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Z á p i s 

z valného zhromaždenia odvetvia trial zo dňa 02.12.2022 v tréningovom centre ŠK 

Topoľčianky v Topoľčiankach 
 

 

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

Čibenka, Ing. Erika Hlavatá  

Prítomný hostia:   Ing. Ladislav Dobrovolný, Mgr. Daniela Tršková, Samuel Hlavatý,  

Zapisovateľ:  Ing. Erika Hlavatá 

Navrhovateľ:  Janka Kucová 

 

Program zasadnutia:  

1. Prezentácia prítomných delegátov CK  

2. Otvorenie VZ  

3. Schválenie programu VZ  

4. Schválenie navrhovateľa a pracovných komisí  

5. Výmena člena komisie TRIAL (doplnený bod) 

6. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial  

7. Správa členov komisie TRIAL vo svojej činnosti v tejto sezóne  

8. Správa REPRE 2022  

9. Správa o činnosti CTM 2022  

10. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie  

11. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny  

12. Voľby do orgánov odvetvia Trial, reprezentačný tréner  

13. Diskusia  

14. Uznesenia  

Bod 1. Prezentácia prítomných delegátov CK 

 Na prezentácii prítomných delegátov CK bolo prítomných 5 z 5 štatutárnych zástupcov 

klubov a ďalej traja hostia. VZ TR je uznášaniaschopné, pretože je prítomná nadpolovičná 

väčšina delegátov CK s právom hlasovať. 

Uznesenie: Prezentácia prítomných delegátov CK.  

Valné zhromaždenie berie na vedomie 
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Bod 2. Otvorenie VZ 

Predseda komisie odvetvia Trial p. Práznovský otvoril, predstavil program zasadnutia, 

privítal členov komisie a hostí, otvoril a viedol valné zhromaždenie.  

Uznesenie: Otvorenie VZ 

Valné zhromaždenie berie na vedomie  

 

Bod 3. Schválenie programu VZ 

 Program bol doplnený o bod 3.1 Výmena člena komisie TRIAL, na základe návrhu 

delegáta CK p. Práznovského.  

Za – 5  Proti – 0  Zdržal sa - 0 

 

Uznesenie: Schválenie programu VZ 

Návrh bol schválený 

 

Bod 4. Schválenie navrhovateľa a pracovných komisií 

 Navrhovateľom bola určená p. Kucová a zapisovateľom bola určená p. Hlavatá. 

Za – 5  Proti – 0  Zdržal sa - 0 

Uznesenie: Schválenie navrhovateľa a pracovných komisií 

Návrh bol schválený 

 

Bod 5. Výmena člena komisie TRIAL 

 Členka komisie, Mgr. Erika Hlavatá, sa písomne vzdala členstva v komisii (príloha A). 

Predseda p. Práznovský navrhne na najbližšom zasadnutí VV SZC odvolanie členky komisie 

Mgr. Eriky Hlavatej. P. Práznovský navrhuje ako novú členku komisie Ing. Eriku Hlavatú. VZ 

schvaľuje návrh na vymenovanie novej členky komisie. P. Práznovský na najbližšom zasadnutí 

VV SZC navrhne Ing. Eriku Hlavatú na menovanie členky komisie prostredníctvom VV SZC. 

Za – 4  Proti – 0  Zdržal sa – 1 

 

Uznesenie: Výmena člena komisie TRIAL 

Návrh bol schválený 
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Bod 6. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial 

 Predseda komisie Trial p. Práznovský predniesol Správu predsedu komisie odvetvia 

Trial (príloha B), ktorej súčasťou boli informácie o projekte Slovenské hry mládeže Trial, 

Majstrovstvách Slovenska, kempoch a sústredeniach CTM, trialu vo svete, propagácii odvetvia 

Trial v rámci Slovenska, a na záver poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili na trialových 

aktivitách v tomto roku.  

Uznesenie: Správa predsedu komisie Trial SZC  

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

 Čerpanie rozpočtu – predseda komisie Trial p. Práznovský informoval, že čerpanie 

rozpočtu prebieha podľa narozpočtovaných položiek a plánuje sa úprava na najbližšej komisii, 

aby mohol byť rozpočet odvetvia Trial čím skôr dočerpaný. Celková suma rozpočtu: 63 560€, 

vyčerpaná suma k dátumu VZ: 50 517€, ostáva dočerpať: 13 043€.  

Za – 5  Proti – 0  Zdržal sa - 0 

 

Uznesenie: Čerpanie rozpočtu Trial 

Návrh bol prerokovaný 

 

Bod 7. Správa členov komisie TRIAL vo svojej činnosti v tejto sezóne 

 Zástupcovia jednotlivých klubov predniesli správy za sezónu 2022. 

