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Zápis 
 

z valného zhromaždenia Cyklistika Masters, o.z.,  
konaného dňa 22. 09. 2019 v Banskej Bystrici 

 
 
Prítomní: 73 členov Cyklistiky masters /viď prezenčná listina v prílohe/ 
 
Prítomní za Cyklistiku masters, o.z.: Rastislav Belák, Ladislav Longauer, Vlado Polačko, 
Dušan Krkoška,  ospravedlnený Stanislav Klimeš.  

 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia Cyklistika Masters sa konalo po skončení 

posledného preteku Slovenského pohára masters MERIDA ROAD CUP 2019 na vrch 
Šachtička. Na valnom zhromaždení v reštaurácii Olympia v Banskej Bystrici bol prítomným 
predložený na doplnenie a schválenie nasledovný program: 
 
 
PROGRAM  
 

1. Privítanie, kontrola prítomných členov, schválenie programu rokovania /Laco 

Longauer/ 

2. Správa o činnosti združenia v sezóne 2019, / Laco Longauer/ 

3. Hospodárenie združenia v roku 2019 /Dušan Krkoška/ 

4. Diskusia /Pavel Hollý/ 

5. Kalendár súťaží v roku 2020 /Laco Longauer/ 

6. Vyhodnotenie 20. kola SP MERIDA ROAD CUP 2019 a konečného poradia 

jednotlivých kategórií v zmysle organizačnej smernice SZC-CPV  /Laco Longauer/ 

7. Záver 

 
 

K bodu 1.  Privítanie, kontrola prítomných členov, schválenie programu 
rokovania 
 

Z poverenia správnej rady občianskeho združenia Laco Longauer, otvoril valné 
zhromaždenie, privítal  prítomných členov a poďakoval za aktívny prístup k súťažnému roku. 
Požiadal členov o zapísanie sa do listiny prítomných členov. Prečítal návrh programu 
rokovania dnešného valného zhromaždenia a vyzval na prípadné pozmeňujúce návrhy 
a pripomienky.  

Podľa stanov, každý člen občianskeho združenia Cyklistika masters /kto má zakúpené 
štartovné číslo na rok 2019/ má právo zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení 
a vyjadrovať sa k predneseným dokumentom.  

Zápis z valného zhromaždenia vyhotoví  Pavel Hollý.  
 
 

K bodu 2.  Správa o činnosti združenia v sezóne 2019 

 
Laco Longauer informoval valné zhromaždenie o činnosti a výsledkoch združenia za 

rok 2019.  
Uviedol, že naše občianske združenie Cyklistika Masters organizačne patrí pod 

odvetvie Slovenského zväzu cyklistiky Cyklistika pre všetkých. Podľa evidencie SZC sa 
k tomuto odvetviu prihlásilo 57 klubov. Na rozdiel od odvetvia sa na valnom zhromaždení 
udeľuje hlas každému členovi, ktorý si zakúpil štartovné číslo v bežnom roku. 
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V Slovenskom pohári masters MERIDA ROAD CUP 2019 bolo plánovaných 
v kalendári celkom 22 pretekov, z ktorých sa v tomto ročníku uskutočnilo 20.  Z objektívnych 
dôvodov sa neuskutočnil pretek v Kláštore pod Znievom a pretek na Kasárne. V celkovom 
počte pretekov boli započítané aj Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov na ceste, v časovke 
jednotlivcov, do kopca a dvojiciach.  

Do celkového poradia v každej kategórii sa počítali výsledky všetkých majstrovstiev 
a 15 najlepších z ostatných pretekov. Medzi nepočítané sa zahŕňali aj dva neuskutočnené. 

Ocenil, že uplynulý ročník bol po niekoľkých rokoch úspešný z pohľadu účasti. Bolo 
niekoľko pretekov s účasťou viac ako 160 pretekárov. 

 
 

K bodu 3.   Hospodárenie združenia v roku 2019 

 
Dušan Krkoška, člen správnej rady združenia, stručne informoval o hospodárení 

združenia za rok 2019 vo forme prehľadu pohybov na účtoch občianskeho združenia 
v Slovenskej sporiteľni. 

Na počiatku hodnoteného obdobia sme mali na bežnom účte vlastné prostriedky 
masters 1 350 €. Za predaj štartových čísiel sme získali 4 296 €. Od sponzora MERIDA 
Slovakia sme dostali za preplatené poháre 672 € a na výrobu štartových čísel s logom 
sponzora 675 €. 

