
 

P O Z V Á N K A 

 
 

Štefan Nagy, predseda komisie TRIAL zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia 

Trial pri SZC, ktoré sa uskutoční dňa: 

 
23.novembra 2019 (sobota) o 11.00 hod v penzióne Medený Hámor v Banskej Bystrici. 

 
 
 

 
Program zasadnutia: 

 
 

1. Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií 

2. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial 

3. Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne 

4. Správa vedúceho výpravy MS 2019 Čína 

5. Správa o činnosti CTM 2019 

6. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 

7. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny 

8. Voľby do orgánov odvetvia Trial (chýbajúci člen komisie) 

9. Voľba predsedu komisie, koordinátora, reprezentačného trénera odvetvia Trial pre rok 
2020 

10. Diskusia 

11. Uznesenia 
 
 

 
 

 
 

 
Štefan Nagy 
Predseda komisie Trial pri SZC 

 

 
 
  

 
V Lučenci: 28.10.2019 
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Z á p i s 

z valného zhromaždenia odvetvia trial zo dňa 23.11.2019 v Banskej Bystrici 

 

 

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

Práznovský 

Hostia:   Mgr. Daniela Tršková, Erika Hlavatá, Ing. Ján Macko, Rudolf Galovič, 

Silvia Štrbová 

Zapisovateľ:  Ing. Andrej Práznovský 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií  

2. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial  

3. Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne  

4. Správa vedúceho výpravy MS 2019 Čína  

5. Správa o činnosti CTM 2019  

6. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie  

7. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny  

8. Voľby do orgánov odvetvia Trial (chýbajúci člen komisie)  

9. Voľba predsedu komisie, koordinátora, reprezentačného trénera odvetvia Trial pre 

rok 2020  

10. Diskusia  

11. Uznesenia  

 

Bod 1.  Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných 

komisií  

Predseda komusie odvetvia Trial p.  Nagy otvoril, predstavil program zasadnutia, privítal 

členov komisie, hostí otvoril a viedol valné zhromaždenie. Body VZ boli jednohlasne 

schválené. Zapisovateľ p. Práznovský a p. Tršková.  

Za –5  Proti – 0 Zdržal sa – 0    

Bod 2. 

Predseda komisie trial p. Nagy predniesol správu o sezóne 2019, zhodnotil jednotlivé kolá 

seriálu Slovenské hry mládeže, vyzdvihol vysokú úroveň pretekov, náročnosť postavených 

sekcií, ocenil rodinnú atmosféru, prácu rozhodcov.  

Záriečie-  prekvapilo vysokou úrovňou sekcií a samotného preteku 

Rudina- kvalitný pretek s účasťou svetovej špičky 
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Veľké Zálužie- perfektná spolupráca s iným odvetvím cyklistiky 

Lučenec- medzinárodná účasť jazdcov, spojené s dňami mesta LC 

Poprad- výborná myšlienka komentovanie preteku moderátorom z radov trialových 

odborníkov 

Zhodnotil aj účasť a výsledky elitných jazdcov na pretekoch C1, SP, ME 

Poďakoval za výbornú spoluprácu zástupcom jednotlivých klubov. 

Čerpanie rozpočtu 

potreba doúčtovať MS Čína 

navrhol prerozdeliť nevyčerpané financie do rezervy, z tejto sumy bude zakúpený stan pre 

odvetvie trial, podporí sa projekt stavby trialových prekážok v hale.. 

upozornil na urýchlené dočerpanie narozpočtovaných financií 

Neprerozdelené financie odvetvia boli prerozdelené určené: 

Záriečie 100€ tréner CTM 

Lučenec 400€ mentálny koučing, upomienkové predmety pre partnerov, výsledkový 

servis  

Poprad 500€ CTM 

Zálužie 800€ Stan TRIAL s potlačou 

 729,77€ prekážky trial, zimná príprava Topoľčianky 

Navýšenie Činnosť klubov 946,72€ 

Prerozdelenie bolo schválené všetkými zástupcami klubov. 

