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Zápis z pracovného stretnutia odborných komisií  

„Workshop STÚ“ 
 

LEVICE, 04. 11. 2022 
 

Pracovná skupina členky VV STÚ Eleny STANKOVEJ 
 

Oblasť organizátorská: 
- nedodržiavanie smernice STÚ „Štandardy pre preteky...“ zo strany organizátora a nekontrolovanie 

ich dodržiavania zo strany STÚ (v prípade ak organizátor nedodá Propozície do 6 týždňov pred 
pretekmi, vyradiť zo SlPo); 

- veľa podujatí v sezóne - znížiť počet bodovaných pretekov; 
- veľa podujatí (sobota/ nedeľa) na dvoch rozdielnych miestach v rámci SR – znížiť počet pretekov; 
- prioritne dodržiavanie bezpečnosti pretekárov pri organizovaní pretekov; 
- menovky v depe; 
- M-SR – nedeliť M-SR pre žiakov, AG, elitu, ale organizovať na jednom mieste; 
- pripraviť a zorganizovať školenie organizátorov. 

 
Oblasť trénerská: 

- nedostatok trénerov; 
- vzdelávanie trénerov; 
- nefunkčnosť trénerskej komisie;  
- pripraviť dlhodobú víziu; 
- zverejňovať možnosti školení trénerov (vrátane zahraničia); 
- zvýšiť členskú základňu v žiackych kategóriách zorganizovaním súťaží, ktoré by sa dali organizovať 

v spolupráci so školami; 
- požiadavka rozhodcov, aby v prípade voľnej kapacity mohli vycestovať spolu s reprezentáciou; 
- pokračovať v organizovaní jarných a jesenných sústredení mládeže. 

 
Oblasť rozhodcovská: 

- niektorí rozhodcovia neovládajú pravidlá; 
- nedostatok sebavedomia, autority rozhodcov; 
- pasivita v prístupe k organizátorovi; 
- aplikovať svetové pravidlá na slovenské pomery; 
- spoločný míting organizátora a delegovaného rozhodcu pred podujatím; 
- málo vyškolených rozhodcov. 

 
 
Pracovná skupina Elenky Stankovej: E. Baláž, D. Barna, J. Cisár, M. Czina, P. Dobiaš, J. Drahovský, R. 
Gajdošová, D. Konečný, M. Kuriačková, J. Roziak, E. Stanková. 
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Pracovná skupina člena VV STÚ Jána KAVECA 
 

Oblasť organizátorská: 
- zatraktívniť komunikáciu zo strany STÚ - vylepšiť komunikáciu smerom von, posielať info na kluby; 
- zbytočne komplikovaný systém slovenského pohára - znížiť počet hodnotených pretekov; 
- neznalosť zákona - zabezpečiť školenie zo strany STÚ; 
- slabé zázemie pretekov - vytvoriť vhodné podmienky, plnohodnotné DEPO, koberce, zábrany, 

občerstvovačka; 
- nedotiahnutá organizácia - zvýšiť personálne obsadenie, míting rozhodca + organizátor pred 

pretekmi, povinnosť značenia tratí 48 hod pred; 
- zjednotiť propozície - spraviť náhľad (layout); 
- veľký počet podujatí - znížiť/upraviť počet podujatí v slovenskom pohári; 
- povinnosť mítingu pred pretekmi - 2hod pred štartom; 
- povinnosť zberu feedbacku  o pretekoch - STÚ pracuje na feedbacku s MAIND; 
- vylepšiť termínovku. 

 
Oblasť trénerská: 

- vzájomná spolupráca medzi klubmi; 
- vytváranie tréningových skupín z jedného mesta; 
- tréningové víkendové sústredenie; 
- centrum talentovanej mládeže - chýbajúci element v STÚ; 
- nedostatky v práci trénerov; 
- zahraničné školenia - posúvať info na kluby; 
- STÚ neposúva info smerom von/na kluby - prehĺbiť komunikáciu ÚNIA vs. tréneri; 
- mládež - rozvoj komunikácie; 
- vedenie mládeže - zabezpečiť vzdelávanie, zabezpečiť fundovaných trénerov, kurz trénerstva. 

