolór
SZC - Ladislav Dobrovoľný, práca s médiami - Katarína Ďurková a koordinátor pre
cestnú cyklistiku Martin Riška.
Ďalšou zmenou je, že Slovenský zväzu cyklistiky sa presťahoval na novú adresu na
Kukuričnú 13 v Bratislave, nakoľko prebieha na Junáckej ulici v dome športu
rozsiahla rekonštrukcia.
SZC predĺžil spoluprácu s firmou Santini na ďalšie 4 roky - 2019, 2020, 2021, 2022.
Na MS v Innsbrucku sme predstavili nový dizajn reprezentačných dresov.
Do vozového parku SZC pribudli dve vozidlá: škoda SuperB kombi a špeciálne
upravený Mercedes Sprinter.
Školenia trénerov prebiehajú v spolupráci s trénermi fakulty telovýchovy a športu.
Chceme aby táto spolupráca aj naďalej pokračovala a naši tréneri tak mohli získať
trénerské vzdelanie alebo vyšší kvalifikačný stupeň. Počet týchto trénerských školení
je závislý od počtu prihlásených trénerov.
Môžeme konštatovať, že aj naši rozhodcovia skvalitnili svoju prácu a na ich rozvoj
im bol zakúpený druhý fotofinish spolu s vysielačkami. V ďalšom období máme v
pláne ich techniku doplniť.
V roku 2018 taktiež prebiehali školenia rozhodcov. Na záver chcem pogratulovať
pánovi Matúšovi Radosovi, že úspešne zvládol skúšku na medzinárodného komisára
UCI.
Veľmi aktívne pracoval počas kontrolných dní a VV SZC aj kontrolór SZC, pán
Ladislav Dobrovolný, ktorý Vám vo svojej správe prednesie svoje zistenia.
9. Záver
Veľmi rád by som Vám v tomto bode v krátkosti všetkým zaželal všetko dobré do
novej sezóny. To si ale nechám na neskôr, nakoľko opäť ako v lani musím spomenúť
aj negatívne javy a osoby, ktoré sa permanentne našu prácu snažia zničiť. Väčšina z
nás čo tu sedíme sa snažíme zaoberať športom a prácou v prospech cyklistiky. Takmer
všetci si pamätáte obdobie pred vlaňajšou konferenciou, keď istá skupinka založila
web stránku a falošné profily na sociálnych sieťach.
V niektorých prípadoch aj na svojich oficiálnych facebookových stránkach
očierňovali vedenie SZC ale aj Vás, či už ako členov CTM, reprezentačných trénerov
atď.
Po totálnej porážke piatich protikandidátov začali zákopovú vojnu so SZC, ktorého
sú aj naďalej členmi. Hneď po konferencii prišlo podanie pani Fiamovej na generálnu
prokuratúru, že sme vraj zmenili stanovy. Už pred tým sme boli v tejto veci vypovedať
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na kriminálke v Pezinku. Kriminálka ako aj generálna prokuratúra skonštatovali, že
nič z toho načo poukázala sa nestalo.
Ďalší podnet podala na vládny audit. Sedem týždňov, každý deň od 7:00 do 15:00 boli
dvaja pracovníci na SZC, ktorým sme museli byť neustále k dispozícií a prenajať im
kanceláriu. Vládny audit samozrejme dopadol dobre, okrem drobných pochybení,
ktoré pri takom počte vyúčtovaní nie sú ničím zvláštne. Ani jeden z bodov, ktoré
uviedla vo svojom podaní (dovolím si tvrdiť udaní) sa nepotvrdil, a aj toľko omieľaná
kauza diét pána Kľúčika bola vyriešená ešte pred začatím vládneho auditu.
Obdobné podanie (udanie) vo veci, ktoré treba preveriť, prišlo na daňový úrad. Tam
síce nevieme kto podnet podal ale keďže ide o rovnaké body máme za to, že to môže
byť tá istá osoba. Momentálne prebiehajú dve daňové kontroly.
Dňa 6.2.2019 sme boli opäť predvolaní na daňový úrad, kde nám ukázali
záverečnú správu. S čistým svedomím môžem prehlásiť, že okrem jednej
položky, ktorá bola inak zaúčtovaná a niektorých účtovných postupov, máme
všetko v poriadku. Záverečný protokol očakávame v najbližších dňoch/týždňoch.
Pani Fiamová taktiež navštívila prezidenta SOV. Vyzbrojená taškou plnou zakladačov
sa ho snažila presvedčiť o podvodoch a nekalých veciach, ktoré sa podľa nej dejú na
SZC.
Je jasné, že toto je mimo agendy prezidenta SOV čo dobre vedela. V tomto prípade
išlo iba o to, aby sa očiernil SZC.
Medzinárodnému rozhodcovi, ktorý hanobí SZC a jeho vedenie na svojej webstránke
po hlasovaní VV SZC nebola vydaná rozhodcovská licencia, nakoľko rozhodoval v
zahraničí bez súhlasu SZC, čo je hrubým porušením pravidiel UCI.
Dosť nám to komplikovalo život, prácu sekretariátu a hlavne to nerobilo dobré meno
SZC.
Pýtam sa, prečo sú takýto ľudia členmi občianskeho združenia SZC. Prečo aj po takom
fiasku ako na vlaňajšej konferencii sa nezačnú venovať niečomu inému.
Demokracia áno! Nemôžeme si ale zamieňať dubák s muchotrávkou zelenou, aj keď
obe huby rastú v lese ale iba jeden zbierame a je nám prospešný. Muchotrávky si
nevšímame a tak sa o to snažme aj my všetci a ignorujme tých, ktorí poškodzujú dobré
meno SZC.
Chcem Vám všetkým poďakovať, že ste si našli čas a prišli na dnešnú Konferenciu
SZC 2019. Poďakovanie za odvedenú prácu v roku 2018 patrí aj všetkým trénerom,
funkcionárom, športovým riaditeľom, rodičom, mechanikom, masérom ale aj
fanúšikom, novinárom a všetkým, ktorí nám držia palce.
Na úplný záver chcem poďakovať za odvedenú prácu celému sekretariátu SZC,
členom VV SZC, Kontrolórovi SZC pánovi Ladislavovi Dobrovolnému,
viceprezidentovi pánovi Jánovi Žilovcovi a ostatným členom odborných
komisií. Ďakujem za pozornosť.
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Prajem Vám pevné zdravie, do sezóny 2018 veľa šťastia, úspechov v športovom ako
aj osobnom živote a veľa chuti do ďalšej práce v prospech Slovenskej cyklistiky.

S úctou,

Peter Privara
prezident SZC
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Príloha č. 5
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI ŽIADOSTI
Predkladateľom žiadosti je Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava,
www.cyklistikaszc.sk
Slovenský zväz cyklistiky v širokej škále svojich odvetví a disciplín poskytuje
bohatú ponuku pohybových aktivít v rôznych formách, športu pre všetkých,
výkonnostnej a vrcholovej cyklistiky. V Slovenskom zväze cyklistiky sú združené
samostatne fungujúce odvetvia cyklistiky: 1. Cestná cyklistika (CC), 2. Dráhová
cyklistika (DC), 3. Horská cyklistika (MTB) s disciplínami kross country (XCO a
XCM) a zjazdovými disciplínami downhill (DH) a four crosu (4X), 4. Cyklokros
(CX), 5. Bikros (BMX), 6. Cyklotrial (T) a 7. Sálová cyklistika s disciplínami
krasojazdy a bicykle balu. Osobitné miesto predstavuje oblasť starostlivosti o
športovo talentovanú mládež (do veku U23).
2. CIELE PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Národného cyklistického centra (NCC),
multicyklistického komplexu, zahŕňajúceho podmienky pre celosezónne prevádzkovanie
všetkých odvetví cyklistiky (cestná cyklistika, BMX, dráhová cyklistika, horská cyklistika,
cyklokros, cyklotrial i sálovej cyklistiky).
Národné cyklistické centrum (NCC) bude slúžiť na plnohodnotnú tréningovú činnosť
a zároveň bude priestorom pre organizovanie podujatí s domácim i najvyšším
medzinárodným rozmerom. Bude slúžiť rovnako pre rozvoj profesionálnej
cyklistiky na vrcholovej úrovni, podporu rozvíjania mladých talentov, ako aj pre
využitie aktívneho trávenia voľného času širokej verejnosti, od detských až po
seniorské kategórie. Jeho využiteľnosť je široká aj pre iné zväzy a športy, nakoľko
cyklistika patrí k základnej všeobecnej príprave všetkých športov.
Okrem športovej časti bude obsahovať i ubytovaco-regeneračný priestor.
3. CIEĽOVÉ SKUPINY
Národné cyklistické centrum bude slúžiť viacerým cieľovým skupinám:
-

-

Vrcholoví športovci: NCC umožní kvalitnú celoročnú prípravu pre široké
skupiny vrcholových športovcov. Vytvorením podmienok pre praktizovanie
rôznych špecifických cyklistických disciplín a ich priamym prepojením na
rehabilitačno-regeneračný komplex vznikne jedinečný priestor pre
vrcholových športovcov nielen z odvetví cyklistiky.
Mládežnícke kategórie: NCC vytvorí podmienky pre bezpečnú všestrannú
prípravu mladých talentov, umožní rozvoj ich technických zručností ako aj
výkonnostných parametrov. Rozširovanie cyklistiky je žiaľ priamo
ovplyvnené aj otázkou bezpečnosti na cestách. NCC umožní vyriešiť práve
tento problém aj pri tréningovej príprave aj pri organizovaní športových
súťaží.
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-

-

Hobby športovci: podľa prieskumu TNS Slovakia patrí cyklistika k
najpreferovnaješím športom, vo svojom voľnom čase sa mu venuje viac ako
44 % športovo aktívnych Slovákov. NCC umožní aj tejto cieľovej skupine
využívať bezpečný priestor pre športovú činnosť.
Široká verejnosť: cyklistická gramotnosť na Slovensku dosahuje úroveň
94 %. Siaha od detského veku až po vysokú starobu. Bicykel patrí k bežným
a obľúbeným prepravným
i športovo-rekreačným prostriedkom.
Problematická však zostáva otázka bezpečnosti jeho využívania. NCC bude
predstavovať multicyklistický priestor pre osvojenie si technických zručností
i aktívneho trávenia voľného času.

4. ODÔVODNENIE REALIZÁCIE
Cyklistika patrí k najpopulárnejším a najobľúbenejším športom či už z hľadiska
sledovania vrcholového športu alebo prevádzkovania voľnočasových aktivít širokej
verejnosti. Uskutočnený verejný prieskum spoločenského významu cyklistiky pre
obyvateľov Slovenska ju radí na 5. miesto popularity, ktorú v posledných rokoch
významne zvyšujú úspechy Petra Sagana. Ďalším významným štatistickým údajom ktorý
zaraďuje cyklistiku medzi pohybovo obľúbene športy je fakt, že aktuálna cyklistická
gramotnosť Slovákov sa pohybuje na úrovni 94 %.
Predpokladom pre jej aktívne využívanie a výchovu nových talentov je okrem vlastníctva
bicykla aj existencia cyklistickej infraštruktúry. Každoročný nárast automobilov na cestách
a zvyšujúca sa nervozita vodičov sa významnou mierou podieľa na zhoršovaní bezpečnosti
praktizovania cestnej cyklistiky. Zhoršuje sa tak jednak možnosť prípravy počas tréningov,
ako to na druhej strane ovplyvňuje i organizátorov akcií. Pre organizátorov podujatí to
kladie neustále vyššie nároky na vytvorenie bezpečných podmienok pre všetky strany
počas pretekov. S tým je spojenej množstvo prípravnej práce súvisiacej so žiadosťami o
povolenie organizácie podujatí.
O bezpečných podmienkach pre vykonávanie cyklistiky nemožno hovoriť ani v
prípade tej horskej. Kvôli obmedzeniam vychádzajúcim zo zákona XY a
ohradzovaniu lesných pozemkov vlastníkmi, sa mnohé lesné cesty stávajú ťažšie
prístupné pre trénovanie a organizovanie podujatí.
Cyklistika ako taká vyžaduje kombináciu rôznych foriem tréningov – rozvoj
vytrvalosti, výbušnosti, techniky i stability. Na Slovensku momentálne neexistuje
miesto, na ktorom by sa tieto parametre dali rozvíjať. Kým v okolitých krajinách
disponujú počtom desiatok dráhových štadiónov (napr. v Austrálii je to pri počte
približne 22 miliónov obyvateľov až 46 dráhových štadiónov, v Anglicku je to 28
velodrómov), na Slovensku momentálne nemáme ani jeden funkčný štadión, v
ktorom by mohli cyklisti či široká verejnosť celoročne trénovať. Výstavbou
multicyklistického centra by sa vytvoril priestor na rozvoj výkonnostnej cyklistiky,
iným profesionálnym športovcom by sa rozšírili možnosti trénovania, pre
amatérskych športovcov, rodiny by vznikol bezpečný priestor na aktívne trávenie
voľného času.
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5. OPIS PROJEKTU
Jedinečný komplex Národného cyklistického centra (NCC) vytvorí tréningový a
pretekársky priestor pre sedem hlavných odvetví cyklistiky: 1. cestnú cyklistiku, 2.
dráhovú cyklistiku, 3. horskú cyklistiku, 4. cyklokros, 5. BMX, 6. cyklotrial a 7.
sálovú cyklistiku.
Športová časť bude doplnená o prevádzkové priestory, ubytovaco-regeneračné a
rehabilitačné centrum, servisné centrum a školiace priestory. Tým vytvorí
predpoklad nielen pre tréningovú činnosť, ale aj pre organizáciu medzinárodných
podujatí, športových kempov pre deti a mládež, vzdelávanie športovcov, trénerov,
rozhodcov.
Bude pozostávať z nasledujúcich tréningových plôch pre jednotlivé odvetvia
cyklistiky:
5.1 CESTNÁ CYKLISTIKA
Po obvode areálu bude vytvorený okruh s konštrukciou vozovky pre osobné vozidlá
s asfaltovým povrchom v dĺžke 1400 - 1600 metrov a šírky 7,50 m, určený pre jednu
z cestných disciplín – kritérium. Bezbariérovosť z hľadiska kontaktu s cestnou
dopravou bude zabezpečená vytvorením nadúrovňového prepojenia v mieste
kontaktu s verejnou komunikáciou. Štart a cieľ sa bude nachádzať na základnej
kompozičnej osi areáu. V tomto mieste bude lokalizovaná i časomiera. Navrhované
riešenie bude umožňovať konanie podujatí bez potreby vybavovania rôznych
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povolení, čo je pre organizátorov finančne i časovo náročné a obmedzujúce pre iné
formy dopravy. V dohodnutých termínoch bude okruh slúžiť pre verejnosť a iné
športy: inline korčuľovanie, beh, chôdza.
5.2 DRÁHOVÁ CYKLISTIKA
Velodrom umiestnený ako jedna z dominánt areálu, umožní organizovanie
medzinárodných podujatí aj rozšírenie tréningových možností v prípade nevhodných
vonkajších poveternostných podmienok. Ovál s dĺžkou dráhy 250 metrov bude
spĺňať všetky parametre UCI na konanie podujatí najvyššej kategórie. Povrch dráhy
drevený, jej šírka 8 m s polomerom oblúku 20 m, po obvode dráhy s tribúnou.
Pod tribúnami sa po obvode dráhy budú nachádzať pomocné technické priestory a
miestnosti prevádzok velodromu a športových klubov, klubové priestory športovej
mládeže. Zázemie bude tiež obsahovať priestory potrebné na organizáciu podujatí –
šatne, priestory na prípravu a prevádzku stravovacieho zariadenia, servisné a
technické priestory, regeneračné priestory, posilňovňu. Objekt velodromu bude
priamo prepojený s objektom ubytovacieho zariadenia a doprovodného
parkovacieho priestoru.
SZC už rokoval s odborníkmi na športovo-technické stavby o technických detailoch
takéhoto diela. Statickú štúdiu, vypracovanú v spolupráci so Stavebnou fakultou STU
navrhovanej haly pripájame ako prílohu tohto projektu. Stavbou dráh sa vo svete
zaoberá len pár spoločností, ktoré na svoje diela majú certifikáty UCI 1. kategórie.