Cyklo Team Veľké Zálužie – Organizácia jedného kola Slovenských hier mládeže 

a Slovenského pohára, ďalej organizácia TAM. Tréningy prebiehajú počas celej zimy od 

minulého roka. Priemerný počet detí je 5 – 7. Organizácia klubových pretekov pumptrack + 

trial (dokopy má klub okolo 40 členov). Na klubových pretekoch boli dve sekcie trialové – 

polovica detí mala záujem o trial. Preteky boli dvojkolové na dvoch sekciách s rozhodcom zo 

SZC. Z toho dvaja jazdci prešli z Pumtrack-u na Trial, takže momentálne má klub 9 jazdcov. 

Jazdci sa počas celej sezóny zúčastňovali na všetkých slovenských podujatiach. Tréningy sú 

raz za týždeň. P. Práznovský hodnotí sezónu veľmi dobre a dúfa, že bude ďalej pokračovať 

s týmito jazdcami v ďalšom roku a bude sa to postupne rozrastať.  

3al biketrial club Poprad – Aktuálne klub disponuje 20timi jazdcami (stabilný počet 

jazdcov niekoľko rokov). Nejaké deti sa obmenili. Tréningy prebiehajú v trialparku a v zime 

v hale, takže deti sú na bicykloch celoročne. V zime prebiehajú aj kondičné tréningy 

v telocvični plus deti zaradené do CTM majú tréningy navyše (silovo-kondičné). Jazdci sa 

zúčastňovali všetkých slovenských pretekov, niektorí sa zúčastnili aj pretekov v Česku, 
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Maďarsku, Poľsku. Traja jazdci sa zúčastnili Svetových hier mládeže. Nejakí noví jazdci sa 

dostali do CTM. V tomto roku prebehla organizácia posledného kola Slovenských hier mládeže 

a Slovenského pohára. Taktiež bol zorganizovaný tréningový kemp,, v rámci ktorého sa 

uskutočnilo záverečné vyhlásenie výsledkov celej sezóny 2022. 

Cykloklub Rudina – Organizácia Majstrovstiev Slovenska v triale. Samuel a Erika 

Hlavatí sa zúčastňovali slovenských kempov ako tréneri pre deti a mládež. Taktiež sa ako 

doprovodi (Erika ako vedúca výpravy) zúčastnili Slovenských hier mládeže. V klube sa tiež 

venujú trénerskej činnosti, v tomto roku najmä pre ďalšie 2 aktívne (v pretekoch) deti a 2 

neaktívne (v pretekoch) deti. V klube je aj jeden senior, čiže dokopy mal klub 5 jazdcov. 

Prezentovali sme trial na rôznych akciách zameraných hlavne na základné školy, Samuel mal 

rozhovor v televízii JOJ, taktiež sa Samuel stal trialistom roka. V trialparku sa nám podarila 

prestavať cela jedna nová sekcia. Samuel sa zúčastnil 8 kempov, Erika 5 a ostatné preteky, 

ktorých sa títo dvaja jazdci zúčastnili budú uvedené v správe Repre.  

NovoCK Lučenec – príloha C 

Cyklotrialový klub Záriečie – príloha D 

Uznesenie: Správa členov komisie TRIAL vo svojej činnosti v tejto sezóne.   

Valné zhromaždenie berie na vedomie 
 

Bod 8. Správa REPRE 2022 

Správa REPRE je uvedená v prílohe E.  

Uznesenie: Správa REPRE 2022 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 
 

Bod 9. Správa o činnosti CTM 2022 

Správa o činnosti CTM 2022 je uvedená v prílohe F.  

Uznesenie: Správa o činnosti CTM 2022 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 
 

Bod 10. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 

Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie je uvedená v prílohe G. 

Uznesenie: Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 
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Bod 11. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny 

 P. Práznovský sa bude snažiť, aby bol v budúcej sezóne cyklotrial súčasťou X-bionic 

podujatia v Šamoríne. Bude snaha zorganizovať preteky v novo prestavanom trialparku, 

v Ružomberku. Budeme pracovať na návrhu, aby pri velodrome v Prešove vznikol nový malý 

trialpark. 3al biketrial club Poprad, NovoCK Lučenec a ostatné kluby by chceli nadviazať 

spoluprácu so základnými školami. 3al biketrial club Poprad plánuje v roku 2023 usporiadať 

Majstrovstvá Európy v triale.  

Uznesenie: Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

 

Bod 12. Voľby do orgánov odvetvia Trial, reprezentačný tréner 

 Tento návrh bol prerokovaný a na ďalšej komisii bude opäť zaradený do programu.  

Uznesenie: Voľby do orgánov odvetvia Trial, reprezentačný tréner 

Návrh bol prerokovaný 

Bod 13. Diskusia 

 P. Dobrovolný pozdravil prítomných a upozornil na malé nedostatky, ktoré sa týkajú 

zverejňovania údajov na webe SZC. P. Práznovský berie nedostatky na vedomie a posnaží sa 

o ich odstránenie.  