Od odvetvia SZC sme dostali dotáciu vo výške 6 000 € na podporu organizátorom 
pretekov. 

Celkovo k termínu konania tohto valného zhromaždenia boli príjmy 14 294 €. 
 
Výdaje v sledovanom období boli za zakúpenie pohárov odovzdaných najlepším 

pretekárom na záver MRC 2019 v sume 672 €. Sumu 800 € sme vyplatili na doplatkoch 
organizátorom za sezónu 2018. V roku 2019 sme organizátorom prispeli sumou 8 550 €. 
Každému organizátorovi cestných pretekov bola zaslaná dotácia 200 €, kritéria 150 € 
a časovky 100 €. 

Na každého jedného pretekára sme priemerne zaplatili v poisťovni UNIQA 7,50 € na 
úrazové poistenie za trvalé následky a voči tretím osobám. 

Celkové výdaje v hodnotenom období celkom  boli v sume 12 250 €. 
Na bežnom účte máme v tomto čase 3 134 €. 
 
Laco Longauer doplnil informáciu o príspevku zväzu na podporu cyklistiky pre 

všetkých v celkovej sume 8 000 €. Komisia odvetvia pridelila združeniu masters 6 000 € a na 
maratóny 2 000 €. Z týchto prostriedkov dostali organizátori dotáciu 300 € na každý 
uskutočnený pretek. 

Dušan Krkoška upozornil na povinnosť organizítora pretekov zaslať SZC vyúčtovanie 
týchto 300 € z prijatej dotácie. 

 
 

K bodu 4.  Diskusia 
 

V nasledovnej diskusii vystúpil predseda občianskeho združenia Rasťo Belák. Kriticky 
sa vyjadril k správaniu niektorých pretekárov – členov združenia k našim rozhodcom. 
Reklamujú sa výsledky neslušným spôsobom, bez akejkoľvek slušnej argumentácie 
a náznakov pochopenia k ich náročnej práce. V jednom prípade rozhodcovia už aj udeleili 
disciplinárnu pokutu. 

K čipom sa vyjadril optimisticky, ako k pokroku, ktorý sa nedá zastaviť. Uviedol, že už 
jednu sezónu sme sa ich pokúsili začať masívne používať, ale prevádzkovateľ sa neosvedčil. 
Individuálne ich už viacerí organizátori na Slovensku vyskúšali so striedavým úspechom. 

 
Palo Hollý z Falange všetkým organizátorom za krásne preteky, pretekárom za fórové 

závodenie a správnej rade za organizovanie našej činnosti. 
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Pripomenul skúsenosť z náročnej práce rozhodcov v Martine, kedy ani na kamere 
neboli čitateľné štartové čísla. Z dôvodu zlepšenia identifikácie pretekárov navrhol tretie – 
rámové číslo na budúcu sezónu. 

V prípade výšky štartovného zastáva názor, že organizátor najlepšie pozná svoje 
náklady. Pritom je veľký rozdiel medzi regiónmi vo výške nákladov na organizáciu pretekov. 

Ďalej tlmočil ponuku Stana Klimeša, organizátora Východoslovenskej road ligy, 
s poskytnutím špičkovej elektronickej  časomiery Race Result s čipmi. Finančná ponuka by 
bola pre usporiadateľa tiež prijateľná vo výške 170-190 €. 
 
 Rozhodca Karol Mlynár nás informoval, že zväz má zakúpené dve cieľové kamery 
a zaškolení na ne sú traja rozhodcovia. Praktické použitie je ale náročné na počet rozhodcov, 
lebo len na jej obsluhu sú potrební dvaja rozhodcovia. 
 Objektívne vidí potrebu zavedenia čipov a elektronickej časomiery pri pretekoch na 
okruhu menšom ako 10 km, kedy sa viaceré pelotóny pomiešajú na trati. 
 

Štefan Lameš z Dohňan pripomenul, že na minuloročnom valnom zhromaždení sme si 
odhlasovali štartovné vo výške 5 €. V smernici a podľa praxe sme v celej sezóne uplatňovali 
štartovné 10 € v kategóriách A až D, a 5 € v zvyšných E,F a G. Pripomenul, že aj medzi 
déčkarmi sú už dôchodcovia. 
 

Peter Rihay z Pieťan upresnil, že minulý rok sa odhlasovalo na valnom zhromaždení 5 
a 10 €. Pokiaľ by sa nepočítala dotácia združenia a zväzu, tak z vlastných skúseností môže 
potvrdiť, že každý pretek bol pre klub stratový. Treba mať na pamäti, že pri podávaní 
prihlášky do kalendára nemá ešte usporiadateľ garantovanú dotáciu a rozhodnutie o nižšom 
štartovnom by bolo rizikom. 