Ukážky londýnskeho velodrómu
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5.3 HORSKÁ CYKLISTIKA
V polohe medzi objektami a plochou cyklotrialu bude súčasťou Národného
cyklistického centra aj priestor okruhu MTB XCO, ktorý sa malým pozmenením
smeru trate môže využiť aj pre cyklokros. Koridor pre voľbu trate so šírkou od 26 –
50 metrov, so štartom aj cieľom na základnej kompozičnej osi areálu, umožní
vytvorenie trate vo veľkosti od 1200 – 3000 metrov, spĺňajúcej parametre UCI pre
obe disciplíny. Krátke okruhy MTB cyklistiky rozvíjajú techniku jazdcov, ich
výbušnosť, a preto je výborným doplnkovým nástrojom pre cestnú cyklistiku či iné
športy.
5.4 CYKLOKROS
Okruh horskej cyklistiky môže po malých úpravách zmeny traťovania slúžiť aj pre
disciplínu cyklokros. Cyklokros je jedinou vonkajšou disciplínou, ktorej preteky sa
jazdia na jeseň a v zime. Konajú sa podobne ako MTB preteky na uzavretých
okruhoch s dĺžkou 2,5 až 3,5 kilometra. Na okruhu bývajú úseky s rôznym povrchom
– trávou, hlinou, kockami, prekážkami a strmými stúpaniami, kde pretekári musia
zoskakovať z bicykla a bicykel prenášať. Preteky zvyčajne trvajú v závislosti od
kategórie 30 minút až hodinu; celková dĺžka závisí aj na podmienkach. Podobne
ako MTB, aj táto disciplína rozvíja techniku jazdcov, ich výbušnosť a okamžité
rozhodovanie a ako doplnkový tréningový nástroj ju využívajú mnohé ďalšie športy.
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5.5 BMX DRÁHA
Ďalšou dominantou Národného cykistického centra bude dráha BMX, spĺňajúca
medzinárodné UCI parametre. Trať dlhá približne 370 metrov je upravená na rad
vykonávanie skokov. Táto cyklistická disciplína rozvíja rýchlosť a výbušnosť, ale aj
cit pre techniku, rýchlosť rozhodovania a priebojnosť v zákrutách, preto je vhodným
tréningovým doplnkom všetkých ostatných cyklistických disciplín. Je to šport, ktorý
v deťoch rozvíja okrem telesnej zdatnosti aj ich individualitu, dynamiku,
priebojnosť, rýchlosť myslenia, rozhodovania a reakcií. Jeho výhodou je fakt, že je
vhodný na rozvíjanie už od najmladších rokov, teda odkedy deti zvládnu samostatnú
jazdu, až po seniorov. Preteky sú vďaka veľkej rýchlosti a technickej náročnosti
agtraktívne aj pre divákov.

Ukážka BMX dráhy spĺňajúcej predpisy UCI

5.6 CYKLOTRIAL
Vo väzbe na priestor BMX sa bude nachádzať plocha na cyklotrial. Cyklotrial je
individuálny cyklistický šport, ktorého podstatou je jazda na špeciálnom bicykli na
prírodných alebo umelých prekážkach, s cieľom získať čo najmenší počet
penalizačných bodov. Penalizačné body sú jazdcovi udelené na základe počtu
šliapnutí, fyzických kontaktov so zemou a prekážkou. Rozmiestnenie prvkov trialu
bude modifikované podľa reálnych požiadaviek a morfologických vlastností
príslušného terénu. Vo svete je mimoriadne atraktívnou cyklistickou disciplínou
práve pre jej technickú náročnosť a divácku atraktivitu. Preteky sa často konajú
priamo na historických námestiach v centrách známych miest (Krakow, Antverpy).
Svetovou jednotkou a niekoľkonásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne v
kategórii žien je práve naša Slovenka, Tatiana Janíčková.
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5.7 SÁLOVÁ CYKLISTIKA
V priestore velodromu sa bude nachádzať stredová plocha, ktorá bude vytvorená ako
multifunkčné kryté športovisko. Svojimi rozmermi umožní prevádzkovanie iných
indoorových športov a vytvorí podmienky pre tréningy a súťaže sálovej cyklistiky,
či už krasojazdy alebo bicyklebalu. Stredová plocha velodromu sa bude tiež dať
využiť ako basketbalové, tenisové, bedmintonové či iné ihrisko.
So sálovou cyklistikou dosahuje Slovensko v súčasnosti mimoriadne úspechy i na
medzinárodnej pôde. Sálové cyklistky vedú rebríček európskeho hodnotenia a v
posledných dvoch sezónach si vybojovali aj bronzové medaily na majstrovstvách
sveta.
5.8 ĎALŠIA ŠPORTOVÁ A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Na športové objekty a priestory, spĺňajúce medzinárodné predpisy UCI, bude
nadväzovať servisné, regeneračné a ubytovaco – stravovacie centrum. Tým sa
vytvoria podmienky pre dlhodobejšiu tréningovú i pretekársku činnosť so širokými
možnosťami využitia na najvyššej medzinárodnej úrovni.
V priamej nadväznosti na velodrom sa bude nachádzať ubytovacie zariadenie spojené
s poskytovaním stravovacích a regeneračných, resp. rehabilitačných služieb, aby
prítomní športovci mohli dodržiavať predpísanú životosprávu a režim. V objekte
budú i školiace priestory využiteľné na vzdelávanie športovcov, trénerov, rozhodcov,
či mládeže. Využiteľnosť týchto služieb bude celoročná.
Športovú a všeobecnú vybavenosť areálu doplní „servisný objekt“. Bude slúžiť ako
skladové a servisné zázemie odvetví cyklistiky i na údržbu areálu. Jeho súčasťou
budú i priestory šatní a hygienického zázemia pre tých, ktorí nebudú využívať
služby ubytovacieho zariadenia, toalety pre návštevníkov.
Na hlavnej kompozičnej osi areálu bude „objekt cyklistického centra“, ktoré bude
slúžiť primárne ako zázemie pre trať BMX, cestného kritéria a cyklokrosu. Tvarovo
a osadením bude objekt riešený tak, aby slúžil ako tribúna pre divákov počas konania
podujatí na uvedených okruhoch. Zároveň bude slúžiť ako zázemie pre rozhodcov,
časomieru a ozvučenie areálu.
V okolí areálu NCC sa predpokladá vybudovanie cyklotrás, aby bol priestor dostupný
zo širokého okolia práve využitím cyklodopravy. Vzhľadom na plánovanú celoročnú
využiteľnosť areálu by jeho osadenie malo byť situované na mieste s dobrými
klimatickými podmienkami a dobrou existujúcou dopravnou infraštruktúrou.
Využiteľnosť multifunkčného cyklistického areálu sa zvýši aj jeho osadením do
prihraničného priestoru, nakoľko sa v žiadnej z okolitých krajín porovnateľné
centrum nenachádza.
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6. PRÍNOSY VYBUDOVANIA NÁRODNÉHO CYKLISTICKÉHO CENTRA
Vychádzajúc z predchádzajúcich charakteristík môžeme zhrnúť prínosy
vybudovania NCC:
- vytvorenie multifunkčného centra pre konanie podujatí na najvyššej
medzinárodnej úrovni,
- vytvorenie multifunkčného centra spĺňajúceho potreby všetrannej prípravy
športovcov,
- vytvorenie bezpečného priestoru pre tréningovú činnosť vrcholových
športovcov, prekračujúcu odvetvia cyklistiky,
- vytvorenie bezpečného priestoru pre organizáciu pretekov,
-

-

vytvorenie multifunkčného a bezpečného centra umožňujúceho aktívnu
športovú činnosť pre širokú verejnosť (od vrcholových športovcov, cez
hobby športovcov až po rodiny s deťmi),
vytvorenie podmienok kvalitného tréningu v špecifických cyklistických
disciplínach,
vytvorenie priestoru pre organizovanie prázdninových športových kempov
pre deti a mládež,
minimalizovanie prípravnej fázy organizácie pretekov, predstavujúcej
žiadanie povolení na obmedzenie dopravy,
minimalizovanie obmedzení cestnej dopravy pri organizácii tréningov a
pretekov,
zníženie nákladov na organizovanie pretekov vytvorením areálu so všetkým
potrebným zázemím,
celoročná využiteľnosť 7 dní v týždni,

-

podpora získavania návykov zdravého životného štýlu u širokej verejnosti.

-

7. VYUŽITEĽNOSŤ NCC
Predkladaný projekt bude unikátnym pilotným riešením novej generácie
multidisciplinárnych športových centier, prekračujúcich hranice cyklistiky.
Využiteľnosť NCC bude celoročná, pre široké skupiny – od vrcholových športovcov,
pripravujúcich sa na domáce a medzinárodné podujatia, cez výchovu talentovanej
športovej mládeže, zvyšovanie zručností amatérskych jazdcov získavanie prvého
kontaktu so športom a cyklistikou u malých detí. Vytvorením bezpečného, od
dopravy obmedzeného priestoru môžu naraz športovať celé rodiny.
Centrum bude celoročne slúžiť pre rôzne športy na tréningovú činnosť ako aj
organizovanie podujatí rôzneho typu, od domácej úrovne až po najvyššiu
medzinárodnú úroveň.
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Ukážka rôznorodého využitia vybudovanej haly NCC

11. ARCHITEKTONICKÝ NÁČRT
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Príloha č. 6

Správa predsedu komisie SZC za odvetvie Cestná cyklistika.
Vážený p. prezident SZC, vážené dámy a páni, milý hostia dovoľte mi aby som predniesol
hodnotiacu správu za odvetvie cestná cyklistika v roku 2018.
Správu som rozdelil do nasledujúcich bodov:
-

Rozpočet na CC v roku 2018
Slovenský pohár
Hodnotenie reprezentačných družstiev
CTM - Centrá talentovanej mládeže
ZCPM – Zväzové centrá prípravy mládeže

Rozpočet na CC v roku 2018
V roku 2018 dostala CC z celkového rozpočtu :
162 820,00 EUR na činnosť
372 100,00 EUR podpora CTM
279 100,00 EUR podpora resp. príspevok pre kluby na mládež do 23 rokov v rámci všetkých
odvetví
130 000,00 EUR podpora podujatí ( DTPS, Okolo Slovenska MDC v Dubnici, poplatky za UCI
podujatia)
Slovenský pohár v roku 2018
V rámci SP sa organizovali preteky v klasických disciplínach vrátane M SR
Preteky jednotlivcov v počte - 8
Časovka jednotlivcov v počte - 5
Časovka do vrchu – 1
Kritérium – 5
Etapové preteky -3
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 2018 zabezpečený po technickej,
organizačnej, ale najmä bezpečnostnej stránke na dobrej úrovni. K tomuto dopomohol aj
schválený projekt „Bezpečnosť a propagácia SZC „ Tento projekt zabezpečoval dodanie
zábran, štartovacej rampy a pódia na vybrané preteky SP. Stále je však v tomto smere čo
zlepšovať. Čo ma najviac teší je fakt, že SP sa zúčastnilo viac pretekárov v jednotlivých
kategóriách, ako tomu bolo v roku 2017. 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 - 64, St. Žiaci – 99, Žiačky – 46, Kadeti – 119, Kadetky – 33, Juniorky
– 15, Ženy – 23, Juniori – 115, Muži – 145
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Celkovo sa na SP zúčastnilo 659 pretekárov. 74 klubov v mládežníckych kategóriách a 73
klubov v mužskej kategórii, tam sa to čiastočne prelína aj s juniorskými klubmi
V roku 2018 SZC prispel sumou 11 700,- EUR na podporu SP pre organizátorov. Minimálne
s takouto podporou sa uvažuje aj pre sezónu 2019. Aj v tomto roku KCC predloží projekty
na schválenie, ktoré budú zamerané na skvalitnenie a bezpečnosť pretekov v rámci SP a
samostatný veľký projekt na podporu zväzového centra U23.
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.
Hodnotenie RD – reprezentačných družstiev
RD kadetov a kadetiek v roku 2018 viedol športový riaditeľ Dávid Hikel. Pod jeho vedením
sa pretekári zúčastnili viacerých pretekov a vrcholného podujatia kadetov a kadetiek
Výkonnostné ciele sa podarilo splniť . Podrobnejšia správa je uverejnená na webe zo
zasadnutia VZ CC zo dňa 08.12.2018.
RD juniorov v roku 2018 viedol športový riaditeľ Milan Novosad v spolupráci s Matejom
Vyšňom. Pod ich vedením sa juniori zúčastnili všetkých N-Cupov s Z pohľadu
nazbieraných UCI bodov to nebol tak úspešný rok ako 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 15 pretekárov,
nakoľko pravidlá umožňujú štart jednému pretekárovi max. na 5 podujatiach.
Vo veľmi dobrej forme sa dlhodobo ukazujú pretekári :, Blaško, Foltán, Bugár, Gajdula,
ktorý tvorili dlhodobo základ RD. Najväčší úspech dosiahol Adam Foltán ziskom 4UCI
bodov na Trophée Centre Morbihan, ktorý sa podieľal najväčšou porciou UCI bodov pre
Slovesnko. 1 UCI bod získlal ešte Matej Blaško. Slovensko skončilo v celkovom poradí v
rankingu krajín na 35 mieste zo ziskom 5 bodov z celkového počtu 42 krajín. Týmto môžem
konštatovať, že nastavený cieľ nebol splnený.
Na ME v Česku naši juniori štartovali v časovke aj v preteku jednotlivcov. Časovka nám
nevyšla podľa predstáv, ani v preteku jednotlivcov sme nemali dobré umiestnenie na
náročnosť trate. Reprezentovali nás, Foltán, Blaško Kubiš, Gajdula, Meriač, Michalička.
Na MS do Rakúska vycestovala trojica juniorov: Foltán, Gajdula Bugár. V pretekoch
jednotlivcov skončil na veľmi peknom 28 mieste Marek Gajdula a Marek Bugár na 47
mieste.Znovu to bola náročná kopcovitá trať Keď preteky dokončilo 84 pretekárov zo 159.
RD junioriek v roku 2018 sa po druhý krát zúčastnili seriálu N-Cup pretekov pre juniorky a
bol im na základe projektu pridelený rozpočet aby sa mohli zúčastniť týchto pretekov. Vo
vedení tímu spolupracovali ako športoví riaditelia znovu dvojica Novosad, Vyšňa a naše
pretekárky tak mohli zbierať cenné skúsenosti. Najlepšie sa javili Radka Paulechová, Júlia
Hrtánková, Petra Machálková.
Podrobnejšie informácie boli odprezentované na VZ CC 08.12.2018 v Banskej Bystrici
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 Po MS v Insbruku kde nás
reprezentovali Tereza Medveďová a Tatiana Jaseková športoví riaditeľ oznámil ukončenie
športovej činnosti pri teame žien. Podrobnejšia správa je na webe SZC ako príloha VZ CC
zo dňa 08.12.2018.
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RD U23 v roku 2017 viedol športový riaditeľ Michal Clementis a Radoslav Csuka a
reprezentačný výber absolvoval viaceré preteky UCI kalendára. Vrcholmi boli preteky
Karpatských Kuriérov, V4 a ME. Na ME v Česku. Boli nominovaní : Belan, Štoček, Oros,
Babič, Varhaňovský, Vlčák, Michalička J. Žiaľ našim jazdcom sa nepodarilo preteky ani
dokončiť, až na Belana ktorý skončil 46.Nepodarilo sa nám ani nominovať na MS v
Insbruku. Nakoniec sme vybavili jedno miesto na divokú kartu pre Matúša Štočeka. Práve
v tejto kategórii máme značné rezervy a nedostatky. V budúcnosti sa chceme sústrediť na
skvalitnenie podmienok a pretekov pre jazdcov prechádzajúcich z juniorov do tejto
seniorskej kategórie. Na sezónu 2019 pripravujeme projekt, ktorý bude komplexne riešiť
reprezentačné družstvo U23 a popri tom aj zväzové centrum pretekárov U23, ktorý budú
tvoriť tzv.“B“ team pre reprezentačné družstvo. Projekt má pod patronátom Matej Vyšna,
ktorý je aj jeho autorom Bližšie informácie budú známe po schválení projektu. Ďalej vás
budeme informovať aj o kritériách a podmienkach zaradenia do zväzového centra
RD Elite v roku 2018 viedol aj naďalej športový riaditeľ Ján Valach – reprezentačná činnosť
pozostávala najmä z prípravy jazdcov na ME a MS a samotnej reprezentácie na týchto
vrcholných podujatiach. Na žiadosť športového riaditeľa bol vyčlenený rozpočet na
prípravu niektorých jazdcov a pre iné potreby reprezentačného družstva. Viac o
dosiahnutých výsledkoch na ME a MS je obsiahnuté v správe RD v prílohe VZ CC zo dňa
08.12.2018.
CTM – Centrá talentovanej mládeže
V roku 2018 sme registrovali 15 CTM v rámci CC. Hospodárili so sumou cca 280 500,- Eur
+ príspevok na športujúce dieťa cca 500 EUR, ktoré splnilo kritéria. ( 3x účasť na SP,
licencia, 2017). Najlepším klubom v rámci SP a zároveň aj CTM-ka bola Cys Akademia PS,
druhý bol MŠK Žiar n/Hronom a tretí bol CK EPIC Dohňany. 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, koľko času im venuje.
Samozrejme je to individuálne, každý rok nie je silný. Vypadnú ročníky, skončia s
cyklistikou, ale samé to nepôjde. Preto treba v kluboch pracovať koncepčne. Mať prípravku,
dopĺňať kategórie, aby mohli jazdiť aj tímové časovky vo vlastných farbách. Mať CTM-ku
vybavenú aj po technickej stránke, či doplnenie a obnova vozového parku. Pozerať sa na
CTM – ku komplexne. Aké možnosti ponúka svojím zverencom. Zabezpečenie sústredení,
telocvične, plavárne, vlastné klubové priestory, servis. Aj toto by v budúcnosti mohli byť
parametre pre schválenie, resp. pridelenie štatútu CTM. Takisto sme sa na KCC spolu s TMK
dohodli na spoločných stretnutiach so subkomisiou mládeže a riešení problémov komplexne
a nie len od stola
ZCPM – Zväzové centrum prípravy mládeže
V roku 2018 sme registrovali 5 centier. Dukla BB, Cys Akademia PS, PROefekt team, Firefly,
Inter Bratislava a individuálna podpora Medveďová. Vyčlenený rozpočet na centrá bol 46
000,- EUR. Konkrétne prerozdelenie je uverejnené na stránke SZC.Popri tomto projekte sa
rozbehol dlhodobý projekt na individuálnu podporu talentovaných športovcov do 23 rokov.
Kde na základe získaných UCI bodov budú individuálne hodnotený. Nakoľko celý tento
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projekt bude prepracovaný a prehodnotený, všetko podstatné sa dozviete po najbližšom
zasadnutí VV a komisie CC..
Ďakujem za pozornosť.
V Trnave dňa 30.01.2019
Ľuboš Chren
Predseda komisie cestnej cyklistiky
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Príloha č. 7
Správa predsedu komisie dráhovej cyklistiky na konferenciu SZC
(10.2.2019, Žilina)
V roku 2018 sa moja práca v odvetví dráhovej cyklistiky začala po mimoriadnom valnom
zhromaždení konanom 12.5. v Prešove. Ma tomto zhromaždení bola rozšírená komisie DC,
kde k trom členom komisie (Rasťo Zoller, Miloš Kollár, Bohuš Kujovič) pribudol Milan
Lukáč a Branislav Delej.
Novým predsedom komisie bol zvolený Branislav Delej, kontrolórom komisie Rasťo
Zoller. Na zasadaní bol schválený štatút komisie DC. Následné zasadania komisie DC boli
30.6. v Prešove, kde sme sa venovali hlavne inventarizácii materiálu, potom 28.8. v Prešove
a 7.11. v Bratislave, kde bola ukončená inventarizácia materiálu, uzavrel sa a zhodnotil
rebríček SP, vytvoril sa kalendár podujatí na rok 2019 a mali sme stretnutie s reprezentantmi
spolu s prezidentom SZC Petrom Privarom. Výsledkami našej činnosti boli hlavne
ukončený a schválený štatút dráhovej cyklistiky, členovia komisie dostávali informácie zo
zasadania VV SZC, ktoré im odovzdával kooptovaný člen VV Branislav Delej, urobila sa
inventarizácia a kontrola materiálu, stanovili sa jasné nominačné kritéria pre reprezentáciu
pre účasť na pretekoch, sledoval sa rozpočet a účelné čerpanie pridelených financií,
zápisnice zo zasadania komisie sa zverejňovali na webe SZC, tak isto ako aj aktuálne správy,
nastala intenzívnejšia komunikácia s trénerom RD. Predseda komisie sa osobne zúčastňoval
na pretekoch Slovenského pohára a Svetového pohára a robil opakovane osobné rozhovory
s pretekármi. Vďaka aktívnemu klubu ŠK Velodróm Prešov sa na jedinom velodróme na
Slovensku rozbehli výrazné aktivity – zorganizoval sa Slovenský pohár a MSR v Prešove,
Grand Prix Prešov kategórie C2 UCI s účasťou 9 krajín. Preteku sa zúčastnili aj čestní hostia
– p. Vladimír Holeček a Kamil Haťapka. Pokračuje rozvoj a prestavba dráhy, čiastočne sa
zrekonštruovala budovy a zakúpila sa nová kompletná časomiera so štartovacími blokmi. V
roku 2019 plánuje ŠK Velodróm Prešov zorganizovať preteky C2 aj C1 kategórie UCI. Čo
sa týka výsledkov reprezentácie v roku 2018, tak tieto hodnotím ako neuspokojivé. Bolo
niekoľko vydarených výsledkov – spomenul by som hlavne 5. Miesto Bačíkovej v scratchi
na SP v Minsku, 4. Miesto Medveďovej na ME U23 v Aigli a úspechy Štefana Michaličku
na pretekoch C1 a C2. Ale celkový pocit z reprezentácie, prístupu pretekárov a
medziľudských vzťahov v kolektíve nemám dobrý. V priebehu roka nám skončili činnosť
dvaja hotový pretekári – Filip Tarageľ a nádejný Tomáš Person. Obaja kvôli
nedostatočnému zabezpečeniu svojej činnosti.
Pretekári sú v kluboch, kde sú vedení prioritne ako cestári a dráhe sa venujú len doplnkovo.
Snáď jediná výnimka je na Slovensku Alžbeta Bačíková, ktorej prioritou je dráhová
cyklistika a podriaďuje tomu celé úsilie. Pokiaľ chceme zlepšiť výsledky v dráhovej
cyklistike a pritiahnúť k tomuto odvetviu cyklistiky mládež a ďalšie talenty, musíme toho v
roku 2019 veľa zmeniť. Uvažujeme o projekte jedného tímu, kde by boli registrovaní všetci
(alebo väčšina) členov juniorskej a seniorskej reprezentácie, mali by profesionálneho
trénera s prioritným zameraním na dráhovú cyklistiku, vytvorené podmienky na tréningy aj
pretekanie a materiálno – technické zabezpečenie. Prioritou je pre nás účasť na OH v Tokiu,
kde sa dnes reálne môže dostať jedna žena v omniu. Plánujeme vytvoriť pozície trénera RD
ako profesionála a taktiež pozíciu trénera mládeže. Chceme organizovať v Prešove campy
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pre reprezentáciu aj mládež, viac pretekov formou jednodňových podujatí, pred hlavnými
podujatiami (MS, ME) organizovanie sústredení. Valnému zhromaždeniu dráhovej
cyklistiky bol predložený na schválenie na tento rok vyšší rozpočet, ktorý by mal pokryť
aspoň základné požiadavky trénera RD. Tento rozpočet valné zhromaždenie schválilo.
Musíme sa sústrediť na talentovanú mládež – cez CTM v Prešove, zaviesť projekt
Východoslovenská liga v Prešove (alebo dlhodobý pohár Velodrómu Prešov) pre
mládežnícke kategórie. Len kvalitnými podmienkami a výsledkami môžeme pomôcť v
rozvoji nášho odvetvia cyklistiky. Na záver sa chcem poďakovať všetkým klubom, ktorí sa
aktívne zúčastňujú pretekov na dráhe v Prešove a Brne a prispievajú k rozvoju a popularite
dráhovej cyklistiky na
Slovensku. Chcem sa poďakovať za dobrú prácu a spoluprácu aj reprezentačnému trénerovi
Michalovi Rohoňovi aj koordinátorovi odvetvia Milanovi Lukáčovi za zodpovedný a
profesionálny prístup k povinnostiam.
Bratislava, 25. 1. 2019
Branislav Delej, predseda odvetvia DC SZC
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Príloha č. 8