 

Bod 14. Uznesenia 

Bod 1. Prezentácia prítomných delegátov CK  

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

 Bod 2. Otvorenie VZ 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 3. Schválenie programu VZ 

Návrh bol schválený 

 Bod 4. Schválenie navrhovateľa a pracovných komisií 

Návrh bol schválený 

Bod 5. Výmena člena komisie TRIAL 

Návrh bol schválený 
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Bod 6. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

  Čerpanie rozpočtu Trial 

Návrh bol prerokovaný 

Bod 7. Správa členov komisie TRIAL vo svojej činnosti v tejto sezóne 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 8. Správa REPRE 2022 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

 Bod 9. Správa o činnosti CTM 2022 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 10. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

 Bod 11. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Bod 12. Voľby do orgánov odvetvia Trial, reprezentačný tréner 

Návrh bol prerokovaný 

 

Záver zasadnutia 

Predseda komisie Trial p. Práznovský poďakoval za účasť všetkým zúčastneným 

a valné zhromaždenie ukončil. 

 

V Topoľčiankach 02.12.2022 
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PRÍLOHA A 
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PRÍLOHA B 

Správa predsedu komisie TRIAL SZC 

 

Vážené dámy a páni, členovia SZC, hostia 

Dovoľte mi aby som Vám predniesol správu predsedu komisie odvetvia TRIAL za rok 2022. 

 

Tento rok bol plný športových podujatí a sústredení, bez väčších obmedzení a cestovanie bolo o čosi 

jednoduchšie ako v uplynulých rokoch. Slovensko sme reprezentovali na viacerých zahraničných 

pretekoch aj mimo kontinent, kde sme získali aj krásne úspechy. 

 

Športové podujatia 

 

Projekt Slovenské hry mládeže TRIAL 

V rámci Slovenska sme zorganizovali 5 kolá projektu Slovenských hier mládeže, kde sme sezónu začali 

v Záriečí, pokračovali sme vo Veľkom Záluží, Lučenci a posledným pretekom kola SHM ako aj sezóny 

bol Poprad. Preteky tohto projektu za uplynulé roky získali na Slovensku úroveň, ktorá je považovaná 

za svetovú o čom svedčí aj účasť okolitých krajín na našich podujatiach tohto projektu. 

 

Majstrovstvá Slovenska – Rudina 11.6.2022 

Pretekov sa zúčastnilo 69 pretekárov zo Slovenska, Poľska, Rakúska a Maďarska. Pretekári spolu 

absolvovali 73 štartov. Počasie vyšlo ukážkovo, a jazdci mohli na vynovených prekážkach v sekciách 

ukázať, čo sa im podarilo natrénovať.  

 

Majstri Slovenska pre rok 2022: 

 

Poussin   Korec Tomáš   (CTK Záriečie) 

Benjamin   Matúš Horváth  ( 3al biketrial club Poprad) 

Minime   Michal Nagy  (NovoCK Lučenec) 

Cadet Jakub  Mudrák   (CTK Záriečie) 

Elite Women   Erika Hlavatá   (Cykloklub Rudina) 

Elite Men  Samuel Hlavatý  (Cykloklub Rudina) 

 

Kempy a sústredenia CTM 

Počas roka sme mali viac sústredení nakoľko máme zato, že sústredenia majú pozitívny vplyv na rozvoj 

mládeže ako po sociálnej stránke tak na športový výkon aj vďaka jemnej rivalite jazdcov, pozitívnych 

vzorov z radu reprezentantov, účastníkov a trénerov. Ešte v zime sme mali minikemp v Topoľčiankach 

v Tréningovom centre cyklistiky v hale, neskôr sme sa zúčastnili Trialového kempu v Poľsku, ďalej 

sme mali zimné sústredenie na Králikoch, v lete TAM vo Veľkom Záluží a na konci roku TAM 

v Poprade s vyhodnotením sezóny. Naša reprezentácia sa tiež  zúčastnila kempu v Španielsku aj 

v Afrike. 

 

Trial vo Svete 

Naša reprezentácia sa zúčastňovala aj na podujatiach vyššieho významu čo boli preteky triedy C1 

v Nemecku, Španielsku, USA v Arkansase, HC vo Viborgu, Svetové pohára v Kodani, Svetové hry 
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mládeže v Poľsku aj Majstrovstvá sveta v Abu Dhabi. Okrem veľkých podujatí sme sa zúčastňovali aj 

pretekov okolitých krajinách, Česko, Maďarsko, Poľsku, Rakúsko, Nemecko ich majstrovstiev či 

pohárov alebo hier mládeže. 

 

Medzi najvýznamnejšie výsledok tejto sezóny patrí bronzová medajla z World Youth Games 

Wadowice, z Poľska, kde mládežníci v súťaži národov vo svetovej konkurencií a úspech Samuela 

Hlavatého na Majstrovstvách sveta v Abu Dhabu, kde obsadil 6. miesto. 

