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P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie odvetvia trial 

 

 

 

 

 

Zástupcovia jednotlivých klubov odvetvia sa dohodli na prvom zasadnutí komisie Trial pri 

SZC, ktoré sa uskutoční dňa: 

 

11. januára 2019 (piatok) o 16.00hod v Banskej Bystrici v penzióne Medený Hámor. 

 

Program zasadnutia: 

1. Opakovaná voľba predsedu komisie trial, koordinátor odvetvia 

2. Kalendár pretekov 2019 

3. Projekty odvetvia Trial 2019 

4. Odovzdanie agendy Trial od Štefana Pčolu 

5. SHM 2019 pravidlá, bodovanie... 

6. Kategórie a pravidlá Trial 2019, preklad pravidiel... 

7. Talentovaní športovci, reprezentácia 2019, nominačné kritériá... 

8. Komisia trial, podmienky fungovania, harmonogram zasadaní,... 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

 

 

Štefan Nagy, komisia trial SZC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučenec, 4.1.2019 
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Z á p i s 

z komisie odvetvia trial zo dňa 12.1.2019 v Banskej Bystrici 

 

 

Prítomní členovia:  Ing. Nagy Štefan, Mgr. Anna Šidlíková, Janka Kucová, Ing. Andrej 

Práznovský 

Hostia:   Mgr. Daniela Tršková, Erika  Hlavatá ml., Erika Hlavatá, Ing. Ján 

Macko 

Zapisovateľ:  Ing. Andrej Práznovský 

 

Program zasadnutia: 

1. Opakovaná voľba predsedu komisie trial, koordinátor odvetvia 

2. Kalendár pretekov 2019 

3. Projekty odvetvia Trial 2019 

4. Odovzdanie agendy Trial od Štefana Pčolu 

5. SHM 2019 pravidlá, bodovanie... 

6. Kategórie a pravidlá Trial 2019, preklad pravidiel... 

7. Talentovaní športovci, reprezentácia 2019, nominačné kritériá... 

8. Komisia trial, podmienky fungovania, harmonogram zasadaní,... 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

 

Úvod: 

Člen komisie p.  Nagy otvoril, predstavil program zasadnutia, privítal členov komisie, 

hostí a viedol komisiu. 

Komisia schválila vyššie uvedený program zasadnutia. 

 

Bod 1. Opakovaná voľba predsedu komisie trial, koordinátor odvetvia 

Na poslednom Valnom zhromaždení dňa 9.12.2018 v Banskej Bystrici Štefan Pčola 

informoval všetkých prítomných ústne aj písomne, že z pracovných dôvodov sa vzdáva 

funkcie predsedu komisie trial, koordinátora odvetvia a člena komisie ku dňu 31.12.2018. Za 

predsedu komisie trial nebol zvolený nikto, z dôvodu, že nikto neprejavil záujem o 

kandidatúru na tento post. Z tohto dôvodu neprebehli voľby predsedu komisie. 

Komisia berie na vedomie, že odvetvie SZC nie je akceptovateľné bez predsedu. 

Člen komisie p.  Nagy prijal funkciu predsedu komisie trial, keďže nikto z prítomných ani 

po dlhšej diskusii o túto funkciu neprejavil záujem..  



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

3 
www.cyklistikaszc.sk 

 

 

 

 

  

Komisia navrhuje, že funkciu koordinátora bude vykonávať predseda odvetvia. 

Komisia spracovala zoznam hlavných činností predsedu a koordinátora odvetvia: 

 Účasť na Výkonnom výbore SZC 12x za rok 

 Komunikácia so SZC 

 Podpora a koordinácia pri výjazdoch na medzinárodné podujatia 

 Prihlasovanie na preteky – MS, SP, SHM 

 Organizovanie výjazdov na MS, SP, SHM 

 Letenky, víza atď... 

 reporting z podujatí - info pre média, výsledky 

 Zodpovednosť za včasné vyúčtovanie voči SZC 

 Zúčtovanie finančných prostriedkov - cestovné príkazy 

 Prezentácia projektov odvetvia 

 PR pre SZC odvetvie trial 

Komisia navrhuje odmeny za činnosť  predsedu a koordinátora odvetvia Trial nasledovne: 

 z rozpočtu SZC za koordinátora– 1200 €/rok – finančné prostriedky budú vyúčtované 

priamo na klub 

 z rozpočtu SZC odvetvia trial za predsedu komisie - 1300 €/rok – vyúčtované na 

materský klub 

Odmena 2500 € bude rozdelená na 4 časti (625€) a čerpaná po schválení na komisii odvetvia. 