SPRÁVA ZA MTB-XC
Komisia MTB-XC pracovala v zložení: Ján Žilovec, predseda, Ľ. Bodiš – XC, T. Hauser –
XCM, Media, M. Belás, R. Kubovčík – mládež, ako koordinátor R. Glajza a reprezentačný
tréner J. Karas.
XCO
Spoločne s organizátormi pretekov sme sa zamerali na skvalitňovanie tratí pretekov XCO a
zvyšovanie ich technickej náročnosti a ich zaradenie do kalendára UCI. V sezóne 2018 sme
mali 10 kôl Slovenského pohára vrátane XCE. Na sezónu 2019 sme spoločne pripravili 8
pretekov UCI a 2 preteky zaradené ako 1. liga MTB pre mládež. V nasledujúcej sezóne
dochádza k výraznej zmene v súťažnom poriadku, nakoľko budú preteky 2-dňové.
Pokračuje úspešne DTPS, kde s nám zapája množstvo detí a tento projekt patrí medzi
najúspešnejšie športové podujatia pre mládež. Počty pretekárov v žiackych kategóriách
majú stúpajúcu tendenciu, naopak stále sa nám nedarí pri prechode do starších kategórií,
najmä ženskej MTB.
XCM
Mali sme 10 kôl Slovenského pohára v spolupráci so ŠKODA CUP a SLOVAK XCM
TOUR. V maratónoch sa nám osvedčilo zaradenie kategórií kadet, junior do Slovenského
pohára. V spolupráci s organizátormi sa chceme zamerať na doladenie pravidiel, keďže nám
štartujú aj hobby jazdci, zatraktívniť pretek pre celú rodinu, rozšíriť o pretek v e-bikoch.
Kalendár pretekov na sezónu 2019 sa finalizuje. Pumptrack
V roku 2018 sa p. Žilovec, Belás, Benko venovali príprave kompletnej dokumentácie
projektu zameraného na komplexný osobnostný rozvoj detí a mládeže prostredníctvom
pravidelnej športovej činnosti v priestoroch cyklistických športových areálov pod vedením
kvalifikovaných odborníkov. Projekt obsahuje detailnú charakteristiku jednoduchých
športovísk s prvkami bikrosu, pumptracku a množstvom technických pasáží aj s projektovou
dokumentáciou ich výstavby. Jeho súčasťou je predpokladaný prínos realizácie výstavby
takýchto športovísk v priestoroch školských zariadení v mestách na spoločnosť v oblastiach
zdravia a telesného rozvoja detí a mládeže. V projekte je predložené akreditované
vzdelávanie športových odborníkov, ktorí by zabezpečovali vedenie detí a mládeže počas
tréningových jednotiek v týchto areáloch. Jeho hlavným prínosom pre horskú cyklistiku by
bolo prirodzené zvyšovanie členskej základne a cielený technický rozvoj detí v senzitívnom
období tejto zložky kondičných schopností človeka.
REPREZENTÁCIA MLÁDEŽ
Absolvovala spoločné jarné sústredenie a v sezóne 2 sústredenia zamerané na rozvoj
technickej zručnosti, v čom chceme pokračovať aj v sezóne 2019 krátkymi 3-4-dňovými
sústredeniami zameranými na techniku s využítím BMX prvkov. Spoločne sa zúčastnila
viacerých reprezentačných výjazdov vrátane ME a MS.
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REPREZENTÁCIA ELITE
Vstúpila do kvalifikácie na OH 2020. Pretekári sa zúčastnili množstva pretekov, čo je
časovo i finančne náročné, sú dotovaní individuálne. Na OH 2020 postupuje 21 krajín podľa
UCI rankingu. Muži sú priebežne na 19-tej a ženy na 23-tej priečke. Z rozpočtu SZC bolo
vyčlenených v roku 2018 pre OH Team MTB 9 000 Eur.
Komisia MTB sa rozšírila o subkomisiu pre mládež o 5 členov – zložená z 3 najlepších
klubov a 2 usporiadateľov a tiež na podporu XCM o p. M. Schurgera. Verím, že táto posila
nám pomôže zlepšiť výsledky a skvalitniť preteky.
Reprezentačným trénerom pre mládež bude M. Belás, koordinátorom pre MTB XC bude R.
Glajza, ktorý zároveň bude zabezpečovať OH Team.
V spolupráci s ostatnými odvetviami chceme zabezpečiť lepší mediálny výstup z pretekov.

Ďakujem všetkým klubom, rozhodcom a organizátorom za ich prínos pre rozvoj MTB.
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Príloha č. 9

Správa komisie MTB DH
Vážení členovia Slovenského zväzu cyklistiky.
Dovoľte mi predložiť správu o činnosti komisie DH a Enduro pri SZC a správu o
činnosti reprezentačného družstva DH.
Komisia pracovala v zložení – Mgr. Tomáš Vrbovský ( predseda ), Jozef Šiška,
Michal Wiesneganger, Tomáš Tóth a Juraj Janešík.
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 2018 6 kôl Slovenského pohára v zjazde
v osvedčených lokalitách. 13.5 Veľká Rača, 3.6 Lučivná, 24.6 Kubínska Hoľa, 12.8
Mraznica, 23.9 Hriňová, 7.10 Polomka. V Slovenskom pohári štartovalo celkovo 270
pretekárov zo 4 krajín ( Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko ).
V sezóne 2018 sme taktiež zorganizovali Majstrovstvá Slovenska v disciplíne Enduro,
ktorá sa aktuálne teší veľmi veľkej popularite.
Vďaka podpore SZC sa nám podarilo udržať výšku štartovného piaty 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. Vďaka projektu
madiálneho zabezpečenia z rezervy SZC sme vyprodukovali 7 videoreportov,
ktoré dosiahli na platforme Facebook v priemere 10.000 videní. Na základe týchto
skúseností plánujeme v sezóne 2019 z pokračovaním produkcie reportáží aj v spolupráci z
ďalšími odvetviami SZC.
Aj v sezóne 2019 máme pláne pracovať viac na propagácii našich disciplín navonok
prostredníctvom sociálnych médií ako Facebook, Instagram a Youtube. Na základe
úspešnej spolupráce z minulej sezóny sa nám podarilo rozšíriť počet partnerov
Slovenského pohára v zjazde.
Novinkou v kalendári pre sezónu 2019 je Slovenský pohár v disciplíne Enduro. Pre
uvedený seriál sme vypracovali kompletne nový súťažný poriadok.
Druhou novinkou sú Majstrovstvá Slovenska vo Fourscrosse.
Kalendár SPDH 2019 – 12.5 – Hnilčík – Mraznica, 2.6 – Polomka, 21.7 –
Hriňová MSR, 25.8 Veľká Rača, 15.9 – Lučivná
Kalendár SPEN 2019 – 5.5 – Veľká Rača, 16.6 – Višňové, 14.7 – Branisko MSR,
11.8 – Brezno, 6.10 – Stará Ľubovňa
MSR Fourcross – 7.9 Žarnovica
Partnermi SPDH a SPEN sú – Mtbiker.sk, Hybox Banská Bystrica, Garmin Slovensko,
Kellys bicycles, Marva, Enervit, Bikere Košice, Koliesko Stupava, CTM bicykle, Bajkula
Bratislava, KPK, Konica
Minolta, Cebra Bowden Rožňava, Made4Bike Banská Bystrica, Slovkolex, Bang.sk,
Dolekop.com, Biker.sk a Bicykliznus.sk
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Z tohoto miesta sa chcem všetkým partnerom, podporovateľom a organizátorom veľmi
pekne poďakovať za spoluprácu v sezóne 2018 a podporu v sezóne 2019.
Reprezentácia
Plán činnosti reprezentácie sa nám podarilo realizovať na 100% zranenia sa nám v
sezóne 2018 vyhýbali. Sezóna sa pre nás začala ešte skôr, ako v sezóne 2017 a to
Majstrovstvami Európy už 8.4 v Portugalskej Louisa Coimbra. Oproti sezóne 2017 sme
zaznamenali ústup z výsledkových pozícií , Rasťo Baránek obsadil 18. miesto a
Adam Rojček 40. Aj keď časové odstupy na medailové pozície sú už veľmi malé. Na
základe skúseností zo sezón 2017 a 2018 sme sa rozhodli, že vzhľadom na opätovný skorý
termín ME, sa na ME zúčastňovať nebudeme a uprednostníme preteky Európskeho
pohára.
RD družstvo sa ďalej zúčastnilo 6 kôl Európskeho pohára, ktoré nám prinieslo veľmi
úspešné výsledky našich pretekárov, kde sa Adam Rojček umiestnil celkovo na 6. mieste
Európskeho pohára v DH a Rasťo Baránek obsadil celkovo 13. miesto.
Vzhľadom na výsledky v sezóne 2018 bude našim hlavným objektom snaženia udržanie a
zlepšenie výsledkov v Európskom pohári. Plánujeme dve sústredenia pred sezónou v
Talianskom Finale Ligure.
V sezóne 2018 plánujeme účasť na 6 kolách Európskeho pohára, vybraných 4 kolách
Svetového pohára, a na Majstrovstvách sveta v Mont Sainte Anne ( CAN ).
Čo sa týka zabezpečenia činnosti reprezentácie, prebiehajú všetky procesy štandardne.
Výkonný výbor
Ako člen výkonného výboru som sa zúčastňoval zasadnutí VV, kde sme riešili úlohy v
konštruktívnej atmosfére bez rušivých vplyvov.
Aj keď niektorý členovia SZC ( Dvorčšík a Fiamová ) sa nás neustále snažia obťažovať
nejakým nezmyselným ťažením proti VV SZC, a rád by som ich požiadal, aby sa konečne
začali venovať cyklistike a nie politikárčeniu, alebo nech si založia politickú stranu, ešte
lepšie dve a budú mať nekonečný priestor na intrigovanie a triedny boj.
Mgr. Tomáš Vrbovský
Ďakujem za pozornosť

Predseda komisie MTB DH a Enduro
30.01.2019
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Príloha č. 10