Bod 3: 

Zástupcovia jednotlivých klubov predniesli správu za sezónu 2019. 

PP- v budúcej sezóne 2020 plán usporiadať pretek C1 , zatiaľ bez mládežníckych kategórií 

premiérovo sa zúčastnili na WYG v Poľsku 

plán- sústredenie reprezentácie v Tatrách 

LC- úspešná sezóna, zisk 2.vicemajstra a majstra sveta biketriale, 5 miesto na WYG V 

Poľsku  

organizácia Trialovej akadémie, 4.kola SHM, Detskej cyklistickej akadémie pre jazdcov 

materského klubu 
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Zálužie- spojenie trial a pumpcup, výborné prepojenie 

organizácia 3.kola SHM a Speed trialu v BB 

Záriečie- obnovené prekážky, vysoká náročnosť prekážok, vysoká účasť 

Rudina- noví licencovaní jazdci 

zmeny v trialparku 

3 jazdci na MS v číne 

organizácie M-SR 

Bod 4. 

Správa vedúceho výpravy MS Čína- A. Práznovský 

zhodnotil organizáciu, úroveň preteku, kvalitu prekážok, zhodnotil účinkovanie našich 

reprezentantov 

Bod 5. 

p. Kucová predniesla správu CTM, upozornila na potrebu, aby v každom klube bol vybratý 

človek, ktorý skontroluje vyúčtovania pred odoslaním na CTM 

je potrebné upraviť smernicu CTM a spresniť podmienky zaradenia jazdcov do CTM, viac 

kvantifikovať podmienky zaradenia do CTM 

dodržať účelnosť a nastavenie cieľov v sezóne v rámci  CTM individuálne 

Bod 6. 

Správa člena komisie rozhodcov- za rozhodcov zhodnotila sezónu p. Tršková 

ocenila prácu všetkých rozhodcov, aktívnych rozhodcov v tejto sezóne bolo 13 

nový online systém bodovania, nové pravidlá bodovania UCI 

návrh na materiálne zabezpečenie do ďalšej sezóny- čísla, kartičky, šípky 

oblečenie zabezpečuje na novú sezónu komisia rozhodcov, mimo rozpočtu odvetvia, 

zabezpečí sponzor 

Bod  7. 

Zimná príprava – p. Šidlíková 

Zhodnotenie- ocenená vizuálna stránka pretekov, online systém bodovania, videá- perfektný 

výstup a propagácia odvetvia 

zistiť možnosť  prezentovať sa v médiách, TV, články MTB biker? 
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chýbajú video návody za metodiku trialu 

p. Práznovský navrhol pripraviť upomienkové predmety podporovateľom a sponzorom nášho 

odvetvia v podobe kalendárov / Eleven, SZC, Leier 

Návrh- pretek klubov, obdoba pohára národov- putovný pohár, možnosť usporiadať pred 

pretekom, alebo pridať k speed trialu 

Predbežný kalendár pretekov na SVK :  

23.5. Záriečie / alebo 16./30.5. 

13.6. Rudina 

20.6. Speedtrial, Pumpcup 

4.7. Veľké Zálužie 

22.8. Lučenec 

pretek C1 PP 11.7.2019 

Bod 8. 

Voľba chýbajúceho člena komisie 

Valné zhromaždenie 23.11. zvolilo jednohlasne za zástupcu klubu CK Rudina Eriku Hlavatú 

st. ako člena komisie trial. 

Za –5  Proti – 0 Zdržal sa – 0  

Bod 9. 

Štefan Nagy  nebude vykonávať funkcie predsedu komisie trial  a koordinátora odvetvia 

v budúcom roku, preteková, trénerská a pracovná vyťaženosť 

reprezentačný tréner 2020 -  Karol Serwin ?  

Bod 10. 

Tento bod sa riešil priebežne počas celého VZ. Za úlohu p. Práznovský predloží podmienky 

využívania haly v Topoľčiankach pre naše odvetvie, termín december 2019. 

 

V Banskej Bystrici 23.11.2019 

 

          NAGY Śtefan 