 

UCI Raking  

Samuel Hlavatý 7. miesto 454 bodov 

Erika Hlavatá 14. miesto 305 bodov 

 

Propagácia odvetvia TRIAL v rámci SR 

Počas roku v rámci slovenských trial klubov realizujeme propagačnú činnosť, ktorou prezentujeme 

šport, cyklistiku aj SZC či už je to ukážka, aktívne zapojenie verejnosti – jednoduchá trať, exhibície pre 

školy, ako súčasť otváracích ceremoniálov podujatí alebo športovísk alebo ako sprievodný program. 

  

 

Poďakovanie 

Týmto by som chcel veľmi pekne poďakovať zástupcom jednotlivých klubov, ich trénerom 

a podporovateľom, rozhodcovskej komisií, sponzorom a všetkým tým, ktorí sa pričinili 

k našim aktivitám počas tohto roka. Tento rok považujem za úspešný a verím, že ten ďalší bude 

aspoň tak dobrý ako bol tento. 

 

Vo Veľkom Záluží 25.11.2022 

Ing. Andrej Práznovský 

Predseda komisie TRIAL pri SZC 

 

▪ Memoriál Adriána Babiča, Lučivna 

▪ Decathlon - otvorenie ihriska, Poprad 

▪ DTPS 3.kolo Demänová 

▪ Demänovský pedál MTB preteky 

▪ MDD pre ZŠ Záriečie, MŠ 

▪ Otvorenie Pumptracku Nové Zámky  

▪ Účasť v Teleráne  

▪ Súťaž pre MTB, kooperácia s klubmi 

z iných odvetví cyklistiky – Poprad 

▪ Súťaž pre najmenších na odrážadlách, 

prilákanie rodín s deťmi na podujatie - 

Poprad 

▪ Slovenský pohár Pumptrack - Partizánske 

▪ Jazda pre radosť - Záriečie 

▪ Čitateľský maratón - Rudina 

▪ Otvorenie Pumptracku Beluša 

▪ Divínsky Boyard - Lučenec 

▪ Kysucký maratón 

▪ Power Fest automobilový pretek – Lučenec 

▪ Účelové cvičenie ZŠ Rudina 

▪ Do školy na bicykli 2022 – Rudina – Lehota 

▪ Mikuláš pre deti – Rudina 

▪ Otvorenie skateparku Štitáre – Exhibícia, ukážky 

▪ Klubový pretek trial & pumptrack Veľké Zálužie 
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PRÍLOHA C 

Správa členov komisie TRIAL vo svojej činnosti v tejto sezóne – NovoCK Lučenec 

Na konci februára začala príprava jazdcov nášho klubu na bicykli. Dovtedy sme 

naháňali kilometre na zjazdovkách, bežeckých tratiach a na korčuliach. Trialové sústredenie v 

Poľsku v dedinke Maniowy bolo úvodom do novej sezóny na bicykloch. V marci sme opäť 

vymenili bicykle za lyže, zúčastnili sme sa na zimnom sústredení reprezentácie a CTM, 

prevetrali sme naše technické zručnosti a oprášili pravidlá trialu. Apríl už klasicky sústredenie 

v chorvátskom Vrsare, s počasím ako za odmenu vrcholilo pred súťažné obdobie. 

Súťažnú sezónu sme otvorili v maďarskom Cegléde v máji. Domáce súťaže, Slovenské 

hry mládeže a Majstrovstvá Slovenska sme absolvovali postupne vo všetkých domácich 

destináciách, výsledky vynikajúce, sú dohľadateľné na webe SZC. 

Všetky naše aktivity, súťažné výjazdy boli prípravou na vrcholné podujatie, ktorým boli 

augustové mládežnícke majstrovstvá sveta v cyklotriale pod UCI v poľských Wadowiciach. 

Naši jazdci, členovia klubu NovoCK Lučenec sa pričinili o historický úspech slovenského 

cyklotrialu, vybojovali tretie miesto v súťaži národov. V jednotlivcoch sa nám na UCI podujatí, 

na majstrovstvách sveta v Poľsku darilo, štvrté miesto Michala Nagya veľmi potešilo. 

Na konci augusta náš klub organizoval Slovenské hry mládežé, medzi tým a potom sme 

sa zúčastnili viacerých pretekov v zahraničí. Ölbronn Nemecko, Györ Maďarsko, Kyjov Česká 

republika. 

 

Nagy Štefan  

NovoCk Lučenec 
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PRÍLOHA D 

Správa členov komisie TRIAL vo svojej činnosti v tejto sezóne –  

Cyklotrialový klub Záriečie 

 

Začiatkom kalendárneho roka 2022 sme aj naďalej zápasili s problémom, kde trénovať 

v zimnom období, keďže telocvičňa bola aj naďalej  v havarijnom stave a boli pozastavené 

akékoľvek aktivity v nej.  Pomocnú ruku nám podal starosta  Ján Behro a poslanci obce Lúky, 

ktorí nám poskytli priestory na tréningy v ich obci, takže príprava  nebola ohrozená.  Absencie  

boli zavinené karanténou kvôli Covidu. 

