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Z á p i s 

z valného zhromaždenia odvetvia trial zo dňa 13.12.2020 v Banskej Bystrici 

 

 

Prítomní členovia:  Ing. Nagy Štefan, Erika Hlavatá, Janka Kucová, Ing. Andrej Práznovský 

Prítomný hostia:   Mgr. Daniela Tršková, Vladimír Čibenka 

Pripojený online: Erika Hlavatá, Kristína Sýkorová 

Zapisovateľ:  Ing. Andrej Práznovský 

 

 

 

Program zasadnutia:  

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

1.1 Zmena člena komisie TRIAL pri SZC, Cyklotrialový klub Záriečie požiadal 

o zmenu člena komisie za svoj klub, p. Šidlíková odstupuje z funkcie člena 

komisie TRIAL. 

2. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial 

3. Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne 

4. Správa REPRE 2020 

5. Správa o činnosti CTM 2020 

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 repre tréner) 

9. Nový klub, správa p. Stehuru o činnosti a plánoch trialu v Ružomberku 

10. Diskusia 

11. Uznesenia 
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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 –4  Proti – 0 Zdržal sa – 0 

Bod 1.1 Zmena člena komisie TRIAL pri SZC, Cyklotrialový klub Záriečie 

požiadal o zmenu člena komisie za svoj klub, p. Šidlíková odstupuje z funkcie člena komisie 

TRIAL. 

 

 Novonavrhovaný člen:  Vladimír Čibenka, Cyklotrialový klub Záriečie 

     0914 399 174 

     cibenkavladimir@yahoo.com 

 

Komisia navrhuje, že pôvodný člen p. Šidíková skončí vo funkcií člena komisie TRIAL pri 

SZC dňom 31.12.2020 a novonavrhovaný člen p. Vladimír Čibenka bude členom komisie 

TRIAL pri SZC od 1.1.2021. 

Komisia ukladá predsedovi komisie p. Nagymi za úlohu zabezpečiť aktualizáciu kontaktných 

údajov na webovej stránke SZC. 

Za –4  Proti – 0 Zdržal sa – 0  

Bod 2.  Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial 

Predseda komisie trial p. Nagy predniesol správu o sezóne 2020, zhodnotil 

jednotlivé kolá seriálu Slovenské hry mládeže, historicky prvý pretek C1 na Slovnesku 

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, ktorý bol pochválený aj od hlavného rozhodcu na C1 z Maďarska, vďaka ktorému 

sme mohli na posledných pretekoch eliminovať riziko nakazenia rozhodcov, ktorý doposiaľ 

dochádzali do kontaktu z každou kartou jazdca tak, že bolo bodovanie iba online bez kariet. 

Predseda komisie považuje aj napriek okolnostiam za úspešnú. 

Čerpanie rozpočtu 

Predseda komisie trial p. Nagy informoval, že z TIPOSU boli do rozpočtu odvetvia 

TRIAL na rok 2020 Trial pridelené finančné prostriedky vo výške 5 500 €. Komisia navrhuje 

aby finančné prostriedky boli rozdelené medzi 5 klubov, ktorých majú zástupcu v komisií 

TRIAL. Teda každý klub po 1 100 € a ostatné nevyčerpané finančné prostriedky, rezervy 

navrhuje valné zhrovaždenie prerozdeliť nasledovne: 

mailto:cibenkavladimir@yahoo.com
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Prerozdelenie finančných prostriedkov 

CTK Záriečie 1100 €     TIPOS 

NOVOCK 1100 €     TIPOS   

3AL Poprad 1100 € +  1903 + 1242€  TIPOS, , TAB 3, TAB 5  

CTVZ  1100 € + 700 € + 43€   TIPOS, TAB 1 – riadok 36, TAB 1 – r. 35 

Rudina 1100 €     TIPOS 

Ružomberok 500 €     TAB 1 – riadok 31 

Zároveň predseda komisie p. Nagy infomoval, že finančné prostriedky z rozpočtu na ork 

2020 je možné vyúčtovať najneskôr do 31.3.2021. 

Za –4  Proti – 0 Zdržal sa – 0  

Bod 3.  Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne 

Zástupcovia jednotlivých klubov predniesli správu za sezónu 2020, nižšie uvádzame 

len tie najvýznamnejšie body 

3AL Poprad  

- za najväčší úspech považuje zorganizovanie úspešného preteku C1 v Poprade 

- v budúcej sezóne 2021 plánuje usporiadať pretek HC, Slovenské hry mládeže 

a Slovenský pohár 

NOVOCK 

- úspešná sezóna a možnosť organizovať preteky SHM a SP 

- spoluorganizácia Trialovej akadémie mládeže v Maďarsku - Cegléd 

CTVZ 

- Preteky v hale v Topolčiankach 

- Slovenské hry mládeže spojenie s pretekom na pumptracku a vyhlásením víťazov 

SHM 

 

CTK Záriečie 

- Hoci pandemická situácia nedovolila usporiadať v Záriečí pretek, sezóna bola 

úspešná. Jazdci, rozhodcovia a vedenie CTM TRIAL boli veľkým prínosom pre 

odvetvie 

Rudina 

- úspešná sezóna a možnosť organizovať preteky SHM a SP 
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Bod 4.  Správa REPRE 2020 

Napriek tomu, že v sezóne 2020 boli obmedzené príležitosti, REPRE sa zúčastnili viacerých 

podujatí a tréningových kempov, v správe to priblížila Erika Hlavatá ml. online vstupom.   