Komisia si ukladá, že vyčlení z rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v hodnote 1300€ 

na predsedu. Hlasovanie 

Za – 3   Proti – 0   Zdržal sa – 1 

Návrh bol schválený. 

Nový predseda odvetvia a predseda komisie je pán Ing. Štefan Nagy 

P. Nagy poďakoval za prejavenú dôveru a funkciu prijal,  odprezentoval  svoju predstavu a 

definoval nasledovné body záujmu nevyhnutné pre efektívnu prácu odvetvia : 

 Je nevyhnutné dodržiavať komunikačný tok 

o v rámci organizačnej štruktúry 

 MŠVVaŠ SR > SZC > SZC odvetvie Trial > Klub > Člen klubu 

 Zodpovednosť klubov 

o za svojich členov klubu 

o za licencie, lekárske prehliadky, CTM 
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o kluby sú povinné poznať smernice, stanovy a ostatné dokumenty SZC a Zákon 

o športe 440/2015 Z. z.  

 Podpora vytvárania nových klubov 

 Projekty v odvetví trial, nevyhnutný je aktívny prístup všetkých klubov 

 Vzájomná podpora pri realizácií projektov 

 Určenie zapisovateľa komisie a Valného Zhromaždenia 

 Pravidelné stretávanie sa komisie min. 4 x ročne 

 Podmienená účasť členov komisie na min. 50% Slovenských pretekoch 

 Financovanie  

o aj z iných zdrojov ako zo SZC, napr. spoločný sponzor seriálu SHM 

o lehota na vyúčtovania pre SZC - 14 dní po akcii 

o v súlade so zákonom – (10 rokov spätne kontrolovateľné, riziko pokuty 0,1% 

z celkovej pôvodnej dotácie za 1 deň = cca 40% celkovej sumy za rok) 

 Sledovanie čerpania rozpočtu zo SZC 

 Určenie podmienok pre vyúčtovanie finančných prostriedkov na jazdcov 

 Preteky 

 Vzniknuté spory a nedorozumenia je nutné riešiť vo vnútri odvetvia na úrovni 

komisie, komunikovat ( nespamovať)  

 Rozhodcovia- výsledkový servis – komplexná služba 

o Nezávislá skupina od organizátora/usporiadateľa 

o Komunikačný tok v rámci organizačnej štruktúry 

  Komisia rozhodcov > Hlavný rozhodca > Usporiadateľ > Organizátor 

 Činnosť koordinátora a predsedu odvetvia vykonávať formou procesného 

menagementu za aktívnej spolupráce celej komisie,  dôraz na spätnú väzbu. 

 

Bod 2. Kalendár pretekov 2019 

Členovia komisie a prítomní hostia oznámili predbežné termíny pretekov. Komisia 

prezentovala predbežný kalendár 2019 

25.5.2019   Záriečie  Slovenský pohár 

Slovenské hry mládeže 

 

15.6.2019   Rudina   Majstrovstvá Slovenska  

Slovenské hry mládeže 

 

29.6.2019   Veľké Zálužie  Slovenské hry mládeže 

 

24.8.2019   Lučenec   Slovenský pohár 
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Slovenské hry mládeže  

 

7.9.2019   Poprad   Slovenský pohár 

       Slovenské hry mládeže  

 

Iné udalosti: 

18.4.2019 - 23.4.2019  Chorvátsko – Vrsar   Jarné sústredenie  

     

13.4.2019 – 23.4.2019 Chorvátsko – Tribunj  Trialový Kemp   

 

Bod 3. Projekty odvetvia Trial 2019 

Komisia  navrhuje odovzdať a odprezentovať nasledovné projekty odvetvia trial. 