Začiatkom roka sa snažíme vytvárať finančné a materiálne zázemie na  športovú 

prípravu jazdcov a fungovanie klubu. 

Najväčší dôraz v  činnosti klubu  viacej rokov kladieme na  pravidelnú  tréningovú 

prípravu detí a mládeže pod odborným trénerským vedením. Deti s rodičmi, ktorí sa 

prihlásili ešte v septembri 2021, napriek zložitým podmienkam vydržali pri triale, na prvom 

preteku na pôde Záriečia mali premiérový štart  a tak sa  rozšírila naša jazdecká základňa o 

Adelu Kubovú, Marka Kubaša,  Marka Beťáka, Ninu Novákovú, Adama Pastorka. Spomenutí 

začiatočníci čerpali skúsenosti od svojich  skúsených  klubových pretekárov- Kristíny 

Sýkorovej, Jakuba Mudráka, Petra Ofúkaného, Matúša Ofúkaného a Tomáša Korca. V polovici 

roka sa prihlásil Tomáš Kobzáň a Patrik Muráň, u ktorých dúfame, že zotrvajú pri triale.  /Spolu 

12/. Kristínu v polovici roka  čakali materské povinnosti, preto  prestala pretekať, ale naďalej 

sa venovala mládeži v klube ako trénerka. 

Od jari, akonáhle nám to počasie umožnilo, sme staré prekážky  zlikvidovali  a 

prestavovali niektoré sekcie v našom trialparku, kde sme zorganizovali I.kolo Slovenských hier 

mládeže  a Slovenského pohára 4.6.2022. Vďaka ústretovosti riaditeľky školy, Mgr. Ľubici 

Augustiňákovej, sme mali k dispozícií celý areál ZŠ , ako aj potrebné priestory školy. Pomocou 

nám vyšla v ústrety i Obec Záriečie. Nasadenie pri príprave prejavili tradične rodičia 

pokročilých jazdcov, ale- k nášmu príjemnému prekvapeniu-  aj rodičia začiatočníkov.  Súťaž 

bola zorganizovaná na veľmi dobrej úrovni, napriek tomu, že zrána troška mrholilo, čo malo 

za následok zvýšenie obtiažnosti sekcií.                                                                                  

Ďakujem  veľmi pekne všetkým, ktorí pomohli pri príprave, priebehu a likvidácií 

uvedenej súťaže. 

VZ  klubu sa uskutočnilo 3.4.2022. 

Propagáciu klubu v regionálnych médiách sme zabezpečili  6 razy.  

Trénermi  klubu boli:  Mgr. Anna Šidlíková – hlavná trénerka, Kristína Sýkorová,  

Martin Behro - pomocní tréneri.    
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Z nášho klubu boli v r.2022 celoslovenskými rozhodcami s licenciou SZC:  Ing. Martin 

Behro,  Ing. Ivana Mudráková,  Ing. Juraj Šidlík a Jana Korcová.  

V ŠK trial  SZC nás zastupoval Vladimír Čibenka. 

Hlavnou trénerkou CTM pre celoslovenský trial bola  Bc. Kristína Sýkorová. 

Výsledky a účasti jazdcov CTK Záriečie na podujatiach v roku 2022. (nižšie 

v tabuľke). Počet štartov – 78.  

Materiálno technické zázemie: Teší nás, že pokračujeme v dobrých vzťahoch aj s 

terajším vedením ZŠ, od ktorého máme plnú podporu.  Klub má k dispozícií tréningový areál, 

telocvičňu, klubovňu, sklad. Všetko zdarma poskytuje  ZŠ  Záriečie a Obec Záriečie. Obec  

počas organizovania súťaží poskytuje priestory, či služby zdarma, za čo pekne ďakujeme. 

Začiatočníkom klub poskytuje klubové bicykle. 

Ďakujeme za finančnú podporu našim darcom: Mikrotech, s.r.o., Continental Matador 

Truck Tires, s.r.o., Continental Matador Rubber, .r.o., GROUPE SEB, Trenčiansky 

samosprávny kraj  a drobným podporovateľom prostredníctvom 2%dane.  

 Za pravidelnú mediálnu spoluprácu ďakujeme aj Púchovským novinám a TV Považie. 

Všetkým, ktorí nášmu klubu akoukoľvek formou pomohli, veľmi pekne ďakujeme! 