SPRÁVA O ČINNOSTI ODVETVIA BMX SZC ZA ROK 2018
Dobrý deň, bol som požiadaný a poverený komisiou BMX na vypracovanie správy o
činnosti odvetvia za rok 2018 a zastúpil tak predsedu odvetvovej komisie p. Petra Grznára.
Dovoľte mi teda sumarizovať udalosti a výsledky v sezóne 2019.
Odvetvová komisia BMX
Komisia BMX pracovala v zložení
- Peter Grznár - predseda komisie
- Martin Maurer - športovo technická komisia (predseda)
- Peter Palásthy - trénerská komisia (predseda)
- Martin Marko - propagácia
- Marek Konkoly - freestyle BMX
Funkciu koordinátora zastával na začiatku sezóny p. Peter Grznár a počas roka bol
nahradený p. Milanom Krebsom.
Od začiatku roka prebiehali diskusie o výbere reprezentačného trénera, ktorým sa nakoniec
stal p. Milan Krebs, ktorý funkciu začal vykonávať aktívne od mája roka 2018.
Viac o činnosti a dosiahnutých výsledkoch reprezentačného trénera sa dozvieme
v nasledujúcom bode programu VZ „Správa o činnosti reprezentačného trénera
a koordinátora BMX za rok 2018“.
Komisia pracovala bez p. Ivany Solčanskej, ktorá sa dňa 20.2.2018 vzdala svojej funkcie.
Predseda komisie Peter Grznár oznámil rezignáciu k 31.12.2018.
Reprezentácia a reprezentačný výber CTM
Do reprezentačného družstva a reprezentačného výberu CTM komisia trénerov navrhla
zoznam jazdcov a odsúhlasila ho odvetvová komisia BMX na „Zasadnutí komisie BMX
rozšírenej o predsedov klubov z CTM“ v Závažnej Porube 1.3.2018 nasledovne:
Reprezentácia: Kristína Madarasová, kat. Elite Women, Michal Tomčo, kat. Elite Men,
Patrik Nagy, kat. Junior
Reprezentačný výber CTM: Dominika Manikova, Maximilán Marenčík, Peter Danihel,
Marko Manik, Jakub Krnáč, Adam Hugo Hanák, Adrián Kružliak. Z mladších vekových
kategórií boli nominovaní Filip Repiský, Pavel Kováč, Matej Križka a Matej Palasthy.
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Správa z tohto zasadnutia bola podľa mojich informácií riadne zaslaná na sekretariát SZC.
Tento zoznam bol po nástupe reprezentačného trénera do funkcie upravený do nasledovnej
podoby, ktorý predložil vo svojom pláne prípravy v takomto pomenovaní a obsadení:
RD Junior/Elite: Patrik Nagy, Kristína Madarasová, Michal Tomčo
RD Challenge: Sebastián Sulka, Adam Hugo Hanák, Jakub Krnáč, Marko Manik, Dominika
Maniková, Maximilián Marenčík, Peter Danihel
Zaradenie S. Sulku argumentoval r. tréner jeho prípravou na Elite kategóriu v budúcom
roku
2019 a prípravou na OH a rovnako ho uviedol ako vhodného sparing partnera pre P.
Nagyho.
Kristína Madarasová ukončila súťažnú činnosť v sezóne k 17.5.2018, kedy jej rodičia
informovali p. Rapčana telefonicky o hospitalizácii a p. Rapčan informoval následne
komisiu a Milana Krebsa mailom.
Komisia do dnešného dňa neobdržala od klubu, Kristíny, jej rodičov alebo reprezentačného
trénera žiadne oficiálne informácie k jej stavu, alebo k jej pokračovaniu v sezóne 2019.
Jazdec S. Sulka sa rozhodol aj v sezóne 2019 pokračovať v challenge (v UCI nebodovanej)
kategórii muži, čo oznámil jeho otec mailom na SZC a iných adresátov dňa 31.12.2019.
Slovenský pohár
Harmonogram pretekov SP a M SR bol vypracovaný komisiou v spolupráci s
klubmi a zverejnený vo februári na webe SZC aj v spolupracujúcich médiách.
Tradične organizátormi pretekov boli len 3 kluby (BMX klub Rača, BMX Team Liptov a
Košický Šarkaň) a naplánovaných bolo 11 kôl pohára (v súlade s dohodami z VZ 2018).
Novinkami v SP boli tohto roku:
- oddelenie Majstrovstiev SR jednotlivcov, ktoré prebiehalo ako samostatné preteky
a nebolo spojené s kolom SP
- zadefinovanie kategórie MTB na BMX dráhe do SP a M SR v pravidlách
- zmenený proces prideľovania štartových čísiel, ktorý po SA BMX prevzala do
svojej správy komisia a zrealizoval p. Martin Maurer
Nový proces prideľovania štartových čísiel bol odsúhlasený na zasadnutí komisie
1.3.2018, formuláre pre žiadosti o pridelenie štartového čísla zverejnené na webe SZC a
inštrukcie zaslané mailom klubom.
Kategória MTB tento rok pritiahla aj nové kluby, ale iba jednorazovo a neukazuje sa, že by
mala výrazný prínos na získavaní nových BMX jazdcov z iných odvetví, alebo na výraznej
propagácii BMX v iných odvetviach cyklistiky.
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Oddelenie M SR od SP vnímame pozitívne a navrhujeme tento trend zachovať.
Podmienka účasti na 3 kolách SP je pravdepodobne na podmienky slovenského bikrosu
prisilná, nakoľko sa M SR jednotlivcov nezúčastnilo 48 jazdcov, ktorí nesplnili toto
kritérium, napriek tomu, že prebehlo 6 kôl pred M SR.
Komisia udelila výnimky z tohto pravidla, v mužskej kategórii Sebastiánovi Sulkovi, ktorý
sa zúčastňoval na pohári v ČR. Výnimka bola udelená aj Kristianovi Vojtekovi, ktorý mal
odjazdené len dve kolá. Lukáš Kružliak výnimku nedostal, nakoľko nemal odjazdené ani
jedno kolo SP ani iných pretekov.
Zlepšenie nastalo v oblasti publikovania výsledkov SP, kedy sa nám podarilo znížiť čas
ich spracovania a opublikovania, za čo patrí vďaka p. Grznárovej a samozrejme
organizačným teamom jednotlivých pretekov. Rovnako sa nám podarilo zabezpečiť
video záznamy z väčšieho počtu pretekov ako v minulom roku.
Štatistiky SP a M SR:
Jazdcov:
Kategórií:
Klubov:

105
9
16

Najúspešnejším klubom SP a M SR v hodnotení počtu medailí za SP sa stal BMX Team
Liptov, potom BMX klub Rača a klub Košický Šarkaň.

Tituly Majstra Slovenska získali jazdci z nasledovných siedmich klubov:
Majster SR BMX

BMX TEAM LIPTOV

jednotlivci

časovka

Spolu

3

4

7

58

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

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

CK BTC Vajnory

2

1

3

BMX klub Rača
BMX klub Košický Šarkaň

1

1
2

2
2

Šk Absolútne závodný tím
TJ BMX Pardubice

1
1

1

2
1

BIKE RACING SLOVAKIA

1

1

Členská základňa
Spočítaním podľa dostupných informácií SP a MS R máme v odvetví 16 klubov, ktoré sa
zúčastňujú na SP BMX a 104 pretekárov v 9 kategóriách. Osem z týchto klubov sa venuje
bikrosu, ostatné sú z odvetví horskej cyklistiky. Zoznam klubov a jazdcov ste dostali v
materiáloch na VZ.
Je pozitívne, že v našom odvetví väčšina členov s licenciou aj súťaží, aj keď by to mohlo
byť ešte lepšie a treba v kluboch na to vplývať.
Prehľad o úplnej členskej základni klubov a jazdcoch, ktorí sú členmi klubu ale nie sú
členmi SZC, nemajú licenciu a nesúťažia, nemáme k dispozícii.
Dráhy
Posledné 2 kolá SP plánované v Košiciach sa neuskutočnili, kvôli zemným prácam a
rekonštrukciám na trati v Košiciach (tak ako avizoval p. Tomčo už na VZ 2018). BMX
klub Košický šarkaň to komisii v auguste podľa dohody potvrdil. Komisia následne v
spolupráci s BMX Team Liptov a BMX Klubom Rača oslovila kluby s ponukou možnosti
organizovať preteky na ich dráhe v LM prípadne na inej dráhe. Na túto výzvu odpovedali
oslovené kluby BTC Vajnory, Henkyho Jazdci aj BRS negatívne a 11.9.2018 tak komisia
poslala klubom informáciu o definitívnom zrušení 10. a 11. kola pretekov aj s upraveným
spôsobom bodovania na 9 kôl.
Stav dvoch dráh Vajnory a Dunajská Lúžna sa napriek pozitívnym informáciám klubov
na minulom VZ nedostal tam, kam by sme očakávali. Vo Vajnoroch sa situácia ešte
zhoršila, v Dunajskej Lúžnej sa posunula výrazne dopredu.

Šenkvice
Využívanie haly v Šenkviciach bolo počas sezóny 2018 podstatne lepšie ako minulý rok,
aj zo strany klubov, aj zo strany zimnej prípravy reprezentácie.
Preteky olympijských nádejí krajín V-4
Usporiadateľom pretekov bol BMX klub Rača a na pretekoch sa zúčastnilo 10 pretekárov
z maďarských klubov. Boli oslovení všetci pretekári z ČR (a hlavne moravské kluby), ale
vzhľadom na preložený termín pretekov v Uničove nastal konflikt s moravskou ligou a z
ČR sa nik nezúčastnil. Z kontaktov BMX klubov uvedených na webe Poľskej cyklistickej
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federácie, ktoré sme použili, nám neprišla žiadna spätná správa o ich účasti, či neúčasti,
rovnako tak ako z Poľskej cyklistickej federácie samotnej.
O usporiadanie pretekov V4 sa Slovensko uchádza aj v roku 2019 v jednom z termínov
25.5.26.5.2019 / 21.9.-22.9.2019, miesto konania súťaže Liptovský Mikuláš.
Preteky v Českej republike

Český pohár
Pretekov ČP sa zo Slovenska zúčastnilo 9 jazdcov.
Sebasitián Sulka, jazdiaci za TJ Pardubice, sa stal víťazom Českého Poháru BMX v
kategórii Elite Men. Michal Tuchyňa (Cruiser 29 & under) skončil na 6.mieste, Peter
Danihel odjazil 2 kolá a skončil 22. v poradí.
Ostatní jazdci Maximilián Marenčík, Adam Marenčík, Dominika Manikova, Aleš Ševčík,
Matúš Ševčík a Filip Repiský odjazili len 1 kolo ČP.
Hodnotíme pozitívne, že do tradičného zoznamu mien pribudli ďalší jazdci a v tomto trende
treba vzhľadom na vyššiu konkurenciu v ČR pokračovať.

Moravská bikrosová liga
Počet jazdcov jazdiaci MBL výrazne stúpol a pretekov sa zúčastnilo 34 jazdcov z 6 klubov.
Pekné výsledky dosiahol LM, kde Adam Hugo Hanák skončil na 4. mieste v kategórii
15-16. BMX Team Liptov výrazne predbehol ostatné kluby aj v počte odjazdených
pretekov (56) a jazdcov, kde iné kluby dosiahli 16-18 odjazdených kôl.
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Európsky pohár
Sezóna začala účasťou na EP vo Verone. Do poslednej chvíle neboli jasné presné
podmienky účasti, nakoľko komisia bola nejednotná v názore. Nakoniec boli oznámené p.
Grznárom až v deň pretekov 24.3.2018. Kristína Madarasová zrušila svoju účasť na tomto
kole vzhľadom na plán pretekov jej trénera v Aigli.
Základom problémov, ktoré sa opakovali aj v koordinácii výjazdov aj na ďalšie kolá
EP a s nastavením podmienok účasti boli spôsobené najmä:
- rozporom v názoroch členov komisie trénerov ale aj členov odvetvovej komisie na
podporu S. Sulku v EP
- snahou o komplikované stanovenie podmienok podľa dosiahnutých výsledkov pre
jazdcov z výberu CTM
- komplikácie s tréningovým a súťažným programom K. Madarasovej stanoveným v
Aigli, ale aj nastavením podpory podľa jej výkonnosti (čo sformuloval predseda
trénerskej komisie v maily na SZC 20.2.2018)
- Snahou využívať v maximálnej možnej miere vozidlá SZC a koordinovať dopravu
a podmienky pre účasť tých, čo použijú vlastné vozidlo
- ....
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Postupne sa situácia časom a rutinou utriasla, ale rozhodne nebola ideálna.
Čo sa nám podarilo, bolo asi efektívnejšie využívanie zväzových vozidiel oproti minulému
roku. Naďalej nefungovalo odovzdávanie podkladov z výjazdov v stanovenom čase, ani
ich kvalita a kompletnosť. Rovnako nefungovala ideálne spätná väzba od vedúcich výprav
smerom ku komisii, či už zasielaním formálnych správ komisii, alebo textov, výsledkov a
fotografií pre propagáciu (česť výnimkám samozrejme).
Pohára sa zúčastňovalo 8 jazdcov.
V máji P. Henčl informoval komisiu mailom, že pretekár P. Danihel sa nebude zúčastňovať
na ďalších pretekoch EP, vzhľadom na nemožnosť naplniť cieľ sezóny a umiestniť sa do 16.
miesta a nebude čerpať na tento účel žiadne prostriedky.
Bodovanie a výsledné poradie našich jazdcov V EP:

Marko Manik, Kristína Madarasová a Adam Marenčík v EP nebodovali.
Majstrovstvá Európy
Majstrovstvám Európy predchádzal tréningový kemp v Sarrians.
Boli nominovaní a prihlásení nasledovní jazdci v týchto kategóriách:
Patrik NAGY (Men Junior), Sebastian SULKA (Men 17 -24), Dominika MANIKOVÁ
(Girls 13)
Peter DANIHEL (Boys 13), Maximilián MARENCÍK (Boys 14) a Marko MANIK (Boys
15)
Dominka Manikova sa prebojovala do finále a skončila na 5. mieste, čím sa na ME stala
našou najúspešnejšou challenge reprezentantkou. Výborný výkon podal Sebastián Sulka,
ktorý sa prebojoval do semifinále a skončil na výslednom 9. mieste. M. Marenčík sa
prebojoval do 1/8 finále, rovnako ako P. Danihel vo svojej kategórii. Marko Manik
nepostúpil z rozjázd a rovnako tak ani náš juniorský reprezentant Patrik Nagy.
Detailnejšie hodnotenie účasti a výkonov našich jazdcov na EP a ME predpokladám
predloží vo svoje správe reprezentačný tréner.
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Preteky BMX nádejí
Rovnako ako minulý rok (a v súlade s úlohou z VZ 13.1.2018) sme predložili projekt a
pokračovali s organizáciou Pretekov BMX nádejí pre neregistrované deti a mládež. Bolo
zorganizovaných spolu 6 kôl pretekov na dráhach klubov BMX klub Rača, BMX Team
Liptov a Košický šarkaň. Spravidla sa na pretekoch odjazdili 2-3 kategórie. Výrazný počet
tých najmenších pretekárov prichádzal z klubu BRS. Chcem poďakovať organizátorom aj
klubom a verím, že budeme pokračovať s ešte väčším počtom malých jazdcov budúci rok.
Podľa môjho názoru je potrebné venovať propagácii tohto podujatia viac, aby sme oslovili
aj viac detí mimo klubov.
CTM
CTM fungovalo aj tento rok pri dvoch kluboch BMX klub Rača a BMX TEAM LIPTOV,
ktoré zastrešili aj jazdcov z ostatných regionálnych klubov.
Zoznamy jazdcov a kritéria nominácií boli odovzdané na SZC, čo potvrdzuje aj „Zápis z
rokovania vedenia SZC a komisie BMX“.
•
•
•

•

V rámci CTM sme stanovili povinnú účasť na dvoch pretekoch v ČR, prvé preteky
boli Pardubice na začiatku sezóny a druhé Brno - Lískovec.
Pred pretekmi M SR organizovali CTMky spoločné sústredenie v Košiciach a
následne na trati v Lipt. Mikuláši ako prípravu na majstrovstvá.
Na stretnutí komisie a repre trénera v LM bol naplánovaný tréning CTM BA s
reprezentačným trénerom. Tento tréning sa aj uskutočnil podľa plánu na trati BMX
klubu Rača. Inak počas sezóny trénovali CTM jazdci aj z iných klubov prevažne na
trati BMX klubu Rača.
S reprezentačným trénerom bola dohodnutá spolupráca aj pri účasti na pretekoch v
ČR a v LM (hodnotenia sa dúfam dozvieme v správe repre trénera)