Projekty sú zoradené podľa poradia dôležitosti  na základe hlasovania komisie zo dňa 

9.12.2018..  

1. SHM Slovenské Hry mládeže       12 500,- € 

(Organizátori: Lučenec, Záriečie, Rudina, Poprad, Veľké Zálužie) 

Člen komisie p. Nagy, autor projektu projekt zaktualizuje. 

2. TAM Trialová akadémia mládeže       6 000,- € 

Člen komisie p.Nagy, autor projektu, projekt zaktualizuje. 

3. Účasť na pretekoch C1 Elite 2019                 10 000,- € 

 Jedná sa o 7 pretekov C1 

 Je počítané s 3 jazdcami + 1 doprovod 

 Cieľom je vyjazdenie max. bodov UCI 

 Príklad: jazdec, ktorý odjazdil 10 pretekov bol v rakingu na 10. Mieste 

 Autor projektu p.Macko 

Hosť, plánovaný člen komisie Erika Hlavatá ml. vypracuje detailný projekt s ďalšími 

údajmi, kvalitatívnym  ukazovateľmi, minimálnym cieľom, optimálnym cieľom a 

maximálnym očakávaným cieľom a prínosmi a možnosťami pre odvetvie trial. 

4. Psychológ pre Trialové talenty       5 000,- € 

Člen komisie p. Nagy, autor projektu, projekt dopracuje. 

5. Trialová prekážková mobilná dráha              15 000,- € 



 

Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
 

SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 

6 
www.cyklistikaszc.sk 

 

 

 

 

  

Člen komisie p. Práznovský, prevezme tento projekt od autora pôvodnej myšlienky Štefana 

Pčolu a spracuje nový návrh, s pridanou hodnotou pre tento projekt. 

6. Bicykle                   10 200,- € 

P. Nagy, prevezme  tento projekt od autora pôvodnej myšlienky Štefana Pčolu a spracuje 

nový návrh.  

!!! Termín dokončenia pre všetkých, ktorí majú v tomto bode pridelenú úlohu je do 

22.1.2019. Dňa 23.1.2019 je plánovaný VV SZC v Bratislave, kde sa bude kreovať 

rozpočet, ktorý sa bude schvaľovať na Sneme SZC 10.2.2019 v Žiline. 

 

Bod 4. Odovzdanie agendy Trial od Štefana Pčolu 

P.  Pčola informoval člena komisie p.  Kucovú o tom, že sa plánuje stretnúť s novým 

predsedom odvetvia a odovzdať danú agendu. 

Bod 5. SHM 2019 pravidlá, bodovanie... 

Komisia konštatuje, že projekt SHM je úspešný. Zo spätnej väzby jazdcov 

a organizátorov sa pomenovali  možnosti zlepšenia, skvalitnenia a zvýšenia úrovne SHM 

v nasledovných oblastiach: 

 Vytvoriť systém SHM - štandardizáciu 

 Predprípravná časť 

o Logo udalosti resp. projektu 

o Propozície – treba zapracovať legislatívu súvisiacu s GDPR 

o Online prihlasovane – treba zapracovať legislatívu súvisiacu s GDPR 

o Zvýhodniť online  registráciu 

o Propagácia na sociálnych sieťach alebo v regionálnych novinách 

 Jazdný systém 

o Počet sekcií  5 

o Počet kôl  3 

 Vybudovať min. 1 sekciu na úrovni SHM v konkrétnom motíve 

 Vypísanie kategórií podľa aktuálnych pravidiel SZC odvetvia trial resp. ak 

nerozhodne komisia inak 

 Štartovanie jazdcov – prehodnotiť systém štartovania 

o Postupný štart 

o Dopoludnia / popoludní 

o Spoločný štart 

 Výsledkový servis – ako externá služba s podporou usporiadateľa 

 Dodržať pravidlo, že jazdec, ktorý odštartuje MP je vždy vyhodnotení MP. 

 Prehodnotiť celkové vyhodnotenie výsledkov 
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o Prehodnotiť, či sa budú počítať všetky preteky resp. jeden sa bude škrtať 

 Sprievodný program pre deti – napr. odrážadlá, technická dráha a pod... 