 

Spracovala : Mgr. Anna Šidlíková, 30.11.2022 
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PRÍLOHA E 

Správa REPRE 2022 

 

Sezóna 2022 začala v Španielsku, v meste Cambrils, kde sa 3. apríla konali preteky kategórie 

C1 a náš reprezentant, Samuel Hlavatý tu v kategórii Elite Men obsadil 19. miesto a Erika Hlavatá 

v kategórii Elite Women 5. miesto. Ďalšou C1, ktorá sa konala 15.-16. apríla, boli preteky v meste 

Viborg, v Dánsku, ktorej sa zúčastnil len Samuel a v kategórii Elite Men obsadil 7. miesto. V máji sa 

už naši dvaja reprezentanti, Samuel a Erika Hlavatí, zúčastnili dvoch prípravných pretekov v rakúskom 

meste Purgstall an der Erlauf, kde si Samuel vybojoval 1. a 2. miesto, a Erika skončila dvakrát na 1. 

mieste. 22.5. sa konala C1 v Španielsku, vo Vic-u, kde Samuel skončil v Elite Men na 8. mieste. 

O týždeň sa na tomto istom mieste konal aj svetový pohár. Tu už pricestovala aj Erika, ktorá v kategórii 

Elite Women obsadila 11. miesto. Samuel skončil v Elite Men na 12. mieste. Následne sa konali 

Majstrovstvá Slovenska v triale v Rudine (11.6.), kde Samuel, Erika aj Jakub Mudrák získali titul 

Majstra Slovenska (kategórie: Elite Men, Elite Women, Junior). O týždeň sa konali preteky C1 v USA, 

v Bentonville, kde sa Samuelovi podarilo vo svojej kategórii obsadiť 5. miesto. Ďalším veľkým 

pretekom bol svetový pohár konajúci sa v Kodani (26.-28.8.), v Dánsku, kde Samuel skončil v Elite 

Men na 10. mieste a Erika skončila na 16. mieste. Posledné 3 preteky kategórie C1 sa konali 

v Švajčiarsku a dve v Nemecku. V Švajčiarsku (10.-11.9.) skončil Samuel na 5. mieste. V Nemecku 

(24.-25.9.) skončil na 4. a 8. mieste. Erika v Nemecku skončila na 11. a 11. mieste. Vrcholom sezóny 

boli Majstrovstvá sveta (9.-13.11.), ktoré sa konali v Spojených Arabských Emirátoch, v hlavnom 

meste Abu Dhabi. V pretekoch národov skončilo Slovensko s tromi reprezentantmi na 9. mieste. 

Samuel postúpil do finále a v ňom si obhájil postupové aj konečné 6. miesto. Erika v kategórii Elite 

Women skončila na 14. mieste a ukončila svoju 14-ročnú kariéru.  Jakub Mudrák v kategórii Junior 20 

skončil na 13. mieste.  

Okrem pretekov kategórie C1, svetových pohárov či Majstrovstiev sveta sa naši reprezentanti 

zúčastňovali všetkých kôl slovenského pohára a okolitých pretekov v Rakúsku a Českej republike. Za 

sezónu 2022 mal Samuel 17 štartov, Erika mala 15 štartov a Jakub aj napriek zdravotným problémom 

mal 8 štartov. Reprezentanti za rok 2022 dokopy pretekali a reprezentovali Slovensko v 9 krajinách.  

Najlepšie výsledky: 

Samuel Hlavatý – kategória Elite Men 20‘‘ – 6.  miesto Majstrovstvá sveta Abu Dhabi 

Erika Hlavatá – kategória Elite Women Open – 11. miesto Svetový pohár Vic 

Jakub Mudrák – kategória Junior Men 20‘‘ – 13. miesto Majstrovstvá sveta Abu Dhabi 

 

Ciele najlepšieho reprezentanta a trialistu roka, Samuel Hlavatého, pre rok 2023: 

Odjazdiť všetky svetové poháre, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, minimálne polovicu 

pretekov C1, zúčastniť sa sústredení v Južnej Afrike, Španielsku, USA.  

Spracovala Hlavatá Erika (CK Rudina) 
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PRÍLOHA F 

Správa o činnosti CTM 2022 

Reprezentačný tréner  CTM TRIAL 2022: Kristína Melišíková 

Kontakt: kristina.sykorova@live.com 

 

Zoznam jazdcov zaradených do CTM TRIAL 2022:  

• Jakub Mudrák - Cadet 

• Viliam Tóth - Cadet 

• Marek Nagy - Cadet 

• Lea Kucová - Girls 

• Michal Nagy  - Benjamin (vekovo) Minime (jazdí sk) 

• Matúš Horváth - Benjamin 

• Adrian Klus - Benjamin 

• Richard Kubík  - Poussin 

• Tomáš Korec  - Poussin 

• Matúš Ofúkaný - Poussin 

• Martin Mekýš - Poussin 

• Bruno Čibenka - Promesa 

• Samuel Šoška - Poussin 

• Matej Pavko - Benjamin 

 