K požitiu elektronickej časomiery je pesimistický, pretože jeho osobné skúsenosti sú 
skôr negatívne. Ak časomiera z nejakých dôvodov zlyhá, je to ešte komplikovanejšie ako bez 
nej. 

Pri dĺžke trate sa prikláňa k praxi, menej je lepšie ako viac. Treba brať ohľad na 
rozdielnu výkonnosť pretekárov a ich zdravotný stav v pokročilom veku. Môže sa stať, že 
predlžovaním tratí odradíme viacerých od pretekania. 
  

Ondrej Bakša z Rimavskej Soboty odporučil organizovať preteky s miestnymi 
samosprávami, dosiahne sa tým ústretovejšie konanie zo strany správnych orgánov pri 
vydávaní povolení, úspora nákladov a pod. 

Pri vyššom štartovnom očakával, že usporiadateľ ponúkne pretekárom kvalitnejšie 
zabezpečenie. Nie vždy mal pocit, že sa tak stalo. 
 

Peter Duriač z Proefektu navrhol pri tvorbe kalendára na rok 2020 spájanie dvoch 
pretekov cez jeden víkend v geografickej blízkosti s cieľom dosiahnutia úspor cestovných 
nákladov. 
 

Peter Ftorek z Žiliny podporuje dlhšie trate s cieľom zvýšiť športovú úroveň preteku. 
Ako podporný argument uviedol dĺžku preteku na Majstrovstvách sveta v Poznani ktorá bola 
114 km. 
 

Peter Veis z Brezna posudzuje výšku štartovného ako položenie si otázky, čo dostane 
za štartovné.   

 
 Laco Lonagaur na základe priebehu diskusie dal hlasovať o výške štartovného na 
budúci rok. Predložil návrh na ponechanie štartovného 10 € v kategórii masters A,B,C a D, 
spolu s Mužmi Elite B. K tomu štartovné 5 € pre ostatné kategórie masters E,F,G, ženy 
masters A a B. 
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K bodu 5.  Kalendár súťaží v roku 2020 

 
Ladislav Longauer informoval, že tvorba kalendára Cyklistiky pre všetkých pre rok 

2020 spadá do kompetencie komisie odvetvia CPV. Kluby/oddiely budú včas informované 
o možnosti zaradiť svoje preteky do kalendára! Už teraz sú známe niektoré termíny MERIDA 
ROAD CUP na rok 2020: 

 Majstrovstvá Slovenska v časovke jednotlivcov bude 13. júla 2020 v Ožďanoch, 

 Majstrovstvá Slovenska v preteku jednotlivcov bude 26. júla 2020 v Brezne. 
Kluby sa môžu prihlásiť na zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska v časovke dvojíc 

a preteku do vrchu. 
 
Laco Longauer uviedol, že niekedy je v kalendári problém nájsť kompromis pri súbehu 

termínov viacerých akcií, ktoré si konkurujú. Vynakladá maximálne úsilie na kompromisnú 
dohodu, ale niekedy to nie je možno z dôvodu rôznej viazanosti na termíny sponzorov, obcí 
a pod. 

V kalendári sa uvádzajú aj termíny niektorých pretekov svetového pohára. Odporúča 
zúčastniť sa individuálne vhodných pretekov ako napríklad v Hartbergu alebo Sant Johane, 
kde môžeme získať cenné skúsenosti a samozrejme zvýšené body do súťaže TOP TEN.  
 
 
 

K bodu 6.  Vyhodnotenie 20. kola SP MERIDA ROAD CUP 2019 a konečného 
poradia jednotlivých kategórií v zmysle organizačnej smernice SZC-CPV 2019 

 
Po vyhlásení výsledkov pretekov 22. kola pretekov na vrch na Šachtička, boli 

odmenený najúspešnejší pretekári Slovenského pohára Masters MERIDA ROAD CUP 2019.  
 
