POZVÁNKA
Štefan Nagy, predseda komisie TRIAL zvoláva plánované zasadnutie valného
zhromaždenia Trial pri SZC, ktoré sa uskutoční dňa:
29.októbra 2021 (sobota) o 17.00 hod v tréningovom centre ŠK Topoľčianky v
Topoľčiankach

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 REPRE 2021

5.

Správa o činnosti CTM 2021

6.

Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie

7.

Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny

8.

Nový štatút komisie TRIAL

9.

Voľby do orgánov odvetvia Trial, predseda komisie a reprezentačný tréner

10.

Diskusia

11.

Uznesenia

Valné zhromaždenie sa uskutoční v súlade s platnými obmedzeniami o zhromažďovaní sa ustanovené Vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva
a Ústredným krízovým štábom SR.
V prípade zmeny budú všetci účastníci riadne a včas informovaní.

Štefan Nagy
Predseda komisie Trial pri SZC

V Lučenci: 28.09.2021
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Zápis
z valného zhromaždenia odvetvia trial zo dňa 29.10.2021 v Topoľčiankach
Prítomní členovia: Ing. Nagy Štefan, Erika Hlavatá st., Janka Kucová, Ing. Andrej
Práznovský, Vladimír Čibenka
Prítomný hostia: Mgr. Daniela Tršková, Erika Hlavatá, Kristína Sýkorová, Ivana
Mudráková
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 REPRE 2021

5.

Správa o činnosti CTM 2021

6.

Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie

7.

Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny

8.

Nový štatút komisie Trial

9.

Voľby do orgánov odvetvia Trial, predseda komisie a reprezentačný tréner

10.

Diskusia

11.

Uznesenia

Bod 1.
Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných
komisií
Predseda komisie odvetvia Trial p. Nagy otvoril, predstavil program zasadnutia,
privítal členov komisie, hostí otvoril a viedol valné zhromaždenie. Body VZ boli jednohlasne
schválené. Zapisovateľ bol určený p. Práznovský.
Za –5

Bod 2.

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial
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Predseda komisie trial p. Nagy predniesol správu o sezóne 2021, zhodnotil
jednotlivé kolá seriálu Slovenské hry mládeže, Pretek HC v Poprade aj za nepriaznivých
podmienok súvisiacich o rozširujúcim sa ochorením COVID-19, vyzdvihol vysokú úroveň
všetkých pretekov, poďakoval za prácu rozhodcov a a celej komisii za dobre odvádzanú
prácu a taktiež vyzdvihol online systém vyhodnocovania pretekov, propagačné videá
z podujatí, najmä LIVE stream z HC Poprad.
Predseda komisie považuje aj napriek okolnostiam sezónu za úspešnú.
Čerpanie rozpočtu
Predseda komisie trial p. Nagy informoval, že čerpanie rozpočtu prebieha podľa
narozpočtovaných položiek.
Za –5

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne
Zástupcovia jednotlivých klubov predniesli správu za sezónu 2021, nižšie uvádzame
len tie najvýznamnejšie body
Bod 3.

3AL Poprad
-

za najväčší úspech považuje zorganizovanie úspešného preteku HC v Poprade a Live
stream z podujatia

NOVOCK
-

úspešná sezóna a možnosť organizovať pretek SHM a SP

CTVZ
-

dvojdňové podujatie Majstrovstvá Slovenska Trial spolu s Pumptrackom a SHM

CTK Záriečie
-

úspešná sezóna a možnosť organizovať pretek SHM a SP

Rudina
-

SHM SP

Ružomberok
Nakoľko sa zástupca klubu p. Stehura VZ nezúčastnil, poslal e- mail, ktorý text je uvedený
nižšie:
„O.Z Cyklotrial Ružomberok organizoval prvý pretek v roku 2021 od svojho vzniku. Ešte raz
ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali a zúčastnili sa. Cyklotrial Ružomberok má ambíciu
organizovať preteky aj v roku 2022.“
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Bod 4.

Správa REPRE 2021

Reprezentácia sa zúčastnila výjazdu na Majstrovstvách Sveta v Španielsku a na Svetovom
pohári vo Francúzku. Väčšina pretekov svetovej úrovni bola zrušená kvôli situácií COVID19.
Bod 5.