Viac o činnosti oboch CTM by mohli poskytnúť v diskusii tréneri CTM.
OH Mládeže
Na základe informácií od p. Rohoňa na rokovaní vedenia SZC a komisie BMX v máji,
začala organizácia účasti našich jazdcov na OH mládeže. Organizáciu podujatia si zobral
na starosti Milan Krebs, ktorý sa tam aj osobne zúčastnil. Pomienkou účasti bola dvojica
Junior a Juniorka. Nominácie na Juniora boli jasné (Patrik Nagy) a Juniorku bolo treba
doplniť z iného odvetvia. Na odporúčania sa ňou stala Radka Paulechová (MTB). Príprava
bola komplikovaná neujasnenou výškou dotácie na akciu a jej možného použitia, kedy
Milan Krebs opakovane odpovedal na otázky komisie, že „to stále nie je nasné“. Toto
komplikovalo aj nakúpenie/zapožičanie výstroja pre Radku. Hlavným problémom bolo
zabezpečenie tréningu pred samotným pretekmi, nakoľko Milan Krebs bol na liečení a
Radkin program pretekov v MTB bol tiež pomerne hustý. Nakoniec za nezištnej pomoci
rodičov a klubov Radka absolvovala aspoň niekoľko tréningov na dráhe. K akcii boli
vypracované články na propagáciu (Mikuláš Rapčan) aj zhodnotenie akcie vedúcim
výpravy (prvý sa na stránke SZC objavil v značne skresanej podobe, ten druhý sa na webe
SZC neobjavil napriek niekoľkým urgenciám). Tak aj pre ostatných pre informáciu,
uvediem zo správy Milana Krebsa:
63

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

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

„V nedeľu 7.10. o 11.00 Argentínskeho času sa uskutočnili preteky Mixed BMX
Racing vrámci OH mládeže. Na štarte sa za Slovensko postavili Patrik Nagy
a Radka Paulechová.
Pretekov sa zúčastnilo 16 tímov (16 chlapcov a 16 dievčat). Chlapci a dievčatá súťažili
samostatne. Chlapci aj dievčatá boli rozdelení na dve jazdy po 8 podľa rebríčku.
Takto absolvovali 3 jazdy, po ktorých štyria s najnižším počtom bodov postúpili do finále,
ktoré sa potom išlo na jednu jazdu. Radka, ktorá nám v týchto pretekoch prišla pomôcť z
horskej a cestnej cyklistiky,sa tejto role zhostila vynikajúco. Nezľakla sa vyskúšať niečo
nové a vďaka tomu sme mali možnosť zúčastniť sa týchto OH mládeže.
Po dojazdoch 8,8,8 skončila celkovo na 15.mieste.
Chlapcom kvôli vetru, ktorý býval na dráhe aj vďaka blízkosti oceánu,
zrušili prejazd cez pro-sekciu a absolvovali preteky na rovnakej dráhe
ako dievčatá.
Paťo po vynikajúcich štartoch doplatil na drobné chyby, ktoré urobil po dráhe a tie ho
pripravili o lepšie umiestnenie.
V poslednej jazde vybehol z prvej klopenky na treťom mieste ale na ďalších rovinkách mu
už dochádzali sily a postupne sa prepadol na 6.miesto.
Po dojazdoch 7,6,6 nepostúpil do finále. Celkovo sa umiestnil
na 12.mieste. V závode sa spočítavali body z výsledkov
chlapcov a dievčat a Slovensko sa tak umiestnilo na
15.mieste.“
Bodovanie v UCI
Body v UCI rankingu získali jazdci Michal Tomčo, Filip Čilík a Bruno Grznár a Martin
Maurer, tak ako aj minulý rok, len za preteky Majstrovstiev Slovenska.
Slovensko sa nachádza na 35. priečke zo 48 krajín.
(zdroj: https://www.uci.org/bmx-racing/rankings)
Sústredenia a tréningové kempy
-

Kristína Madarasová sa zúčastnila tréningového pobytu v Svetovom cyklistickom
centre v Aigle
VERONA SÚSTREDENIE BMX 18.02. - 23.02.2018
Kemp Sarrians - 22.-24.6.2018
CTM sústredenie Košice a Liptovský Mikuláš - 25.6.2018 – 30.6.2018
Sústredenie Brno - august - nominovaných 8 jazdcov

Vzhľadom na vyťaženosť Verony a obsadenie termínov bola účasť našich jazdcov
realizovaná spolu s ČR a Lukášom Tammem. Na sústredenie boli nominovaní trénerskou
komisiou K. Madarasová a P. Nagy, následne sa ako samoplatca prihlásil aj S.Sulka.
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Kemp Sarrians v termíne 22.-24.6.2018 organizačne zabezpečoval klub Henkyho
Jazdci a zúčastnili sa ho Sebastián Sulka a Patrik Nagy, Peter Danihel, Maximilián
Marenčík, Dominika Maniková a Marko Manik. Jazdci sa na kemp prihlásili
individuálne a ich nomináciu a podmienky účasti potvrdila odvetvová komisia BMX
hlasovaním per rollam. Kemp bol následne hradený z rozpočtov pre reprezentáciu a
rozvoj odvetvia a rozpočtu CTM Bratislava.
Súbežne s termínom v Sarrians prebiehalo na Slovensku sústredenie CTM, organizované
Martinom Maurerom a Michalom Tomčom na dráhach v Košiciach a v Liptovskom
Mikuláši. Na sústredení sa zúčastnili jazdci reprezentačného výberu CTM, ktorí neboli v
Sarrians a po návrate zo Sarrians sa k nim pripojili ďalší. P. Danihel sa sústredenia
nezúčastnil na odporúčanie osobného trénera. Na sústredení sa spolu zúčastnilo okolo 20
jazdcov z klubov BMX klub Rača, BTC Vajnory, Košický šarkaň, BMX Team Liptov a
BRS. Sústredenie bolo zamerané okrem všeobecnej technickej a kondičnej prípravy aj na
prípravu jazdcov na konkrétnu dráhu v LM pred Majstrovstvami SR. Osobne som sa na
sústredení zúčastnil ako asistent, a hodnotím jeho organizáciu, program a priebeh ako veľmi
dobrý a kemp ako prínosný.
O detailné zhodnotenie sústredenia v prípade záujmu môžeme potom požiadať Martina
Maurera.
V termíne 6.8-9.8.2018 sa konalo sústredenie naplánované reprezentačným trénerom v
Brne, ktorého sa zúčastnilo 7 jazdcov (z pôvodných 8 plánovaných): Sebastián Sulka,
Patrik Nagy, Marko Manik, Dominika Maniková, Maximilián Marenčík, Peter Danihel,
Hugo Hanák.
Koordináciu podujatia zabezpečoval reprezentačný tréner s komisiou a CTMkami.
Návrh p. Rapčana, aby sa sústredenia zúčastnil aj David Neupauer (ako náš jediný
druhý juniorský jazdec) a potenciálny náhradník na OH mládeže, alebo Radka
Paulechová ako reprezentantka OH mládeže sa nezrealizoval (dôvody uviedol v
odpovedi repr. tréner 23.7.2018).

Tréneri CTM navrhovali financovanie účasti CTM jazdcov z CTM rozpočtov, a použitie
peňazí na OH prípravu pre prefinancovanie účasti S.Sulku (mail z 22.7.2018), taktiež bolo
na zváženie použitie financií na prípravu na OH mládeže. Podľa dostupných informácií
Milan Krebs na tento návrh nereflektoval a podľa mojich informácií sa akcia celá
vyúčtovala z reprezentačného rozpočtu. Čo tiež okrem iného spôsobilo nedostatok financií
na dokončenie zimnej prípravy.
Rovnako už predtým 7.6. pri posudzovaní plánu upozornil P.Grznár repre trénera na
nutnosť členiť náklady v jeho plánovanom rozpočte: citujem z mailu, ktorý išiel aj na
sekretariát SZC.
„Ďalšie ústredenia budeme musieť deliť na repre, CTM BA, CTM LM, takže by sme mali
mať väčšiu rezervu repre - toto musíme prebrať s predsedami CTM /teda so stavom ich
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financií/ Patrik a Argentína by mala byť z dotácie ministerstva - aj príprava a aj výjazd, čo
ale neviem na 100%. /p. Rohoň to na stretnutí hovoril/.“
From: peter.grznar@centrum.sk Date: 7 June 2018 at 14:36:42 CEST
To: Milan Krebs <krebs@mail.t-com.sk>, 'Marko Martin' <marcus@gratex.com>
Cc: 'Peter Palasthy' <peter@pepeski.sk>, <maurer@bikros.sk>, <szc@cyklistikaszc.sk>,
'Mikuláš Rapčan' <rapcan@bmx-raca.sk>
Zlatý pedál
Nominácie na najlepšieho cyklistu za rok 2018 Zlatý pedál sme riešili v komisii a z dvoch
interne navrhnutých kandidátov na bikros sme odhlasovali za bikros Dominiku Manikovú,
freestyle navrhol Michala Kovačoviča.
Temto rok sa prvý raz vyhlasoval aj talent roka do 15 rokov, ocenenie získala bikrosárka
Dominika Maniková.
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Príloha č.11
Správa odvetvia cyklokros za rok 2018

Cyklokros sa opäť posunul v činnosti. Členstva v komisii sa vzdal po skončení
sezóny 2017 Marek Varhaňovský , ako prvý náhradník s najvyšším počtom hlasov
na
minuloročnom valnom zhromaždení bol do komisie kooptovaný
Martin Kurty, ktorý sa riadne zúčastňoval zasadaní komisie.
-

-

-

-

-

-

-

-

Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo pred prvým kolom slovenského pohára,
ostatné zasadnutia sa uskutočnili prakticky po každom kole slovenského pohára.
Zápisnice sú zverejnené na webovej stránke SZC.
Problém bol v sezóne konkrétne s reprezentantkou Jankou Keseg – Števkovou.
Permanentne sa sťažovala na reprezentačného trénera, na predsedu komisie
mailovou komunikáciou, ktorú rozposielala v kópii na kluby, na kontrolnú komisiu
SZC. Neplnenie podmienok, aké stanovil reprezentačný tréner a následne schválila
komisia na reprezentačné výjazdy konkrétne Jankou Keseg – Števkovou, vznikajú
finančné straty na ubytovaní, stravovaní, cestovných nákladoch.
Problém bol v nahlasovaní dátumov na UCI, jedny preteky boli zrušené, jedny
preteky som žiadal zmeniť dátum / Topoľčianky /. Zatiaľ sme pokuty na UCI za
uvedené zmeny neplatili.
Usporiadateľom pretekov, konkrétne Jozefovi Nazarejovi C1 vyslovil absolutórium,
obrovská konkurencia, priamy prenos v RTVS. Bolo to podujatie, ktoré sme 20
rokov na Slovensku nemali.
6 pretekov UCI nemala v tomto roku cesta ani MTB, cyklokros robí pokroky.
Môžeme byť na cyklokros hrdí. Stali sme sa vzorom pre ostatné odvetvia. Cyklokros
je tretím z pohľadu SZC prijímateľom štátnych prostriedkov. Cyklokrosári aktívne
prinášajú výsledky SZC v podobe rebríčkov štátov vo všetkých hodnotených
kategóriách, kde sa nachádzame od 11-18.miesta.
Umožnili sme pretekárom , juniorom, ženám a mužom, súťažiť o body UCI v
domácich podmienkach. K nám prichádzala európska špička U23.
Cyklokros je jedna z priorít, spolu so ženskou cyklistikou UCI. Diplomaticky sa
pracuje na zaradení cyklokrosu do OH, či letných, či zimných to je v rokovaní. MOV
zdieľa názor, že zimné športy musia úzko byť naviazané na sneh, resp. ľad, na druhej
strane ak by bol zaradený do letných hier olympiády, v auguste je to problém.
SZC poskytol pre cyklokros 13,500 Eur navyše z rozpočtu, z rezervy SZC na
organizovanie pretekov. Boli rozdelené : 4.500 Eur usporiadateľovi C1, 1.700 Eur
usporiadateľom C2. ďalej bol SZC uhradený poplatok pre UCI, za zaradenie
pretekov do kalendára UCI á kolo 300 – 350 Eur, SZC platil rozhodcov.
Delegovaní technickí komisári nemali zásadné výhrady k usporiadaniu pretekov
Usporiadatelia sa naučili zodpovedne pracovať, je vy tvorený systém, na ktorý si
ľudia zvykli a to nás posúva vpred.
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-

Práca rozhodcov sa stala perfektnou a nevyžaduje žiadne zásahy ani kontrolu, plnia
si svoje povinnosti na jednotku.
Výsledky juniorov komisia ovplyvniť nemôže, je to na klubových tréneroch, na ich
prístupe k cyklokrosu, ako k neolympijskej disciplíne
Cyklokrosu sa podaril opäť i nevídaný výsledok, zisk titulu majstra Európy masters
, no najmä prvý historický zisk titulu majstra sveta masters M. Barényiho
Zrovnoprávniť výšku cien v M SR muži – ženy si kladie komisia za úlohu pre
budúcu sezónu aj na MSR a jednotlivých kolách SP mimo kategórie UCI po vzore
UCI.
Hodnotenie Slovenského pohára:

-

-

-

1 x C1, 5x C2, 1x SP, M SR
Súťažilo sa v desiatich vekových kategóriách : ml. žiaci, st. žiaci, žiačky, kadetky,
kadeti, masters A, masters B, juniori, ženy + juniorky, muži Elite+U23
Celkovo súťažilo 1509 pretekárov
Počtom najúspešnejší usporiadatelia v štyroch vekových kategóriách : Raková,
Podbrezová
Priemer štartujúcich na jedno kolo : ml. žiaci 27, st. žiaci 27,4, žiačky 15, kadetky
7, kadeti 21, masters A 16,5, masters B 10,1, juniori 23,6, ženy Elite + juniorky 14,4,
Muži Elite U23 27.
Percentuálne zastúpenie kategórií: ml. žiaci 14%, st. žiaci14%, žiačky 8%, kadetky
4%, kadeti
11%, masters A 9%, masters B 5%, juniori 13%, ženy + juniorky 8%, muži Elite +
U23 14%
UCI kategórie z pohľadu úspešnosti získania UCI bodov
Juniori : jedno víťazstvo / Jenčuš J. / Podbrezová /, bodovali štyria : J. Jenčuš 22
bodov, S.
Nagy 3body, S. Hollý 1 bod, M. Piga 1 bod
Ženy + juniorky : v UCI pretekoch žiadne víťazstvo. Bodovali : T. Jaseková 76
bodov, M.
Findrová 52, J. Keseg – Števková 48, N. Glajzová 22, V. Kissová 15, T. Birošová
10, E. Knihová 8, M. Kadlecová 1
Muži Elite + U23 : žiadne víťazstvo, bodovali : O. Glajza 142 bodov, M. Ulík 96,
M. Haring 49,
J. Kurty 29, Š. Nôta 18, S. Mičian 4, J. Varhaňovský 2
Spolu získaných 581 UCI bodov
Počet štartujúcich Slovákov k celkovému počtu
štartujúcich Poprad : Juniori 18/30, ženy 6/22, muži
16/50 Levoča:
Raková : juniori 19/31, ženy 10/16, muži 14/27
Podbrezová : juniori 21/32, ženy 9/18, muži 15/36
Trnava : juniori 14/22, ženy 8/14, muži 17/22
Košice: juniori 16/19, ženy 6/6, muži 12/18
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Topoľčianky : juniori 15/21, ženy 5/14, muži 17/23
Usporiadatelia sú na vysokej úrovni
Reprezentácia:
- Reprezentácia funguje pod vedením trénera R.Glajzu, absolvovala najmä preteky

Českého pohára, Svetový pohár CDM v Tábore pre širší reprezentačný káder,
spoločne s pretekmi UCI na Slovensku malo za úlohu vytriediť tých najlepších
pretekárov, ktorí sa zamerajú na MS. Po MSR a skončení roka 2018 bola stanovená
užsia nominácia s potenciálom boja o prvú polovicu na MS. Táto užšia kategória
pretekárov dostala podmienky na kvalitnú záverečnú prípravu, sústredenie v teple
v Malage, Svetové poháre CDM v Namure, Zolderi, PointChateau, Hoogerheide.
Na všetky tieto záverečné podujatia bola zabezpečená letecká preprava pre
všetkých reprezentantov. Užšiemu kádru reprezentantov, ktorí sa pripravujú na
MS boli vytvorené najlepšie podmienky v histórii z pohľadu záverečnej prípravy
na MS.
- ME 37. miesto J. Jenčuš, O. Glajza 31. miesto
- Tábor CDM širšia nominácia

. – na MS nominácia schválená na zasadnutí komisie po M SR v BB

Návrh kalendára „Slovenský pohár v cyklokrose 2019“
29.9. Poprad
C1
6.10. Raková

C1

13.10. Trnava

C2

26.10. Podbrezová

C1

27.10. Topoľčianky

C1

3.11.