Bod 5.  Správa o činnosti CTM 2020 

Správa o činnosti bola predložená online vstupom p. Kristínou Sýkorovou a je súčasťou tohto 

zápisu.  

Bod 6.  Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 
 Člen komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie p. Tršková sumarizovala činnosť 

komisie počas sezóny, predstavila komisií Trial čerpanie rozpočtu a náklady na jednotlivé 

preteky. Ocenila prácu všetkých rozhodcov, aktívnych rozhodcov v tejto sezóne bolo 17. Bol 

vyzdvihnutý zavedený online systém bodovania. Tiež informovala aby zástupcovia klubov 

preverili záujem o školenie pre nových rozhodcov. V sezóne 2020 bolo na dvoch pretekoch 

vyskúšané bodovanie aj bez kartičiek a vďaka online systému sa to zaobišlo bez akýchkoľvek 

problémov. Riziko nákazy rozhodcov bolo eliminované na miminum nakoľko jazdec 

a rozhodca nedochádzali do priameho kontaktu z bezprostrednej blízkosti pre odovzdávanie 

bodovacích kariet. 

Bod  7. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny 

 

Pani Šidlíková za klub CTK Záriečie prostredníctvom novo nastupujúceho člena komisie p. 

Čibenku odovzdala projekt na dvojdňové sústredenie TRIAL. 

Pán Práznovský informoval, že v roku 2021 plánuje M-SR opäť spojiť s pretekmi na 

pumptracku a finále dospelých kategórií organizovať podvečer pod umelým osvetlením. 

 

Predbežný kalendár pretekov na SVK :  

3.7   SP a SHM Rudina 

10.7. HC Grand Prix Trial Poprad 

28.8. M-SR a SHM Veľké Zálužie 

21.8. SP a SHM Lučenec 

11.7. SP a SHM Poprad 

26.6. SP a SHM Záriečie 
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Bod 8.  Voľby do orgánov odvetvia Trial (chýbajúci repre tréner) 

 

 Valné zhromaždenie ukladá komisií Trial v roku 2021 predložiť návrh na trénera 

reprezentácie resp. vedúceho výjazdov s reprezentáciou. 

Bod 9.  Nový klub, správa p. Stehuru o činnosti a plánoch trialu v Ružomberku 

 Pán Stehura, predseda klubu Cyklotrial Ružomberok doručil valnému zhromaždeniu 

podklady, na základe ktorých žiada o príspevok na novozaložený klub, resp. na začatie aktivít 

a vzniku podmienok pre cyklotrial v sídle klubu. Valné zhromaždenie v bode č. 4 tohto 

zápisu schválilo príspevok pre Cyklotrial Ružomberok vo výške 500 €. 

Valné zhromaždenie určilo zároveň podmienku pre klub Cyklotrial Ružomberok, že v sezóne 

2021 zorganizuje pretek v cyklotriale v prijateľnej forme v minimálne 3 kategóriách. 

 

Bod 10. Diskusia 

 

Predseda komisie p. Nagy, vyjadril poďakovanie pani Šidlíkovej, ako dlhoročnej 

členke komisie odvetvia, za odvedenú práce počas uplynulých rokov, poprial jej všetko 

najlepšie a hlavne veľa zdravia v ďalšom období. Prostredníctvom p. Čibenku novo 

nastupujúceho člena komisie jej odovzdal kyticu ako poďakovanie. V diskusií sa 

neprejedávali ďalšie mimoriadne dôležité body. 

Bod 10. Uznesenia 

 

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

Návrh bol schválený 

Bod 1.1 Zmena člena komisie TRIAL pri SZC, Cyklotrialový klub Záriečie požiadal 

o zmenu člena komisie za svoj klub, p. Šidlíková odstupuje z funkcie člena komisie TRIAL. 

Návrh bol schválený 

Bod 2.  Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial 

Návrh bol prerokovaný. 

Prerozdelenie finančných prostriedkov 

Návrh bol schválený 

Bod 3.  Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne 
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Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 4.  Správa REPRE 2020 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 5.  Správa o činnosti CTM 2020 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 6.  Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 7.  Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 8.  Voľby do orgánov odvetvia Trial (chýbajúci repre tréner) 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 9.  Nový klub, správa p. Stehuru o činnosti a plánoch trialu v Ružomberku 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Záver zasadnutia 

Predseda komisie trial p.  Nagy poďakoval za účasť všetkým zúčastneným a valné 

zhromaždenie ukončil. 

 

 

V Banskej Bystrici 13.12.2020 

 

 

 

 

 

         Nagy Štefan 
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