AKCIE CTM TRIAL 2022:  

• Zimný tréningový kemp Maniowy, Poľsko 25.-27.2.2022 

• Zimné sústredenie Krahule 11.-13.3.2022  

• Letná TAM vo Veľkom Záluží 22.-24.7.2022 

• Výjazd na Svetové hry mládeže UCI, Wadowice, Poľsko 29.-31.7.2022 

• Jesená TAM v Poprade 14.-16.10.2022  

 

Zimný tréningový kemp Maniowy, Poľsko 25.-27.2.2022 

Zimného tréningového kempu sme sa zučastnili v spolupráci s poľským klubom Trial 

Ochotnica. Jazdci mali organizované aj voľné trialové tréningy v krytej hale.  Kemp začal 

prvým tréningom v piatok popoludní, v sobotu sa trénovalo dvojfázovo a v nedeľu dopoludnia 

sa konal záverečný tréning. Tréningy boli pod vedením Kristíny Melišíkovej a Eriky Hlavatej 

v spolupráci s poľskými trénermi.   

 

Zimné sústredenie Krahule 11.-13.3.2022 

Cieľom Ntohto zimného sústredenia CTM a reprezentácie bol rozvoj kondičnej a všeobecnej 

pohybovej pripravenosti našich jazdcov. Jazdci absolvovali kondičné tréningy na bežkách, 

lyžiach a snowboarde. Okrem kondičných tréningov jazdci absolvovali workshopy zamerané 

na utvrdenie si pravidiel, práva a povinnosti jazdca počas pretekov, starostlivosť o bicykel. 
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Súčasťou kempu bol aj seminár trénerov, ktorého cieľom bolo identifikovať možnosti 

motivácie športovcov v triale pre zvýšenie členskej základne odvetvia trial. 

 

Letná TAM vo Veľkom Záluží 22.-24.7.2022 

Program a tréningové plány trialových tréningov letnej TAM vo Veľkom Záluží pripravila 

Kristína Melišíková. Trénermi boli Erika Hlavatá, Samuel Hlavatý, Martin Behro a ďalší 

zástupcovia z jednotlivých klubov. Do programu sa nám zmestili trialové tréningy, kondičné 

tréningy, pumptrack, workoutový tréning, ukážka mototrialu, beseda s Vladom Kothayom, 

futbal, opekačka, večerné hľadanie pokladu, praktická súťaž v opravovaní defektu.  

 

Výjazd na Svetové hry mládeže UCI, Wadowice, Poľsko 29.-31.7.2022 

 

PIATOK: V piatok o 17:30 bola na programe súťaž národov. Slovenský tím pod vedením Eriky 

Hlavatej a Samuela Hlavatého obsadil medajlovú pozíciu - 3. miesto.  Hoci sme mali obsadený 

tím len zo 4 jazdcov z možných 6,  slovenskí pretekári vybojovali historicky prvú medailu pre 

Slovensko v tímovej súťaži národov na Svetových hrách mládeže.    

Zostava v zložení: Tomáš Korec (Poussin), Michal Nagy (Benjamin), Peter Ofúkaný (Minime), 

Marek Nagy (Cadet) 

 

SOBOTA: Sobotné semifinálové ráno vyzeralo nádejne, slnko sa ešte oprelo do prekážok a 

poussiny a minime si zajazdili na suchých prekážkach. Zo slovenskej výpravy sa umiestnili: 

Peter Ofúkaný - Minime - 33. miesto, Peter Bartek - Poussin - 25. miesto, Richard Kubík -

Poussin - 16. miesto, Matúš Ofúkaný - Poussin - 15. miesto, Tomáš Korec - Poussin - 11. 

miesto - POSTUP DO FINÁLE 

 

Jazdci, ktorí štartovali popoludní už také šťastie na počasie nemali a zažili dážď v plnej svojej 

sile. Náročnosť trate sa vďaka mokrým prekážkam a silnému dažďu ešte znásobila a dokonale 

preverila odolnosť kazdeho pretekára. Umiestnenie slovenských jazdcov:  

Viliam Tóth - Cadet - 30. miesto, Marek Nagy - Cadet - 21. miesto, Matúš Horváth - Benjamin 

- 26. miesto, Michal Nagy - Benjamin - 6. miesto - POSTUP DO FINÁLE ( vo finále 4. miesto) 

 

NEDEĽA: Nedeľné finálové súboje donútili každého pretekára siahnuť na dno svojich síl a 

vydať na trati to najlepšie zo seba. Okrem neutíchajúceho silného dažďa sa jazdci museli 

vysporiadať s ešte náročnejšou traťou ako bola v kvalifikačných jazdách. Ako prvá 

vyštartovala 12-tka najlepších poussinov aj s naším Tomášom Korcom. Tomi svoju premiéru 

na svetových hrách mládeže zvládol výborne a okrem medaily z tímovej súťaže, odchádza 

domov s 11.miestom v poussinoch. Druhým našim finalistom bol Michal Nagy v kategórii 

benjamin. Náročnú trať a náročné podmienky Michal zvládol vynikajúco a skončil na 

perfektnom štvrtom mieste! Vylepšil si tak svoje doterajšie maximum zo svetových hier 

mládeže, kde v roku 2019 skončil piaty. 
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Jesená TAM v Poprade 14.-16.10.2022 

