Zápisnica z valného zhromaždenia (VZ) klubov BMX
v Slovenskom zväze cyklistiky,
konaného dňa 31.1.2015 v Bratislave
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny – Príloha č.1
Program VZ BMX SZC:
1. Prezentácia delegátov
2. Otvorenie VZ BMX SZC, schválenie sčítacej - mandátovej komisie
3. Schválenie programu VZ BMX SZC
4. Voľby volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti komisie BMX SZC v roku 2014 (Mikuláš Rapčan, predseda)
6. Správa o činnosti komisie rozhodcov BMX a športovo-technickej komisie v roku 2014 (Jaroslav Brziak,
predseda)
7. Správa o činnosti komisie trénerov BMX a o výsledkoch pretekárov v roku 2014 (Daniel Tomčo,
predseda)
8. Správa o vyúčtovaní dotácie na športovú reprezentáciu SR (RD BMX) a rozvoj športového odvetvia
BMX a na výber a prípravu športovo talentovanej mládeže v CTM BMX v roku 2014 (M. Rapčan)
9. Voľby komisie BMX SZC
10. Návrh rozpočtu BMX na rok 2015 a plán činnosti (M. Rapčan)
11. Športový kalendár BMX v SR na rok 2015 (J. Brziak)
12. Vykonávacie predpisy súťaži BMX na rok 2015 (J. Brziak)
13. Uznesenie
14. Ukončenie valného zhromaždenia
Diskusia – bude prebiehať postupne po každom bode programu
K bodu 1.
Do prezenčnej listiny sa zapísali delegáti z piatich rôznych klubov, zo siedmich oprávnených
klubov, ktoré sa podľa Štatútu komisie BMX SZC mohli zúčastniť na VZ BMX SZC. Predsedajúci,
predseda Komisie BMX SZC po zhliadnutí prezenčnej listiny zistil že VZ BMX SZC je uznášaniaschopné,
nakoľko sú prítomní zástupcovia nadpolovičnej väčšiny zaregistrovaných klubov v SZC za rok 2014, podľa
štatútu Komisie BMX SZC.
K bodu 2.
a) Predseda komisie BMX SZC, Mikuláš Rapčan, otvoril Valné zhromaždenie klubov BMX v SZC
privítaním delegátov klubov, členov komisií BMX a hostí.
b) Všetkými delegátmi bola schválená sčítacia komisia v zložení:
Predseda Juraj Kružliak, členka Eleonóra Šabíková
Sčítacia komisia oznámila, že podľa prezenčnej listiny, na Valnom zhromaždení má hlasovacie právo 8
prítomných oprávnených delegátov z piatich oprávnených klubov, (t.j. nadpolovičná väčšina zo 7
možných oprávnených klubov, z ktorých najmenej 1 pretekár sa zúčastnil na pretekoch Slovenského
pohára BMX v roku 2014) viď Štatút komisie BMX SZC a prílohu č. 2 Tabuľka – počet delegátov na Valné
zhromaždenie BMX v roku 2015.
K bodu 3.
Program Valného zhromaždenia bol jednohlasne schválený.