SP

9.-10.11. Taliansko

ME

23.11. Košice

C1

M
1.12. Trenčín ?
SR
Prílohy : Graf počtu štartujúcich
Graf , percentuálne zastúpenie kategórií v SP
Tabuľka počtu zahraničných pretekárov
69

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

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

Tabuľka prehľadu úspešnosti slovenských pretekárov v UCI kategóriách

1. Príloha: graf percentuálne zastúpenie kategórií

Stĺpec1
ml.žiaci
st.žiaci

14%

14%

8%

Žiačky

14%

13%
5%

Kadetky
Kadeti

9%

11%

8%
4%

Masters A
Masters B
Juniori
Ženy
Muži ELITE,U23

2. Príloha: Tabuľka prehľadu úspešnosti slovenských pretekárov v UCI

kategóriách
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Juniori : Jakub Jenčuš, PROefect Košice

22 bodov

Simon Nagy, TJ Slávia ŠG Trenčín, 3 body
Samuel Hollý, CKM Poprad,
1 bod
Matej Piga, CKM Poprad,
Ženy:

1 bod

Tatiana Jaseková, BIKEPRO BB, 76 bodov
Mariana Findrová, Dukla Bratislava, 52 bodov
Janka Keseg – Števková
48 bodov
Natália Glajzová, TJ AUTO ŠKODA Mladá Boleslav 22 bodov
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Vierka Kissová, BIKEPRO BB,

15 bodov

Tereza Birošová, CKM Poprad

10 bodov

Ema Knihová, Cys Žilina
8 bodov
Monika Kadlecová, CK EPIC Dohňany 1 bod
Muži:

Ondrej Glajza, TJ AUTIO ŠKODA Mladá Boleslav 142 bodov
Matej Ulík, Expres CZ Scott Team Kolín

96 bodov

Martin Haring, Dukla Banská Bystrica
Jakub Kurty, ISAKO SPORT

49 bodov
29 bodov

Štefan Nôta, CK Rimavská Sobota

18 bodov

Samuel Mičian, Velodrom Prešov

4 body

Jakub Varhaňovský, Dukla BB

2 body

Košice

3.Príloha: Tabuľka počtu zahraničných pretekárov
Zahraniční pretekári Slovenský pohár cyklokros 2018
Miesto pretekov
Juniori
Ženy
Poprad
3x BEL
2x NED
2x CZE
1x HUN
1x GER
1x FRA
1x FRA
2x BEL
4x POL
7x CZE
1x HUN
1x AUT
1x GBR
1x DEN
1x POL
Levoča
1x CZE
-

Raková

7x CZE
5x POL

4x CZE
2x POL

Podbrezová

4x CZE
6x POL
1x ITA

5x CZE
3x POL
1x BEL

Trnava

3x CZE

5x CZE
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Muži
1x GER
6x BEL
7x DEN
5x POL
2x ITA
11x CZE
1x HUN
1x AUT
7x CZE
1x NED
1x POL
8x CZE
4x POL
1x HUN
5x BEL
9x CZE
6x POL
1x HUN
3x CZE
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Košice

Topoľčianky

2x BEL
2x HUN
1x POL
1x CZE
1x ITA
1x HUN

1x POL

2x POL

-

3x CZE
1x BEL
1x POL
1x HUN

5x CZE
1x HUN
2x AUT
1x BEL

2x ITA
2x CZE
1x HUN
1x BEL
1x BEL
2x CZE
2x AUT
1x HUN
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Príloha č. 12
Správa o činnosti odvetvia Trial za rok 2018

Vážené dámy a páni,
Dovoľte, aby som vo svojej správe zhrnul uplynulú sezónu 2018.

•

Reprezentácia

•

3 kolá Slovenského pohára (Záriečie, Lučenec, Rudina, Speedtrial v
Lučenci)

•

4 kolá hier mládeže (Lučenec, Záriečie, Rudina, Poprad)

•

M-SR organizované v Poprade

•

Podpora mládeže

Reprezentácia:
Svetový pohár sa skladal zo seriálu 4 pretekov.
1.kolo Vocklabruck Rakúsko

Samo 13.

Jano 21.

Kristína 7.

2.kolo Val di Sole Taliansko

Samo 11.

Jano 38.

Erika 6.

3.kolo Antwerp Belgicko

Samo 7.

Kristína 12.

Erika 8.

4.kolo Berlín Nemecko

Samo 3.!!!

Erika 6.

Majstrovstvá sveta - Čína Chengdu:
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Kategória Elite Woman:

Erika Hlavatá

11.miesto

Kategória Elite Men 20“:

Samuel Hlavatý

5.miesto
20.miesto

Súťaž národných tímov:

Ján Kočiš
0

V kategórii Elite men 20“ prvý krát vyštartoval Samuel Hlavatý...
Na majstrovstvách sveta v kategórii národných tímov po minuloročnom vynikajúcom
5.mieste sme nedokázali poskladať tím, ktorý by mohol vyštartovať.
Majstrovstvá Európy:
Kategória Elite Woman:

Kategória Elite 20“:

Erika Hlavatá

11.miesto

Kristína Sýkorová

9.miesto

Samuel Hlavatý

11.miesto

Ranking UCI ku 9.12.2018
Elite Men 20 Samo Hlavatý 5.
Elite Women Erika Hlavatá 7.
Svetové hry mládeže Taliansko Lazzate:
Jazdcov čakali pekné, náročné sekcie, ktoré sťažovalo predovšetkým neskutočne horúce
počasie.
Slovenskú reprezentáciu tvorili Marek Nagy - NovoCk Lučenec, Jakub Mudrák - CTK
Záriečie a Andrej Galovič - CK Rudina. Marek a Jakub štartovali v kategórii benjamin,
Andrej v kategórii kadet. Náročné sekcie, silná konkurencia a vysoké teploty dali chlapcom
poriadne zabrať. Andrej obsadil 30. miesto, Marek skončil na 15. mieste a najväčšie
nádeje sme vkladali do Jakuba. Tomu sa podarilo prepracovať do 12-členného finále. No
napriek veľkej snahe a peknému výkonu to nestačilo na najlepších súperov a Jakub skončil
na konečnom 5. mieste.
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. Slovenské Hry Mládeže:
Po veľkej odozve organizovania dvoch kôl hier mládeže v roku 2017,
organizovaných v Rudine a Lučenci, sme v tejto sezóne zorganizovali 4kolá (Lučenec,
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Záriečie, Rudina a Poprad). V nastávajúcej sezóne chceme pokračovať v tomto projekte a
zorganizovať minimálne 4kolá.
Od roku 2017 máme vytvorený zoznam talentovanej mládeže, ktorý sme aktívne
podporili aj v roku 2018.
V roku 2017 a aj v tomto roku sme sa zamerali na väčšiu podporu organizátorov
podujatí na Slovensku, zväčšenie členskej základne, počtu aktívnych klubov, pracujúcich
hlavne s mládežou.
Majstrovstvá Slovenska v Poprade
V júli prebehla Trialová akadémia mládeže v Lučenci, ktorá bola pred vycestovaním
jazdcov na svetové hry mládeže.
Tento rok bol pre nás prelomový, z pohľadu systému organizácie pretekov. Mám na mysli
vytvorenie rozhodcovskej komisie, ktorej členovia – rozhodcovia zabezpečovali
rozhodovanie na pretekoch. Prebehlo školenie rozhodcov a začal sa budovať systém
fungovania.
Komisia Trialu sa v roku 2018 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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Príloha č.13

Správa Sálovej Cyklistiky
Za rok 2018
V roku 2018 sme úspešne nadviazali našu činnosť na predchádzajúce úspešné roky z
hladiska rozvoja klubu, popularizácie športového odvetvia Sálovej cyklistiky,
zviditeľnenia mesta Kolárovo z pozície jediného klubu na Slovensku v tomto športovom
odvetví., ako aj dosiahnutých športových výsledkov.
Pravidelné tréningové jednotky, domáce aj zahranišné sústredenia a tréningové tábory
pre všetky vekové kategórie priniesli aj vytúžené výsledky a úspechy.
Naši mladí športovci, vekom juniori ako členovia juniorskej, ale aj seniorskej
reprezentácie úspešne reprezentovali náš klub, a Slovensko okrem množstva pretekov aj
na Majtrovstvách sveta a Európy juniorov aj Elite kategórie.
Naši športovci získali v roku 2018 na všetkých súťažiach 85 medailí.
Na juniorských
ME v Bazenheide vo Švajčiarsku na štvorica
vyjazdila 4.miesto v kategórii štvoríc, v zložení
Henriett Domin –Eszter Kulich- Panna Rebeka Mihalics-Anasztázia
Domin.
Dvojica junioriek Natália Žibrita –Nikoletta Fordos dosiahli 5 . miesto a v súťaži jednotlivkýň
Natalia Zibrita 14. miesto a Dóra Rákócza 17. miesto.
Naša elitná štvorica, ešte v juniorskom veku, v zložení Dóra Szabó,Henriett Domin
,Eszter Kulich , Mihalics Panna Rebeka vybojovala prvú historickú medajlu z Majstrovstiev
Európy v Elite kategórii, keď v nemeckom Wiesbadene, kde bezchybnou jazdou utvorili
slovenský rekord v počte vyjazdených bodov na ME a obsadili konečné 3. miesto.
Naši športovci v juniorskom veku, svojej premiére na MS v Liege –, v
Belgicku dosiahla nasledujúce výsledoky: v súťaži jednotlivkýň
Natália Žibrita 20.miesto , Dóra Rákócza 22. miesto, dvojice
Nikoletta Fordos – Natália Žibrita 9 miesto a
Dóra Rákócza
– Eszter Kulich 10. miesto.
V súťaži jednotlivcov mužov skončil Tomás Rozbořil na 10. mieste a naša štvorica
bezchybnou jazdou získala 4. miesto.
V dlhodobej súťaži Východoeurópskeho pohára Európskeho EEC Cup ziskali množstvo
medailí, vyhrali niekoľko kategórií, čím náš klub ŠKC- Kolárovo suverénne dominoval v
celkovom hodnotení a obhájil vlaňajšie prvenstvo v súťaži klubov.
Máme veľkú radosť zo záujmu ďaľších kolárovských detí o naše športové odvetvie,
ktoré v priebehu roka 2018 sa stali súčasťou nášho klubu, ktoré sme v priebehu roka
integrovali do nášho klubu a odvetvia, a ktoré majú perspektívu časom úspešne
reprezentovať slovenskú reprezentáciu. V súčasnosti má náš klub 35 členov od
prípravkárov až po dospelých.
V roku 2018 sme popri domácich súťažiach a Majstrovstvách
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Slovenska zorganizovali aj tradičný letný tréningový tábor v Kolárove. Vďaka nášmu
niekoľkoročnému úsilu a práci, nadobudlo toto podujatie také rozmery, že sa ho zúčastňujú
športovci a trénery ďalších krajín Európy, medzi ktorými nechýbajú krasojazdci z absolútnej
svetovej špičky, či majstri sveta.
Všetky tieto úspechy sú spojené k tomu zodpovedajúcou prezentáciou klubu, mesta ako aj
športového odvetvia v štátnych, súkromných, regionálnych, televíznych, rozhlasových,
printových aj internetových médiách.
Ďakujeme za podporu a pomoc počas celého roka, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v
nasledujúcom roku

.................................................
Andrea Hajdu
Trénerka RD
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Príloha č.14
Vyhodnotenie Slovenského pohára Masters - MRC 2018
Už 28. rokov súťažia slovenskí masteráci v celoročnej súťaži Slovenský pohár Masters a 9.
rok pod názvom MERIDA ROAD CUP o body a majstrovské tituly. Súťaž organizovala
pod záštitou SZC komisia odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých v zložení: Ladislav
Longauer, Rastislav Belák, Dušan Krkoška, Stanislav Klimeš, Milan Tupý. V MRC okrem
masterákov súťažili Muži B, ženy ELITE a vo vložených pretekoch juniori a kategória
Hobby, so zámerom týmto kategóriám vytvoriť väčší počet pretekových dní. Neumožnili
sme pretekať v MRC kadetom, nakoľko sa ich v roku 2017 zúčastňovalo veľmi málo,
naviac bol problém spojiť túto kategóriu s niektorou kategóriou masters. Pre rok 2018 boli
do Pravidiel Cyklistika pre všetkých zapracované doplnky, resp. zmeny na základe
schválených uznesení z rozšíreného pracovného zasadnutia komisie Cyklistika pre všetkých
zo dňa 22.10.2017 v BB.
Zvýšilo sa štartovné z 5 Eur na 10 Eur pre kategórie Muži B, Masters A,B,C,D
Rozšírili sa majstrovské súťaže o časovku dvojíc
Rozšírilo sa bodovanie do hodnotenia jednotlivcov o bonusové body za víkendové
dvojkolá a body z etapových pretekov
Obnovila sa súťaž TOP – TEN
Rozšírila sa súťaž o kategóriu Masters G 75+
Do súťaže boli zaradení aj zahraniční pretekári
V tomto roku bolo v rámci MRC usporiadaných 20 kôl v členení :
10 x časovky / 1x čas. dvojíc, 1x čas. trojíc, 1x trojčasovka /
7 x preteky jednotlivcov / Sabinov, Pernek 2x, Sokolovce, Teplý vrch, Kláštor p/Zn., Halič
/
1x etapové preteky / R. C. T. Martin /
1 x kritérium / CK Nitra /
1 x jazda do vrchu / CK Banská Bystrica /
Počet usporiadaných kôl MRC klubmi : 4 x Falange Bratislava, 3x CK Rimavská Sobota,2x
RAPID
Bratislava, 2x CK Piešťany,2x Velodrom Prešov, 1x CK Nitra, CK Kráľovčan, R.C.T.
Martin, CK Pravenec,
CK Banská Bystrica, CK Turzovka, CK ROUTE 66 Brezno
Cyklomaratóny 9: Stejskal team Prievidza, ŠK Cyklotour Sereď, CK Rimavská Sobota,
Tatry Tour 2x, CK
Banská Bystrica, CK ROUTE 66 Brezno, R.C.T. Martin, CK Nitra
Cyklistické akcie: 24 hod., BIKE ATTAC, Bratislava – Jasná, Trnava – Tatry
Reprezentácia v zahraničí Svetový týždeň cyklistiky - Hartberg, Svetový pohár v cyklistike
- St. Johann,
Gran Fondo, kvalifikačné preteky na MS masters - Ljubljana, MS Varese
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Práca rozhodcov počas celej súťaže bola kvalitná, odborná. Nevyskytli sa vážne
zlyhania, drobné problémy sa riešili priamo na mieste. Treba vyzdvihnúť ich prístup,
dochvíľnosť, ustrojenosť a odbornú spôsobilosť.
Práca spracovateľa priebežných rebríčkov a konečného poradia MRC 2018 jednotlivcov a
klubov / Karol Mlynár / bola príkladná, to znamená pre nás, že bola rýchla a bez vážnych
pochybení. Výsledky s poradím boli včas zverejňované na stránke SZC.
Ladislav Longauer, predseda komisie SZC – Cyklistika pre všetkých
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Príloha č.15

Paracyklistika – správa za rok 2018
V tomto roku sa začalo kvalifikačné obdobie na PH Tokio 2020, preto bol rok 2018
pre paracyklistov veľmi dôležitý.
Do reprezentačného družstva „A“ boli na rok 2018 zaradení:
•

Patrik Kuril (MC4)

•

Anna Oroszová (WH3)

•

*Jozef Metelka (MC4)

•

Ondrej Strečko (MC5)

•

Ľubomír Jančí (MT2)

*Zaradenie Jozefa Metelku do „A“ družstva bolo podmienené podpisom
zmluvy o reprezentácii so SZTPŠ a jeho verejným ospravedlnením za
výroky poskytnuté médiám po MS 2017 v JAR.
Do reprezentačného družstva „B“ boli na rok 2018 zaradení:
•

Juraj Práger (MB)

•

Ján Gallik (pilot tandemu)

•

Maroš Orečný (MH3)

Realizačný tím tvorili:
•

Milan Orosz (asistent)

•

Branislav Režňák (vedúci tímu, reprezentačný tréner)

Výsledky v roku 2018
MS na dráhe Brazília (Rio de Janeiro)
Prvým kvalifikačným podujatím na PH Tokio 2020 boli UCI majstrovstvá sveta v
dráhovej paracyklistike, ktoré sa uskutočnili 22. – 25. marca v Rio de Janeiro. Zo
slovenských reprezentantov sa na nich zúčastnil len Jozef Metelka, ktorého sprevádzal
osobný tréner Kyleigh Manners. J.Metelka obhájil titul svetového šampióna v stíhacích
pretekoch na 4 km, ako aj striebro na 1 km s pevným štartom, scratch nedokončil.
SP Belgicko (Ostend)
V dňoch 3. – 6. mája sa v belgickom Ostende konalo prvé kolo UCI svetového pohára
v cestnej paracyklistike. Slovensko reprezentovali: O. Strečko, P. Kuril, A. Oroszová, J.
Práger, J. Gallik a Ľ. Jančí. Svetový pohár bol kvalifikačným podujatím na PH Tokio a
zúťastnilo sa ho 321 pretekárov z 38 krajín. Slovensko sa celkovo umiestnilo na 24. mieste.
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Zásluhou Anky Oroszovej po vynikajúcom výkone v cestných pretekoch sme získali jedno
pódiové umiestnenie (3. miesto), k ďalším dvom sme však mali veľmi blízko – Anka
obsadila v časovke 4. miesto so stratou 0,74s na tretiu Češku Kateřinu Antošovú a Patrik
Kuril bol v rovnakej disciplíne taktiež štvrtý, keď na tretieho Codyho Junga z USA stratil
7,49s. Výkonnostne sa oproti vlaňajšku zlepšil aj Ondrej Strečko, čo sa odrazilo aj na jeho
výsledkoch v oboch štartoch (6. miesto na ceste, 8. miesto v časovke). Tandem Juraj Práger
– Ján Gallik hneď pri svojom premiérovom štarte na veľkých pretekoch získali prvé body
v svetovom pohári (10. miesto v cestných pretekoch)
UCI Svetový pohár