TAM začala v piatok testovaním všestrannosti členov centra talentovanej mládeže, ktoré 

pripravila Kristína Melišíková a po príchode ostatných účastníkov kempu nasledovali 

pohybové hry pod vedením Eriky Hlavatej. Sobotu sme odštartovali ranným kondičným 

tréningom, nasledoval 2,5 hodinový blok na biku a po obede sme preverili naše zručnosti na 

lezeckej stene WoodRock. Potom sme si oddýchli na besede s cyklotrialovými majstrami sveta 

z domáceho klubu - Štefanom Pčolom, Jánom Kočišom a Jankou Kucovou a večer sme 

odmenili medailistov slovenského pohára a slovenských hier mládeže za rok 2022. V nedeľu 

ráno opäť nechýbal kondičný tréning a následne cyklotrialový tréning. 

 

Celkové výsledky jazdcov CTM v seriáli SHM a MS 2022:  

 

Jakub Mudrák (nejazdil všetky súťaže kvôli zdravotním problémom v úvode sezóny)  

Slovenské hry mládeže 3. miesto Cadet  

Majstrovstvá Slovenska  1. miesto Cadet  

Majstrovstvá sveta: 13. Miesto Junior 20” 

 

Viliam Tóth  

Slovenské hry mládeže 1. miesto Cadet  

Majstrovstvá Slovenska  3. miesto Cadet 

Svetové hry mládeže 30. Miesto Cadet  

 

Marek Nagy  

Slovenské hry mládeže 2. miesto Cadet  

Majstrovstvá Slovenska  2. miesto Cadet 

Svetové hry mládeže 21. miesto 

 

Lea Kucová (nejazdila pre zdravotne problémy) - Girls 

Michal Nagy  

Slovenské hry mládeže 1. miesto Minime 

Majstrovstvá Slovenska  1. miesto Minime 

Svetové hry mládeže 4. miesto Benjamin 

 

Matúš Horváth  

Slovenské hry mládeže 2. miesto Minime, 1. miesto Benjamin 

Majstrovstvá Slovenska  1. miesto Benjamin, 4. miesto Minime 

Svetové hry mládeže 26. miesto Benjamin 

 

Adrian Klus 

Slovenské hry mládeže 6. miesto Minime 

Majstrovstvá Slovenska  6. miesto Minime 
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Richard Kubík  

Slovenské hry mládeže 3. miesto Poussin 

Majstrovstvá Slovenska  2. miesto Poussin 

Svetové hry mládeže 16. Miesto Poussin 

 

Tomáš Korec  

Slovenské hry mládeže 1. miesto Poussin 

Majstrovstvá Slovenska  1. miesto Poussin 

Svetové hry mládeže 11. Miesto Poussin 

 

Matúš Ofúkaný  

Slovenské hry mládeže 2. miesto Poussin 

Majstrovstvá Slovenska  3. miesto Poussin 

Svetové hry mládeže 15. Miesto Poussin 

 

Martin Mekýš  

Slovenské hry mládeže 7. miesto Poussin 

Majstrovstvá Slovenska  6. miesto Poussin 

 

Bruno Čibenka 

Slovenské hry mládeže 2. miesto Promesa 

Majstrovstvá Slovenska  2. miesto Promesa 

 

Samuel Šoška  

Slovenské hry mládeže 14. miesto Poussin 

Majstrovstvá Slovenska  8. miesto Poussin 

 

Matej Pavko  

Slovenské hry mládeže 2. miesto Poussin 

Majstrovstvá Slovenska  2. miesto Benjamin 

 

 

 

Kristína Melišíková  

Tréner CTM TRIAL 2022 
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PRÍLOHA G 

Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie 

- v sezóne 2022 bolo zrealizované školenie rozhodcov v Topoľčiankach 

- v súčasnosti je v zozname rozhodcov 24 rozhodcov za odvetvie trial 

- v sezóne 2022 blo aktívnych cca 15 rozhodcov, ktorí odrozhodovali takmer všetky 

slovenské preteky 

- náhrady rozhodcov za jednotlivé preteky-: Záriečie 823€, Rudina 1158 €, Veľké 

Zálužie 980 €, Lučenec 905€ a Poprad 1138€ 

- požiadavka na doobjednanie oblečenia- flisové mikiny 

- návrh na doobjednanie tenších tričiek 

- požiadavka na objednanie softshelových búnd 

Mgr. Daniela Tršková 

 

 