K bodu 4.
Predseda Komisie BMX SZC vyzval prítomných delegátov na predloženie návrhov na voľbu
pracovných komisií VZ BMX SZC. Prítomní delegáti jednohlasne zvolili :
Volebnú komisiu v zložení:
Predseda: Juraj Kružliak, BMX Team Liptov,
Členka: Eleonóra Šabíková, Allstars Racing Team, Most pri Bratislave
Návrhovú komisiu:
Predsedkyňa: Jana Grznárová, BMX klub Rača
Člen: Daniel Tomčo, BMX klub Košický Šarkaň
Overovatelia: Milan Krebs, CK Twister Šenkvice
Pavel Rojček, BMX Team Liptov
Zapisovateľka: Jana Grznárová, BMX klub Rača
K bodu 5.
Mikuláš Rapčan, predseda komisie BMX SZC, prítomných oboznámil s činnosťou komisie BMX
SZC za rok 2014. Poukázal na slabú účasť pretekárov na pretekoch Slovenského pohára – najmä
pretekárov zaradených v reprezentačnom družstve a pretekárov kategórie 15-16 ročných. Ďalej
informoval o činnosti výboru a obsahu zasadaní komisie BMX (2x zasadanie výboru v L. Mikuláši a 1x
v Košiciach). (Správa je v prílohe č.3)
K bodu 6.
Správu o činnosti komisie rozhodcov BMX a športovo-technickej predniesol predseda tejto
komisie Jaroslav Brziak. Komisia vypracovala Súťažný poriadok pretekov BMX na rok 2014 a zostavila
Kalendár pretekov BMX na rok 2014. Delegovala hlavných rozhodcov na jednotlivé kolá Slovenského
pohára BMX a na Majstrovstvá Slovenska BMX. V priebehu športovej sezóny 2014 sa nevyskytli
problémy ani protesty, ktoré by súviseli s činnosťou rozhodcov, usporiadateľov pretekov alebo
pretekárov. Miestami sa vyskytol u usporiadateľa pretekov problém zostaviť potrebný počet
kvalifikovaných traťových rozhodcov a zapisovačov (bodovačov) výsledkov jázd.
Školenie hlavných rozhodcov BMX sa uskutočňuje v spolupráci s Českou komisiou BMX, ktorá
každoročne začiatkom apríla robí školenie rozhodcov BMX. V našej komisii sa dohodneme, kto z nás sa
zúčastní na takomto školení. Po jeho absolvovaní odovzdá informácie ostatným hlavným rozhodcom.
Naši hlavní rozhodcovia, ktorí sa zúčastňujú uvedených školení rozhodcov BMX sú Peter Grznár, Jaroslav
Brziak, Martin Maurer. Ich úlohou je pred pretekmi zaškoliť a poučiť najmä traťových a cieľových
rozhodcov.
V diskusii po správe o činnosti komisie rozhodcov navrhol Juraj Kružliak z BMX Teamu Liptov
zostaviť jeden dobrovoľný tím rozhodcov, ktorý by sa zúčastňovali na všetkých pretekoch Slovenského
pohára BMX a na Majstrovstvách Slovenska BMX. Návrh bol prijatý.
K bodu 7.
Daniel Tomčo, predseda komisie trénerov BMX, predniesol správu o činnosti tejto komisie
v roku 2014 a oboznámil prítomných s účasťou a výsledkami našich pretekárov na medzinárodných
pretekoch Európska Liga BMX 2014, na ME a MS BMX 2014, s účasťou a výsledkami výberu CTM BMX na
pretekoch Európsky Challenge BMX a Svetový Challenge BMX. Zhodnotil výsledky reprezentačného
družstva, CTM a postavenie slovenského bikrosu v UCI rebríčku krajín (Správa je v prílohe č. 4 )
Po prednesení správy sa k nej diskutovalo. Diskusia smerovala ku klubom a ku podmienkam v ktorých
fungujú. Delegáti z klubov BMX Team Liptov, BMX klub Rača a BMX klub Košický Šarkaň , ktoré dlhodobo
každoročne poriadajú preteky Slovenského pohára a striedajú sa na usporiadaní Majstrovstiev Slovenka
sa zhodli v tom, že väčšinu finančných prostriedkov, ktoré sa im podarí na športovú sezónu zabezpečiť,
použijú na zabezpečenie pretekov. Menšiu časť použijú na prenájom telocvične, posilňovne, výjazdy na

preteky. Na zabezpečenie kvalifikovaného klubového trénera im potom ostane suma, ktorá je pre
takého trénera nezaujímavá. Bolo by to možné riešiť aj cez finančné zaťaženie rodičov, ale to by mohlo
mnohých odradiť, pretože rodičia financujú bicykle a ostatný nevyhnutný výstroj pretekára.
Diskutujúci sa zhodli v tom, že na zefektívnenie a zintenzívnenie trénovania v kluboch a najmä na úrovni
reprezentačného družstva a CTM treba zabezpečiť mladých trénerov s trénerskou špecializáciou BMX
a s praxou jazdca BMX.
Na zlepšenie súčasného stavu ponúkol pomoc v tejto oblasti prítomný delegát Milan Krebs, absolvent
Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava a bývalý úspešný reprezentant Slovenska.
Delegáti prijali túto ponuku a prijali o tom toto uznesenie:
Trénerom reprezentačného družstva kategórií elite, junior a CTM 15-16 ročných bude v roku 2015 Milan
Krebs. Trénera CTM pre kategórie od 10 do 13 rokov a prípravku, určí komisia BMX v spolupráci
s komisiou trénerov BMX, podľa možnosti, do konca februára 2015.
K bodu 8.
Správu o vyúčtovaní dotácie v roku 2014 predložil prítomným a predniesol M. Rapčan.
a) Športová reprezentáciu SR (RD BMX) a rozvoj športového odvetvia BMX:
Finančné prostriedky boli použité na sústredenie RD v Šenkviciach, Prahe a Košiciach, na výjazdy
RD na medzinárodné preteky Európskej Ligy 5.-6.kolo, 7.-8. kolo, ME Roskilde, MS Rotterdam, ,
materiálovo technické zabezpečenie, a na rozvoj športového odvetvia – podpora usporiadateľov
SLP BMX 2014, účasť na pretekoch Olympijské nádeje krajín V4 v Maďarsku.
(Správa je v prílohe č. 5)
b) Výber a príprava športovo talentovanej mládeže v CTM BMX: finančné prostriedky boli použité
na výjazdy výberu CTM na medzinárodné preteky Európskej Ligy Challenge 5.-6. kolo, 7.-8. kolo,
na Európsky Challenge, Roskilde, Svetový Challenge, Rotterdam, Holandsko, športovú prípravu,
a na trénera CTM.
(Správa je v prílohe č.6)
K bodu 9.
Výsledky volieb do riadiacich orgánov odvetvia cyklistiky BMX v SZC:
Komisia BMX SZC:
Predseda:
Mikuláš Rapčan
Podpredseda: Jana Grznárová, ekonomika, vyúčtovania
Člen:
Daniel Tomčo, predseda komisie trénerov
Člen:
Jaroslav Brziak,predseda komisie rozhodcov a š.t.
Člen:
Jana Maniková, propagácia v médiách, internet
Komisia rozhodcov BMX a športovo-technická: Jaroslav Brziak predseda, Peter Grznár, Martin
Maurer
Komisia trénerov BMX:
Daniel Tomčo predseda, Milan Krebs, Pavel Rojček
K bodu 10.
Návrh rozpočtu BMX a plán činnosti na rok 2015 pripraví Komisia BMX v spolupráci s komisiou
trénerov do konca februára, potom ako VV SZC rozdelí finančnú dotáciu na jednotlivé odvetvia cyklistiky
a útvary talentovanej mládeže.
K bodu 11.
Bol schválený Kalendár pretekov BMX na rok 2015:
1.-2. kolo Slovenského pohára BMX, a Preteky olympijských nádejí krajín V4
Usporiadateľ: BMX klub Rača
Rezervný náhradný termín:

18.-19.4.2015
(12.-13.8.2015)

M-SR jednotlivcov, časovka BMX a 3.-4. kolo Slovenského pohára BMX
Usporiadateľ: BMX Team Liptov
5.-6. kolo SLP BMX, usporiadateľ: BMX klub Rača
7.-8. kolo SLP BMX, usporiadateľ: BMX klub Košický Šarkaň
Kompletný kalendár pretekov UCI, UEC, ČR a SR na rok 2015 je v prílohe č.7

4.-5.7.2015
12.-13.9.2015
3.-4.10.2015

K bodu 12.
Vykonávacie predpisy súťaži BMX na rok 2015 vypracuje komisia rozhodcov a športovo technická
do konca februára 2015.
Vo vykonávacích predpisoch stanoviť osobitne systém pretekov Olympijské Nádeje krajín V4 (KO
systém alebo KSK) a bodovanie z týchto pretekov do súťaže Slovenského pohára. Ďalšie pripomienky
neboli vznesené.
K bodu 13.
Uznesenie z Valného zhromaždenia BMX
1. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
- Správu o činnosti Komisie BMX SZC v roku 2014
- Správu o činnosti Komisie rozhodcov BMX a športovo technickej v roku 2014
- Správu o činnosti Komisie trénerov BMX a o výsledkoch pretekárov v roku 2014
2. Valné zhromaždenie schvaľuje:
- Správu o vyúčtovaní dotácie SZC na športovú reprezentáciu SR (RD BMX) a na rozvoj športového
odvetvia BMX v roku 2014
- Správu o vyúčtovaní dotácie SZC na výber a prípravu športovo talentovanej mládeže v CTM BMX
v roku 2014
- Športovcov zaradených do zoznamu CTM BMX na rok 2015
- Milana Krebsa za trénera reprezentačného družstva kategórií elite, junior a CTM 15-16 ročných
- Výsledky volieb do riadiacich orgánov odvetvia cyklistiky BMX v SZC, tak ako je to uvedené v
bode č. 9 tejto zápisnice.
- Kalendár pretekov BMX 2015
3. Valné zhromaždenie ukladá:
- Komisii rozhodcov a športovo technickej zostaviť, do prvých pretekov SLP, jeden dobrovoľný tím
rozhodcov, ktorý by sa zúčastňoval na všetkých pretekoch Slovenského pohára BMX a na
Majstrovstvách SR.
- Komisii BMX SZC v spolupráci s komisiou trénerov BMX vypracovať rozpočet BMX a plán činnosti
na rok 2015, do konca februára.
- Klubom BMX v SZC prijať opatrenia na zvýšenie počtu aktívnych pretekárov BMX a povinnej
účasti reprezentantov a členov CTM na pretekoch Slovenského pohára BMX a na Majstrovstvách
SR v roku 2015.
- Komisii BMX SZC v spolupráci s komisiou trénerov BMX zabezpečiť trénera pre CTM BMX, pre
kategórie od 10 do 13 rokov a prípravku, podľa možnosti, do konca februára 2015.
K bodu 14.
Predseda Komisie BMX SZC M. Rapčan poďakoval všetkým delegátom za účasť na Valnom
zhromaždení BMX SZC a vyzval predsedov klubov, aby zabezpečili účasť svojich delegátov na Konferencii
Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá bude dňa 14.2.2015 v Bratislave.
V Bratislave 31.1.2015, zapísala: Jana Grznárová
Overili : Milan Krebs

Pavel Rojček