časovka

Ostend, Belgicko

miesto/štartujúci
miesto/štartujúci

cestný pretek

poradie v
SP

Anna Oroszová

WH3

4/8

3/8

3

Patrik Kuril

MC4

4/19

5/19

5

Ondrej Strečko

MC5

8/17

6/20

8

Ľubomír Jančí

MT2

12/15

11/15

nebodoval

Práger - Gallik

MB

14/19

10/22

12

SP Holandsko (Emmen)
V holandskom Emmene sa v dňoch 6. – 8. júla konalo druhé kolo UCI svetového
pohára v cestnej paracyklistike. Slovensko na tomto podujatí reprezentovali Anna Oroszová
(WH3), Ondrej Strečko (MC5) a tandem Juraj Práger – Ján Gallik (MB). Realizačný tím
tvorili Milan Orosz (asistent) a Branislav Režňák (vedúci výpravy). Celkovo na tomto
podujatí štartovalo 319 pretekárov z 36 krajín.
V piatok 6. júla bola na programe svetového pohára časovka jednotlivcov. Z našich
pretekárov sa najviac darilo Anne Oroszovej, ktorá po vynikajúcom výkone obsadila 2.
miesto. Perfektne zajazdil časovku aj Ondrej Strečko – skončil na 4. mieste, čo je doteraz
jeho najlepšie umiestnenie na pretekoch svetového pohára. Juraj Práger s pilotom Jánom
Gallikom zopakovali výsledok zo svetového pohára v Belgicku a v časovke obsadili 14.
priečku.
V sobotu sa v cestných pretekoch na 50,4 km trati predstavila Anna Oroszová. Opäť
jazdila výborne a tretím miestom získala pre Slovensko druhé pódiové umiestnenie.
Ondrej Strečko a tandemisti Juraj Práger/Ján Gallik sa na štart cestných pretekov
postavili v nedeľu 8. júla. Tandem skončil na 11. mieste, Strečko bol deviaty.
Výprava Slovenska získala na UCI svetovom pohári v cestnej paracyklistike
zásluhou Anny Oroszovej 2 medaily (1 striebornú a 1 bronzovú). Ondrej Strečko si skvelou
časovkou vylepšil bodové hodnotenie v rebríčku svetového pohára, ako aj v kvalifikácii na
PH Tokio 2020. Nestratili sa ani tandemisti Juraj Práger a Ján Gallik, ktorí v oboch
disciplínach predviedli bojovný výkon a vydali zo seba maximum, na najlepších to však
nestačilo.
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UCI Svetový pohár

časovka

cestný pretek

miesto/štartujúci miesto/štartujúci

Emmen, Holandsko
Anna Oroszová

WH3

2/9

3/9

Ondrej Strečko

MC5

4/19

9/24

Práger - Gallik

MB

14/19

11/21

MS Taliansko (Maniago)
V dňoch 2. – 5. augusta 2018 sa v talianskom Maniagu konali UCI majstrovstvá
sveta v cestnej paracyklistike. Slovensko na tomto podujatí reprezentovali: A. Oroszová, P.
Kuril, O. Strečko, J. Metelka, J. Práger/J. Gallik. Realizačné družstvo: M. Pacigová, K.
Manners, M. Orosz, B. Režňák.
Obhajkyňa minuloročného bronzu z časovky A. Oroszová skončila v tejto disciplíne
na siedmom mieste. Tandemisti Juraj Práger s pilotom Jánom Gallikom obsadili v časovke
17. priečku. V skupine MC5 sa predstavil Ondrej Strečko, ktorý skončil na 8. mieste. V
MC4 sme mali dvojnásobné zastúpenie v podobe paralympijských medailistov Patrika
Kurila a Jozefa Metelku. Patrik, ktorý na MS cestoval s nedávno operovanou zlomeninou
kľúčnej kosti, obsadil 9. miesto. Najväčší favorit a obhajca minuloročného prvenstva Jozef
Metelka ani tento rok v časovke nenašiel premožiteľa a s náskokom viac ako jednej minúty
opäť získal titul majstra sveta.
4. a 5. augusta sa išli cestné preteky s hromadným štartom. Anna Oroszová skončila
piata. Veľmi dobre si počínal Ondrej Strečko, ktorý obsadil ôsmu priečku. Patrik Kuril išiel
hneď v úvode do úniku s ďalšími dvoma pretekármi, tento atak však pelotón postupne
zlikvidoval. Patrikove šance na popredné umiestnenie skončili po kolízii so súperom, kedy
si poškodil predné koleso a musel čakať na neutrálne servisné auto. Preteky napokon
dokončil na 20. mieste. Jozef Metelka nedokončil a tandem Práger – Gallik obsadil 18.
miesto.
MS v Taliansku sa zúčastnilo 390 pretekárov zo 46 krajín. Majstrovstvá sveta boli
veľmi dôležité aj z pohľadu kvalifikácie na PH Tokio 2020.
UCI Majstrovstvá sveta
časovka
cestný pretek
miesto/štartujúci miesto/štartujúci
Maniago, Taliansko
Anna Oroszová
WH3
7/13
5/12
Ondrej Strečko
MC5
8/21
8/20
Práger - Gallik

MB

17/27

18/26

Patrik Kuril

MC4

9/25

20/25

Jozef Metelka

MC4

1/25

DNF

SP Kanada (Baie-Comeau)
15. – 19. augusta sa v Kanadskom Baie- Comeau konalo finálové kolo UCI
svetového pohára v cestnej paracyklistike. Slovensko reprezentovali Patrik Kuril, Anna
Oroszová a Juraj Práger s Jánom Gallikom. Našim cyklistom sa na tomto podujatí darilo a
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získali 4 medaily – v časovke boli A. Oroszová a P. Kuril vo svojich kategóriách zhodne
na 3. mieste, v cestných pretekoch boli obaja druhí.
UCI Svetový pohár
časovka
cestný pretek
miesto/štartujúci miesto/štartujúci
Baie-Comeau, Kanada
Anna Oroszová
WH3
3/7
2/7
Práger - Gallik

MB

10/14

12/15

Patrik Kuril

MC4

3/8

2/9

Okrem majstrovstiev sveta a svetových pohárov sa naši pretekári zúčastňovali aj podujatí
kategórie C1 (Európsky pohár, EHC), na ktorých sa pravidelne umiestňovali na najvyšších
priečkach.

Umiestnenie slovenských reprezentantov a ostatných paracyklistov v rebríčku UCI za rok
2018
Meno
skupina UCI ranking 2018
World Cup ranking
World Cup ranking
cesta
road
track
Anna Oroszová

WH3

2

2

Jozef Metelka

MC4

10

DNS

J. Práger/J. Gallik

MB

11

16

Patrik Kuril

MC4

6

6

Ondrej Strečko

MC5

7

7

Daniel Kukľa

MH4

31

Peter Šelinga

MH4

50

Maroš Orečný

MH3

40

Miloš Hudec

MH3

45

Rastislav Tureček

MH2

12

Martin Balog

MT1

17

Emanuel Kianička

MC3

44

Jakub
Kostelanský

MC2

17

Miroslava
Pastorová

WC3

9

Stanislav Pankúch

MH3

79

85

1

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

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

Kvalifikácia PH Tokio 2020
Kvalifikačné obdobie na PH Tokio začalo 1. januára 2018 a končí 15. júla 2020.
Rozdelené je na 2 časti. Prvá časť je obdobie 1. januára – 31. decembra 2018 a maximálny
počet miesteniek, ktoré môže každá krajina získať je 2 (1 mužské a 1 ženské miesto). Spolu
sa v roku 2018 rozdeľuje 45 mužských a 25 ženských miest na základe kvalifikačného
rankingu krajín, ktoré sú rozdelené do 5 svetových regiónov. V rámci Európy získalo 1
mužské miesto prvých 23 krajín rankingu a 1 ženské miesto prvých 14 krajín. Podľa
provizórneho rankingu vydaného UCI k 7. decembru 2018 Slovensko získalo miestenku u
mužov (13. miesto v rankingu), ako aj u žien (13. miesto). Konečný ranking za rok 2018 má
UCI zverejniť v januári 2019, zatiaľ zverejnený nie je.

Branislav Režňák

V Martine, 20.1.2019

člen VV SZC za
paracyklistiku
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Príloha č. 16
Správa o činnosti rozhodcovského zboru SZC za rok 2018:
V roku 2018 sa prvýkrát podarilo zjednotiť rozhodcov všetkých odvetví cyklistiky „pod
jednu strechu“. Komisia sa rozšírila o zástupcov ďalších odvetví na osem členov. Všetci
rozhodcovia boli jednotne oblečení a jednotne odmeňovaní. Na začiatku sezóny k nám
pribudli ešte traja rozhodcovia pre novú disciplínu BMX freestyle (tých sme už ale nestihli
vybaviť jednotným oblečením).
Pred sezónou boli vyškolení noví rozhodcovia aj pre odvetvie trial, a bol doplnený stav
rozhodcov pre odvetvie BMX.
Celkom sa na rozhodovaní podieľalo 70 rozhodcov, ktorí odrozhodovali spolu 157
pretekových dní.
Členovia rozhodcovského zboru sa opäť podieľali aj na spracovaní rebríčkov domácich
súťaží. V sezóne 2018 bol prvýkrát pre preteky SP v cestnej cyklistike, MTB XCO a
cyklokrose spustený prihlasovací systém na preteky, o ktorý sa staral predseda ŠTK Martin
Riška a predseda komisie rozhodcov Pavol Miazdra. Tento systém nám pomohol aj v
spolupráci s organizátormi pretekov včas reagovať na zvýšený počet štartujúcich najmä pri
rozdeľovaní štartov v mládežníckych kategóriách či už na ceste alebo v cyklokrose.
V rámci sezóny nám pribudol počet pretekov zaradených do medzinárodného kalendára
UCI, spolu 15 pretekov v kategórii C2 a C1. Okrem toho sme rozhodovali aj Európsky pohár
v paracyklistike a tiež Majstrovstvá sveta v MTB 24-hodinovke.
V júni 2018 sa náš rozhodca Matúš Radosa zúčastnil praktických skúšok UCI na pretekoch
v Taliansku a po ich úspešnom absolvovaní sa stal medzinárodným UCI rozhodcom pre
MTB.
V rámci doplnenia technického vybavenia bola dokúpená druhá sada cieľovej kamery,
vozidlové vysielačky a tiež časomiera Microgate.
Koniec sezóny sa niesol v znamení prekladu výrazných zmien pravidiel cyklistiky pre rok
2019, ktoré sa týkajú viacerých odvetví cyklistiky a príprave na ich zavedenie do praxe aj
na pretekoch, ktoré sa budú v roku 2019 konať pod hlavičkou SZC.
Som presvedčený, že uplynulú sezónu môžeme hodnotiť pozitívne a dúfam, že v
nastúpenom trende budeme aj naďalej pokračovať.

24.1.2019

Pavol Miazdra
Predseda komisie rozhodcov
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Príloha č.17
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Čerpanie príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Eur

I.) Príspevok uznanému športu pre oblasť športu v roku 2018 poskytnutý podľa
zmluvy č. 0093/2018
Príspevok uznanému športu cyklistika sa podľa § 68 Zákona o športe poskytuje
z podprogramu 026 02 v členení:
bežné transfery
kapitálové transfery
Účel použitia príspevku:
a) šport mládeže, medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23
rokov
príspevok rozdelený 71 klubom podľa počtu pretekárov do 23 rokov
b) rozvoj talentovaných športovcov
Členenie a rozpis podľa interného rozpočtu SZC:
Centrá talentovanej mládeže (CTM)
CTM CYS Akadémia Petra Sagana
CTM MŠK Žiar nad Hronom
CTM ŽP šport Podbrezová
CTM CKM Poprad
CTM ŠG Slávia Trenčín
CTM Cyklo Spiš
CTM PROefekt Košice
CTM BMX
CTM Kaktus bike team Bratislava
CTM ŠKC Dubnica nad Váhom
CTM Olympik Trnava
CTM Proefekt team
CTM Trial
CTM ŠK Velodróm Prešov
CTM CK Epic Dohňany
CTM Finančné centrum team
CTM Spartak Tlmače
Zväzové centrá prípravy mládeže (ZCPM)
CC cyklistický klub Dukla Banská Bystrica
CC Cys Akadémia Petra Sagana
CC PROefekt
TJ Slávia ŠG Trenčín
Cyklistický team Firefly
CK Spartak Tlmače
Vančo Filip
Medveďová Tereza
Štoček Matúš
podpora DH
podpora BMX
podpora sálová cyklistika
podpora trial
MTB CC BB
MTB Top sport team

1 860 406,00

1 764 406,00
96 000,00

279 588,83
279 588,83
412 147,73
306 600,00
41 019,00
25 621,00
23 309,00
16 892,00
23 768,00
20 740,00
17 272,00
17 000,00
18 618,00
17 412,00
20 686,00
12 812,00
9 100,00
12 610,00
18 521,00
5 610,00
5 610,00
65 497,35
17 862,98
8 519,07
3 903,12
3 843,30
3 648,89
2 233,20
1 545,30
568,27
3 873,22
3 500,00
1 500,00
3 500,00
1 000,00
3 860,00
430,00
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MTB Proefekt
MTB Outsiterz
MTB Expres CZ Scott Team Kolín
MTB Isako Šport Košice

3 600,00
466,00
1 190,00
454,00

Podporované projekty mládeže
Detská tour Petra Sagana
Mládežnícke etapové preteky Nitra
Trialová akadémia
Projekt pre školy
Projekt - bikrosové nádeje
Youth Games - trial

40 050,38
20 000,00
1 400,00
5 100,00
2 000,00
1 972,38
9 578,00

c) športová reprezentácia
Z toho, podľa vnútorného rozpočtu SZC, v členení na odvetvia SZC:
Cestná cyklistika (CC):
Strana 1 z 3
Horská cyklistika - cross country (MTB XC):
Dráhová cyklistika (DC):
Horská cyklistika - zjazd a four cross (MTB DH, 4X):
Cyklokros (CX):
Bikros (BMX):
Trial (T):
Sálová cyklistika (SC) - krasojazda a cyklobal:

465 200,00

Podporované projekty reprezentácie
Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska
Medzinárodné dni cyklistiky mládeže v Dubnici nad Váhom
Európsky pohár zdravotne postihnutých
GP Prešov
Višegrad V4 a Slovenský pohár Trnava
Festina 24h.
odmeny za Majstrovstvá sveta 2017 v Bergene
príspevok na Majstrovstvá sveta mimo kontinet -trial, BMX Freestyle
Marketingová komisia
Rozhodcovská komisia SZC
tankovanie PHM všetky odvetvia
poplatky UCI, CX C2-C1, MTB XC C2
DPH Santini
projekt U23
koordinátori odvetví
príspevok na OH tímy - CC, MTB XC, BMX, DC
vysielačky pre cestnú cyklistiku
podpora odvetví (SC, triál, MTB DH, MTB XC, CC)

330 896,84
50 000,00
15 000,00
3 500,00
2 000,00
3 000,00
3 100,00
11 000,00
4 822,69
9 895,90
54 122,63
41 846,44
22 000,00
16 200,00
19 535,56
11 423,94
19 403,26
16 491,00
27 555,42

d) výdavky na správu a prevádzku
Mzdové náklady, služby sekretariátu SZC

276 572,60
148 653,89

Režijné náklady SZC ( nájom, telefóny, advokátske služby, web stránka, podateľňa,

127 918,71
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účtovníctvo, internet, kancelárske potreby, opravy áut, poistky, audit, prenájom auta,
GPS...)
e) kapitálové výdavky
mikrobus Mercedes-Benz sprinter
mechanické vozidlo Škoda superb
cieľová kamera, časomiera, sada vysielačiek pre rozhodcov a iné
Spolu vyčerpaný príspevok uznanému športu v sume

96 000,00
48 999,98
23 252,65
23 747,37
1 860 406,00

Ostatné samostatné zmluvy prijaté od MŠVVŠ SR pre oblasť športu:
II.) Poskytnutie príspevku športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu pre
oblasť športu v roku 2018 podľa zmluvy o podpore národného športového
projektu v roku 2018 č. 0304/2018
Účel použitia príspevku:
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu
Peter Sagan
III.) Poskytnutie dotácie pre oblasť športu v roku 2018 podľa zmluvy č.
0442/2018
Účel použitia príspevku:
Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v
roku 2018
Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska
Finančná odmena športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2017 a trénerov
mládeže
Peter Sagan

Strana 2 z 3 Strana 3 z 3

Príloha č.18
( Samostatne priložená )
Príloha č.19
( Samostatne priložená )
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57 561,00
102 000,00
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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.20
PREDBEŽNÝ ROZPOČET SZC SCHVÁLENÝ VV SZC PRE ROK 2019
V SÚLADE SO ZMLUVOU O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU UZNANÉMU
ŠPORTU
EUR
2018
Celková dotácia Slovenského zväzu cyklistiky
Športová reprezentácia minimálne 25% z príspevku:
Čerpanie jednotlivých odvetví cyklistiky v členení:
Cestná cyklistika CC
Horská cyklistika MTB XCO
Dráhová cyklistika DC
Horská cyklistika MTB DH, 4X
BMX (bikros-freestyle)
Cyklokros CX
Sálová cyklistika SC
Cyklotrial T
Cyklistika pre všetkých
Podpora podujatí (Detská tour P. Sagana, Okolo Slovenska, MDC v
Dubnici nad Váhom)
členský poplatok UCI, poplatky za všetky podujatia zaradené do
kalendára UCI
Mechanik

EUR
2019

1 860 406,00 €
465 200,00 €

2 157 640,00 €
539 700,00 €

162 820,00 €
83 736,00 €
51 172,00 €
37 216,00 €
32 564,00 €
32 564,00 €
32 564,00 €
32 564,00 €

188 800,00 €
97 100,00 €
59 400,00 €
43 200,00 €
37 800,00 €
37 800,00 €
37 800,00 €
37 800,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

130 000,00 €

150 000,00 €
12 000,00 €

Masér/ terapeut

12 000,00 €

Výdavky na správu a prevádzku, maximálne 15% z príspevku:

Personálne zabezpečenie SZC (mzdy, dohody, vrátane
odvodov )
Režijné náklady SZC (nájom, telefóny, právnické služby, web
stránka, poistenie zákonné havarijné, opravy áut, podateľňa, kanc. potreby-technika,
cestovné) v maximálnej sume:
Koordinátori

279 000,00 €

323 646,00 €
12 000,00 €

PHM- pohonné hmoty

27 000,00 €

Rozhodcovská komisia (odmeny, školenia, semináre,
oblečenie...)