V kategórii:  
MUŽI B:  1. Ján PALÚCH, 2. Ondrej MAČAJ, 3. Patrik LUČANSKÝ, 4.Martin WACHS, 

5. Tomaš NAGY.  
MASTERS A:  1. Ladislav ŠIDLO, 2. Michal VOZÁR, 3. Tomáš KOJTAL, 4. 

Christopher CLARKE, 5. Miroslav BALKO.  
MASTERS B:  1. Ivan KOLLÁR, 2. Milan TOMÁŠKA, 3. Ivan HARCEG, 4. Daniel 

PAPEŽ, 5. Rastislav BELÁK 
MASTERS C:  1. Silvester SNITKA, 2. Milan BABKA, 3. Karol VOGEL, 4. Stanislav 

SIŠLÁK, 5. Peter ĎURIAČ, 
MASTERS D: 1. Štefan LAMEŠ, 2. Vladimír MELO, 3. Štefan HRUŠKA, 4. Vladimír 

ILÍK, 5. Ladislav ŠAFFO, 
MASTERS E: 1. Milan TUPÝ, 2. Dominik TˇABORA, 3. Laco Longauer, 4. Dušan 

KRKOŠKA, 5. Daniel ŠVOLÍK,  
MASTERS F: 1. Peter FTOREK, 2. Pavel HOLLÝ, 3. Ladislav DRUSC, 4. Peter 

RIHAY, 5. Ján HOLLÝ, 
MASTERS G: 1. Karol VOGEL, 2. Jozef DAŠKO, Ferdinand JÁNOŠÍK, 4. Pavol 

RYBNIKÁR, 5. Milan KARABA,  
MASTERS Ženy Elite: 1. Mariana FINDROVÁ, 2. Barborka SUŠIENKOVÁ, 3. Mária 

HRABOVSKÁ, 4. Lívia HANESOVÁ, 5. Barbora SVRČKOVÁ 
MASTERS ŽENY A: 1. Lenka BIČKOŠOVÁ, 2. Monika STANČÍKOVÁ, 3. Licia 

KUBOVÁ, 4. Katarína KOVALČÍKOVÁ, 5. Eva NYIRENDA, 
MASTERS ŽENY B: 1. Nikola MERČÁKOVÁ, 2. Oľga CABANOVÁ, 3. Ľubica 

GRACÍKOVÁ, 4. Janka VÍZNEROVÁ, 5. Andrea WALTEROVÁ, 
MASTERS Kluby: 1. CK FALANGE Bratislava, 2. CK Piešťany, 3. RCT Martin. 4.  CK 

Kráľovčan, 5. CK Rimavská Sobota. 
MASTERS TOPTEN: 1. Peter FTOREK, 2. Karol VOGEL, 3. Ladislav Longauer, 4. 

Ladislav ŠIDLO, 5. Pavel HOLLÝ, 6. Štefan LAMEŠ, 7. Vladimír MELO, 8. Ladislav DRUSC, 
9. Lenka BIČKOŠOVÁ, 10. Jozef DAŠKO.  
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K bodu 7.  Záver 
 
Na Valnej hromade sme poďakovali hlavnému sponzorovi súťaže Ing. Jaroslavovi 

Štefánikovi za finančnú a materiálnu podporu a odovzdal mu pamätnú plaketu.  
 
Podobne verejne pogratuloval Petrovi Ftorekovi za zisk titulu majstra sveta v kategórii 

UCI nad 70 rokov v Poznani. 
 
Laco Longauer v mene všetkých pretekárov taktiež poďakoval Ines Oravcovej za jej 

pravidelný fotoreport zo všetkých pretekov a odovzdal jej pamätný pohár.  
 
Zároveň vyzval kluby, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili valného zhromaždenia 

odvetvia Cyklistika pre všetkých, aby bolo uznášania schopné a už schválilo štatút odvetvia 
a personálne uznesenia. 

 
Na Valnej hromade Cyklistika masters  konanej 22. 9. 2019 boli prijaté v priebehu 

rokovania nasledovné uznesenia: 
 
Berie na vedomie 

1. Správu o činnosti OZ SZC - CPV 

2. Správu o hospodárení OZ SZC - CPV 

Schvaľuje 
1. Valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou viac ako 50 hlasmi schválilo výšku 

štartovného na pretekoch MERIDA ROAD CUP 2020 vo výške 10 € v kategóriách 
Muži ELITE, Masters A,B,C,D, a 5 € pre kategórie Masters E,F,G, ženy Elite, ženy 
Masters A a B. 
 
 

V Banskej Bystrici 22. 09. 2019 
 
 

Spracoval: Ing. Pavel Hollý, v. r.    Schváli : Mgr. Ladislav Longauer.  
  predseda VZ CM o. z.  

 
 
Overili : Ing. Dušan Krkoška, člen SR CM, o.z.  
  Ing. Rastislav Belák, predseda SR CM, o.z. 
 
 
 
 
Prílohy:  prezenčná listina 