Správa o činnosti CTM 2021

Významným podujatím CTM bolo sústredenie CTM v Topoľčiankach v tréningovom
centre cyklistiky. Komisia Trial sa zhodla na tom, že to bolo prínosné pre členov CTM.
Tréneri, ktorí sa venovali deťom sú súčasne aj v reprezentácii, čo má významný motivačný
faktor pre deti.
Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie
Člen komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie p. Tršková sumarizovala činnosť
komisie počas sezóny, rekapitulovala komisii Trial čerpanie rozpočtu a náklady na jednotlivé
preteky. Ocenila prácu všetkých rozhodcov, aktívnych rozhodcov v tejto sezóne bolo 19. Tiež
informovala, aby zástupcovia klubov preverili záujem o školenie pre nových rozhodcov,
ktoré bude mať formu napr. rozhodca v zácviku a následne teoretické vzdelávanie a praktické
skúšky.
Bod 6.

Bod 7.
Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny
Tento bod nebol prerokovaný a bol odložený na najbližšiu komisiu odvetvia Trial.
Bod 8.

Nový štatút komisie Trial.

Komisia trial bude v nasledujúco období 5. Členná a bude dopracovaný nový jednotný
štatút v zmysle stanov SZC.
Bod 9.
tréner

Voľby do orgánov odvetvia Trial predseda komisie a reprezentačný

Predseda komisie odvetvia Trial p. Štefan Nagy oznámil prítomným členom valného
zhromaždenia, že už v ďalšej sezóne neplánuje kandidovať na predsedníctvo odvetvia Trial.
Nakoľko nikto z členov neprejavil záujem o predsedníctvo v takom rozsahu ako bolo
vykonávané doteraz – valné zhromaždenie hľadalo kompromisné riešenie.
Za predsedu odvetvia Trial navrhuje člena komisie Ing. Andreja Práznovského tak, že
administratívnu agendu bude pripravovať v spolupráci s členkou komisie p. Jankou Kucovou.
Za člena do komisie rozhodcov SZC bola navrhnutá Mgr. Daniela Tršková.
Ing. Andrej Práznovský kandidoval a následne prijal predsedníctvo komisie TRIAL SZC.
Mgr. Daniela Tršková kandidovala a následne prijala členstvo v komisii rozhodcov SZC za
naše odvetvie TIAL. Obaja kandidáti to podpisom prezenčnej listiny tohto Valného
zhromaždenia potvrdili.
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Valné zhromaždenie ukladá komisii Trial v roku 2021 predložiť návrh na trénera
reprezentácie resp. vedúceho výjazdov s reprezentáciou.
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie, že pôvodný predseda odvetvia p. Nagy skončí vo
funkcií predsedu komisie TRIAL pri SZC vymenovaním nového predsedu odvetvia komisie
SZC na Sneme SZC, ktorý sa organizuje zvyčajne vo februári.
Valné zhromaždenie ukladá terajšiemu predsedovi komisie p. Nagymu za úlohu
komunikovať uvedené na SZC na najbližšom výkonnom výbore.

Za –5

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod 10.
Diskusia
Predseda komisie p. Nagy, vyjadril poďakovanie všetkým prítomným členom valného
zhromaždenia a poprial veľa úspechov novému predsedovi odvetvia Trial Andrejovi
Práznovskému.
Bod 10.

Uznesenia

Bod 1.

Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií
Návrh bol schválený

Bod 2.

Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial
Návrh bol prerokovaný.
Čerpanie rozpočtu
Valné zhromaždenie berie na vedomie

Bod 3.

Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne
Valné zhromaždenie berie na vedomie

Bod 4.

Správa REPRE 2021
Valné zhromaždenie berie na vedomie

Bod 5.

Správa o činnosti CTM 2021
Valné zhromaždenie berie na vedomie

Bod 6.

Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie
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Valné zhromaždenie berie na vedomie
Bod 7.

Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny
Valné zhromaždenie berie na vedomie

Bod 8.

Nový štatút komisie Trial
Návrh bol schválený

Bod 9.

Voľby do orgánov odvetvia Trial
Návrh bol schválený

Záver zasadnutia
Predseda komisie trial p.
zhromaždenie ukončil.

Nagy poďakoval za účasť všetkým zúčastneným a valné

V Topoľčiankach 29.10.2021
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