 
Oblasť rozhodcovská: 

- „necitlivosť“ rozhodcov - rozlišovať AG /Elite/deti; 
- nedostatočné vzdelanie; 
- nedostatočná prax rozhodcov - zabezpečiť videá na stránku STÚ ako sa chovať pred depom, v depe 

atď.; 
- nedostatočná komunikácia technický delegát - organizátor; 
- medzinárodné pravidlá vs. slovenské - zosúladiť pravidlá; 
- objektivita pri prideľovaní kategórií pretekov - vyberať podľa tratí a danej lokality, nie podľa 

preferencií organizátora; 
- M-SR zjednotenie pretekov - nerozdeľovať AG, Elite. 

 
Pracovná skupina Jána Kaveca: F. Bernáth, M. Horinek, J. Kavec, D. Kraviansky, O. Kubo, M. Ozoráková, M. 
Pavuk, G. Suchý, J. Škanderová. 
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Pracovná skupina člena VV STÚ Tomáša JURKOVIČA 
 

Oblasť organizátorská: 
- kontrola dodržiavania štandardov: 

• „check-list“ dodržania štandardov; 

• TD – zhodnotiť dodržiavanie pravidiel pred pretekmi; 

• TD – vyhodnotiť preteky podľa štandardov; 
- I. kategória len na úplne uzavretej cyklistickej trati – priorita bezpečnosti počas pretekov; 
- M-SR – zjednotenie všetkých kategórií na jedno miesto; 
- znížiť počet bodovaných pretekov v kalendári – zvýšiť ich kvalitu; 
- vopred stanoviť predbežné termíny M-SR; 
- zabezpečiť dostatočný časový priestor pre kategórie Nádeje; 
- získavať spätnú väzbu od pretekárov pre organizátorov; 
- zabezpečiť školenie pre organizátorov. 

 
Oblasť trénerská: 

- pravidelné vzdelávanie formou školení a workshopov; 
- 1x ročne usporiadať workshop STÚ (aj online formou) – informovať o zmenách pravidiel; 
- prednáška pred sezónou pre deti/mládež (napr. počas sústredenia mládeže) ; 
- zabezpečiť možnosť účasti trénera v depe pri ukladaní vecí pre Nádeje C a B - STÚ označí 2 

poverených trénerov z klubu a vyrobí akreditačnú kartičku; 
- otázka akreditovaných trénerov – podmienka na založenie klubu; 
- zrušenie merania časov pre Nádeje, otázne ich bodovanie; 
- zorganizovať v spolupráci s klubmi neštandardné (hravé) preteky pre Nádeje - niečo ako Olympijský 

týždeň; 
- informácie o školeniach posielať mailom trénerom (nie iba na webe a soc. sieťach); 
- chýba spätná väzba od koordinátora ku trénerom; 
- nespájať reprezentačné výjazdy/sústredenia s klubovými; 
- zaviesť komunikáciu: koordinátor - tréner - klub (aspoň 4x ročne); 
- pred reprezentačným výjazdom – napísať a zverejniť nominačný list, konkrétna náplň sústredenia; 
- plánovať a informovať trénerov a rodičov o sústredeniach v dostatočnom časovom predstihu - plán 

výjazdov na sezónu (dátumy, miesta); 
- na reprezentačné sústredenia pozývať trénerov z klubov, prípadne odborníkov v danom športe; 
- potrebná aktívna činnosť zástupcu športovcov; 
- nulová tolerancia alkoholu na oficiálnych akciách/výjazdoch STÚ. 

 
Oblasť rozhodcovská: 

- potreba očíslovaného depa – povinne - pridať do štandardov; 
- všeobecné zlepšenie práce rozhodcov - dôslednejšie dodržiavanie pravidiel; 
- postihovať nešportové správanie (napr. stratou bodov); 
- zlepšiť formu komunikácie rozhodcov s Nádejami. 

 
Pracovná skupina Tomáša Jurkoviča: S. Brunovský, I. Bulík, J. Búzeková, G. Fotul, D. Horinková, T. Jurkovič, 
A. Ozoráková, V. Poprac, J. Rudolphi, S. Švecová, M. Slovák, M. Stanko, M. Vojník. 
 
Bratislava, 10. 11. 2022 
Zapísali: Peter Dobiaš, Jana Škanderová, Jana Búzeková 