94

50 000,00 €

70 000,00 €

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

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

Marketingová komisia
Rezerva - rozdelenie na základe projektov jednotlivých
odvetví,
mládežníckych projektov a projektov U23, ktoré schváli VV
SZC
OH TOP TÍM TOKIO ( MTB, DC, BMX)
DPH Santini
Projekt ženská cyklistika

10 000,00 €

15 000,00 €

173 006,00 €

174 120,00 €

20 000,00 €
18 000,00 €

30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €

Projekt U23

30 000,00 €

Projekt Dráhová cyklistika

20 000,00 €

MS mimo Európu
Oblečenie Santini (free time)

Celková suma pre mládež:
1. Rozvoj talentovaných športovcov minimálne 20% z
príspevku
a) centrá talentovanej mládeže
b) zväzové centrá mládeže do 23 rokov
2. Šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi
športové kluby podľa počtu
aktívnych športovcov do 23 rokov minimálne 15% z
príspevku
Aktívnym športovcom sa rozumie športovec, ktorý sa
zúčastnil 3 podujatí organizovaných Slovenským zväzom cyklistiky v roku 2018.

Kapitálové výdavky
mikrobus pre reprezentáciu
mechanické vozidlo
špeciálna časomiera DH
vybavenie pre rozhodcov
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4 000,00 €

7 000,00 €
10 000,00 €

651 200,00 €
372 100,00 €

755 174,00 €
431 528,00 €

306 600,00 €
65 500,00 €
279 100,00 €

345 228,00 €
86 300,00 €
323 646,00 €

96 000,00 €
49 000,00 €
22 000,00 €
-€
25 000,00 €

98 000,00 €
46 000,00 €
24 000,00 €
12 000,00 €
16 000,00 €
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Príloha č. 21

Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie
SZC za rok 2018
Obsah:
Úvodné slovo kontrolóra SZC
1. Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a kontrolnej
komisie
2. Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC
3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej
komisie
4. Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2018
5. Plán činnosti pre rok 2019

Použité skratky:
SZC
ŠO
ZoŠ
NŠZ
MŠVVaŠ SR
K a KK SZC
VV SZC

Slovenský zväz cyklistiky
Športová organizácia
Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.
národný športový zväz
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
kontrolór a kontrolná komisia pri SZC
Výkonný výbor SZC

Úvod
Dovoľte mi na úvod použiť obsah z úvodných ustanovení zákona o športe č. 440/2015 Z. z.
Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a
účasti športovej reprezentácie na významných podujatiach, ochrana integrity športu a
podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
Z uvedeného pre mňa ako kontrolóra nášho športového zväzu vyplýva hlavne úloha nielen
direktívny výkon kontroly, ale aj poskytovanie odborných rád a pomoci pri uplatňovaní
ZoŠ a Stanov SZC, aby náš hlavný cieľ bol v napredovaní a skvalitňovaní nášho športu .
1.
Postavenie, pôsobnosť kontrolóra a kontrolnej komisie, úlohy kontrolóra a
kontrolnej komisie ŠO, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná podľa
ZoŠ vytvárať podmienky na výkon nezávislej vnútornej kontroly, funkciu kontrolóra
zriaďuje NŠZ povinne, ak prostriedky zo Štátneho rozpočtu presiahnu 50.000,- Eur ročne.
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Kontrolór pri výkone svojej funkcie zabezpečuje svojou kontrolnou, konzultačnou a
poradenskou činnosťou, aby sa predchádzalo závažným porušeniam povinností, ktoré nám
vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí našej ŠO.
2.
Organizačné a personálne zabezpečenie kontroly a kontrolnej činnosti pri SZC
Výkon kontroly v zmysle zákona o športe v Slovenskom zväze cyklistiky o. z. zabezpečuje:
Kontrolór:
Ing. Ladislav Dobrovolný
a Kontrolná komisia v zložení: Ing. Dagmar Varhaňovská /vzdala sa funkcie od 1.7.2018/
Stanislav Holec
Milan Jurčo
Ján Ševčík
Ing. Vladimír Došek
3. Komunikácia v rámci SZC, plánovaná a skutočná aktivita kontrolóra a kontrolnej
komisie
Plánovaná činnosť K a KK SZC v roku 2018 bola schválená na prvom zasadnutí v Banskej
Bystrici dňa 5.2.2018 s tým, že predpokladaný počet zasadnutí bol 4 x v roku, vždy jeden
krát za štvrťrok. Skutočnosť bola, že sme sa zišli 3 x v roku 2018 a posledné zasadnutie sme
presunuli na 23. január 2019, keď sme v rámci našej činnosti zvolili presunutie termínu,
aby sme mohli mať k dispozícii dokumentáciu po skončení kalendárneho roku 2018.
Každý člen KK SZC sa zúčastňoval zasadnutí s ohľadom na svoje osobné a služobné
povinnosti v zamestnaní, a komisia sa vždy zišla v počte zabezpečujúci uznášania
schopnosť.
Ako Kontrolór som zabezpečil od mesiaca február 2x v mesiaci moju osobnú účasť v
priestoroch SZC a to tak, že jeden kontrolný deň som absolvoval v deň konania VV SZC a
jeden v ďalší deň v rámci jednotlivých mesiacov, o čom som prostredníctvom web stránky
SZC vždy vopred informoval s predstihom 10 dní našich členov.
V zmysle ZoŠ som dňa 28.2.2018 úspešne absolvoval predpísané skúšky pre odbornú
spôsobilosť na vykonávanie funkcie kontrolóra NŠZ.
4. Činnosť kontrolóra a kontrolnej komisie v roku 2018
V roku 2018 som sa zaoberal nasledovnými kontrolami, ktoré boli na základe podaní našich
členov, resp. na základe mojej vlastnej iniciatívy.
Uzavreté a ukončené kontroly:
A/ Podnet zaevidovaný na základe práce kontrolóra zo dňa 4.3.2018, email správa -výzva
na vrátenie dokladov, Ing. M. Dvorščík, prevzaté dňa 31.8.2017, vrátené doklady
12/2018, ukončenie podnetu dňa 23.1.2019.
B/ Ukončenie kontroly - Vyplácanie stravného na akciách RD žien v sezóne 2016
stanovisko 12/06/2018, správa 20/05/2018.
C/ Správa o kontrolnej činnosti „Porušenie zákona o športe a Stanov SZC“, podal R. Zoller
zač. 6.3.2018
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Správa o ukončení kontroly dňa 4.12.2018
D/ Správa o kontrolnej činnosti “Odmena reprezentačného trénera MTB, Mgr. Juraj Karas
PhD, “Rychlebské Stesky“, začaté dňa 25.8.2018, ukončené dňa 4.12.2018
Rozpracované – neukončené kontroly:
A/ Ing. Milan Dvorščík - podozrenie z neoprávneného rozhodovania na medzinárodných
cyklistických pretekoch „V 4 v roku 2017“ a „Czech Tour v roku 2016“- bez doloženia
o súhlase materského športového zväzu.
B/ Mgr. Juraj Karas PhD. - podozrenie zo spáchania prečinu subvenčného podvodu.
5. Plán činnosti v roku 2019
Zasadnutie Komisie K a KK SZC: 04/2019, 07/2019, 10/2019, 12/2019
V zmysle stanov každý mesiac dvakrát kontrolný deň Kontrolóra SZC a to jeden počas VV
SZC.
S úctou,

Ing. Ladislav Dobrovolný
Kontrolór SZC
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Príloha č. 22
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Príloha č. 23
Uznesenie z konferencie Slovenského zväzu cyklistiky
konanej 10. februára 2019 v Žiline
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky
I.

Schvaľuje:

1. Program konferencie Slovenského zväzu cyklistiky (ďalej aj SZC) s doplneným
bodom programu.
2. Zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií konferencie SZC.
Pracovné predsedníctvo: Peter Privara, Ján Žilovec, Katarína Jakubová,
Alena Diabelková,
Mandátová komisia: Karolína Belas, Katarína Jakubová, Veronika Hajasteková,
Sčítacia komisia: Ľuboš Chren, Štefan Nagy, Martin Riška,
Návrhová komisia: Vladimír Došek, Milan Schurger, Milan Jurčo,
Volebná komisia: Pavol Miazdra, Tomáš Vrbovský, Peter Chnurik,
Zapisovatelia: Alena Diabelková,
Overovatelia zápisu: Stanislav Holec, Ján Ševčík.
3. Rokovací poriadok Konferencie SZC a volebný poriadok Konferencie SZC.
4. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní.
5. Schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti Národné cyklistické centrum, s.r.o.,
ktorým 100% vlastníkom bude Slovenský zväz cyklistiky, o. z. za účelom uzavretia
zmluvy na dotáciu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečovať financovanie,
vybudovanie a prevádzku Národného cyklistického centra. Štatutárnym orgánom
bude prezident SZC.
6. Výročnú správu SZC a riadnu účtovnú závierku SZC k 31.12.2017.
7. Rozpočet SZC na rok 2019.
8. Stanovenie výšky členských a registračných poplatkov SZC na roky 2020 a 2021.
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II.

Berie na vedomie:

1. Správu o činnosti Slovenského zväzu cyklistiky od predchádzajúcej Konferencie
SZC a správu o činnosti prezidenta SZC za rok 2018.
2. Správy predsedov odvetvových komisií SZC za rok 2018.
3. Správu o hospodárení Slovenského zväzu cyklistiky a obchodnej spoločnosti
SZC, s.r.o. za rok 2018.
4. Správu audítora k účtovnej závierke SZC k 31.12.2017 a správu audítora
k výročnej správe SZC za rok 2017.
5. Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SZC za rok 2018.
6. Výročnú správu Kontrolóra SZC a správu o činnosti Kontrolnej komisie SZC za
rok 2018.
7. Vystúpenie vo veci mediálnej prezentácie - posúdenie a prijatie opatrení proti
členom SZC pred poškodzovaním SZC v médiách.
III. Volí:
1. V doplňujúcich voľbách členov VV SZC:
odvetvie dráhová cyklistika: Branislav Delej
odvetvie BMX (bikros/freestyle): Filip Čilík
odvetvie cyklotrial: Štefan Nagy
2. V doplňujúcich voľbách člena kontrolnej komisie: Ing. Peter Danovský
3. V doplňujúcich voľbách člena disciplinárnej komisie: Peter Bačík.

IV. Konferencia SZC potvrdzuje výsledky volieb z konferencie SZC konanej
10.2.2019.
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V. Ukladá:
1. Pripraviť zmenu Stanov voči členom SZC, ktorí svojím konaním poškodzujú dobré
meno SZC formou masmediálnych prostriedkov a iných verejne prístupných
informačných zdrojov a toto posúdiť ako závažné disciplinárne previnenie. Zároveň
pripraviť hlasovanie o tomto ,,per rollam“.
Zodpovedný: VV SZC
Žilina, 10. februára 2019
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Príloha č.24

POZVÁNKA
na rokovanie Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré sa uskutoční
dňa 10.2.2019 (nedeľa) o 10:00 hod.
Prezentácia od 9:00 do 9:45 hod. v hoteli Holiday Inn, Športová 2, 010 01
Žilina
Návrh programu Konferencie SZC:
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. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa, overovateľov zápisu a sčítacej komisie
Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej, návrhovej a volebnej
6. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
7. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní
8. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa o činnosti
prezidenta SZC za rok 2018
9. Schválenie založenia novej obchodnej spoločnosti
10. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2018
11. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je
SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2018
12. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o..) podľa §9/5 Zákona o športe a riadnej
účtovnej závierky za rok 2017
13. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za rok 2017
14. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2019
15. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2018
16. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za rok 2018
17. Doplňujúce voľby členov Výkonného výboru SZC
18. Prestávka
19. Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena Kontrolnej komisie SZC
20. Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena disciplinárnej komisie
21. Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC pre roky 2020 a 2021
22. Diskusia
23. Návrh a schválenie uznesení
24. Záver
Delegátom Konferencie s hlasom rozhodujúcim bude preplatené cestovné podľa platných
smerníc prevodom na bankový účet (pri prezentácii treba odovzdať číslo bankového účtu v
tvare IBAN, fotokópiu občianskeho a technického preukazu). Všetkým účastníkom
Konferencie SZC bude poskytnutý obed.
Peter Privara, v. r.
prezident SZC
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Príloha č.25
Poplatky pre roky 2020-2021
Poplatky za registráciu tímu: slovenský tím: 35 Eur, kontinentálny tím: 70 Eur
Veková kategória
Mini
10 rokov a menej
narodení 2008 a skôr
Mladší žiaci
11 - 12 rokov
narodení 2006 – 2007
Starší žiaci
13 - 14 rokov
narodení 2004 – 2005
Kadeti
15 - 16 rokov
narodení 2002 – 2003
Juniori
17 - 18 rokov
narodení 2000 – 2001
Do 23 rokov – U 23
19 - 22 rokov
narodení 1996 – 1999
Muži / Ženy
23 rokov a viac
A (členovia z klubov
registrovaných aj na UCI)
B (ostatní)
Muži / Ženy
Veteráni
A 30 - 39 rokov
B 40 - 49 rokov
C 50 - 59 rokov
Veteráni
D 60 - 64 rokov
E 65 - 69 rokov
F 70 a viac rokov
Funkcionári tímu
rozhodca, tréner, lekár, masér,
atď.
Paracyklistika
rôzne kat. podľa postihnutia

Slovenský
názov kategórie

UCI názov
kategórie

Poplatok
za licenciu

Poplatok
za prestup

MINI

YOUTH

5,00 Eur

6,50 Eur

MLADŠÍ
ŽIACI

YOUTH

5,00 Eur

6,50 Eur

STARŠÍ ŽIACI

YOUTH

5,00 Eur

6,50 Eur

KADET

YOUTH

10,00 Eur

6,50 Eur

10,00 Eur

6,50 Eur

JUNIORI

M
JUNIORS
W
JUNIORS

MUŽI DO 23
ŽENY DO 23

M Under 23
W Under 23

KT 25,00
Eur
13,00 Eur

13,00 Eur

MUŽI A / B
ŽENY A / B

M ELITE
W ELITE

KT 25,00
Eur
13,00 Eur

13,00 Eur

HOBBY

---

10,00 Eur

bez
poplatku

VET A, B, C

M Masters
W Masters

10,00 Eur

bez
poplatku

VET D, E, F

M Masters
W Masters

2,50 Eur

bez
poplatku

FUNKCIONÁR

OFFICIAL

5,00 Eur

bez
poplatku

TPS

IPC

2,50 Eur

bez
poplatku
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ZÁPIS
z Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá sa konala dňa
10.2.2019 o 10:00 hod v hoteli Holiday Inn v Žiline

Zápis vyhotovila:

.........................................
v.r Alena Diabelková

Prezident zväzu:

.........................................
v.r. Peter Privara

Overovateľ zápisu:

.........................................
v.r. Stanislav Holec

Overovateľ zápisu 2:

.........................................
v.r. Ján Ševčík

Predsedajúci Konferencie:

.........................................
v.r. Ján Žilovec

Kontrolór SZC:

.........................................
v.r. Ladislav Dobrovolný
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