 Jednotné reklamné bannery – spoločná sada pre všetky kolá 

o  bannery za stupne víťazov 

 

Predseda komisie, p.  Nagy, má za úlohu, že 1 mesiac pred prvým Slovenským pretekom 

budú zverejnené bližšie informácie k organizovaniu pretekov podľa bodu 5.  

Termín najneskôr do 25.4.2018 

Bod 6. Kategórie a pravidlá Trial 2019, preklad pravidiel... 

Komisia na rok 2019 jednohlasne schvaľuje zrušenie nasledovných kategóríí: 

 Girl 

 Youth girls 

Zrušenie kategórií znamená, že organizátor/usporiadateľ nie je povinný vyhlásiť tieto 

kategórie. Jazdkyne budú jazdiť podľa kritérií veku v príslušnej vypísanej kategórií. 

Komisii do dnešného dňa neboli doručené preložené pravidlá SZC odvetvia trial. Dňa 

17.2.2019 sa koná komisia rozhodcov SZC – do 16.2.2019 je potrebné   nahlásiť rozhodcov 

p. Trškovej. 

Člen komisie p.  Šidlíková preverí stav prekladu u sl. Janíčkovej, ktorá pravidlá 

prekladá. 

Člen komisie rozhodcov p.  Tršková prosí kluby o oslovenie ľudí, ktorí by mohli byť 

zaškolení ako rozhodcovia 

Bod 7. Talentovaní športovci, reprezentácia 2019, nominačné kritériá... 

Komisia sa bude vedieť vyjadriť k tomuto bodu až po zverejnení rozpočtu SZC 

odvetvia trial. 

 

Bod 8. Komisia trial, podmienky fungovania, harmonogram zasadaní,... 

Novozvolený predseda komisie, p.  Nagy navrhuje pravidelné stretávanie sa komisie 

nad rámec Štatútu SZC a to 4x ročne predbežne v mesiacoch január, apríl, júl, november. 

Komisia prejednala možnosti stretávania sa po pretekoch. Členovia sa nezhodli. Tento bod sa 

bude riešiť priebežne. 

 

Bod 9. Rôzne 

V bode rôzne boli prerokované body, ktorými je potrebné sa zaoberať. 
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Člen komisie p. Kucová prejavila záujem o zverejňovanie výsledkov a článkov na stránke 

www.cyklotrial.sk a preverí možnosti PR na facebookovej stránke. P. Kucová preverí 

možnosti vývoja programu pre výsledkový servis Trial. !!! Pozor výsledky sa budú musieť 

nahrávať do registra športu, nutné je použiť UCI kódy, detto ako do UCI rankingu. 

P. Nagy zabezpečí na SZC aktualizáciu vzorca pre výpočet príspevku uznanému športu 

za odvetvie.  

Komisia  navrhne zákonnú formu – výmeny člena komisie za iného v rámci klubu. 

Cykloklub Rudina. ASAP ! 

Komisia odporúča preveriť aktuálny stav smernice pre GDPR na SZC z dôvodu vkladania 

informácií na WEB. Prechodné obdobie nového zákona je do 1.6.2019. 

Komisia odporúča klubom doplniť údaje do registra občianskych združení, odovzdávať 

účtovné závierky, výročné správy a do požadovaného termínu. 

Komisia odporúča klubom  preštudovať si povinnosti vedenia, zverejňovania, zasielania 

dokumentov, ktoré sú podmienené pre  čerpanie  verejných prostriedkov. 

Komisia odporúča klubom doplniť Stanovy resp. Štatút o potrebné náležitosti  podľa Zákona 

o športe č. 440/2015 Z. z. (antidoping, ľudské práva) 

Komisia odporúča klubom dodržiavať termíny žiadania o vydanie licencií 

 

10. Diskusia 

V diskusii sa neprejednávali žiadne body. 

 

Záver: 

Novozvolený predseda odvetvia a komisie trial p.  Nagy poďakoval za účasť všetkým 

zúčastneným a stretnutie komisie ukončil.       

 

V Banskej Bystrici 11.1.2019 

http://www.cyklotrial.sk/
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