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ZÁPIS zo 7. zasadnutia Sekcie severských disciplín ZSL 

Termín zasadnutia: 25.07.2022 

Miesto: online 

Prítomní členovia výboru: Daniel Granec, Ivana Mrázová, Ondrej Tuka 

Prítomní členovia VV-ZSL:  

Prítomní členovia Se-ZSL: Roman Hanzel 

Ospravedlnení:  

Hostia:  

Predsedajúci: Daniel Granec 

Zapisovateľ: Ivana Mrázová 

Overovatelia: Ondrej Tuka 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa   
2. Financie    
3. Reprezentácia  
a) Reprezentačný set MSJ roller ski 2022 
b) Centrá prípravy 
4. Podujatia 
a) Domáce letné 
b) Domáce zimné 
c) FIS podujatia na SVK 
d) PMV - nominácia MSJ roller ski 2022, UVS - termíny 
5. Vzdelávanie 
a) seminár trénerov 
b) školenie rozhodcov 
c) školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
6. Rôzne 
a) športové predpisy – súťažný a NaKP 
7. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvoril manažér sekcie Daniel Granec, privítal prítomných a požiadal športovo-
technického riaditeľa SD Ondreja Tuku, aby zahájil vecné rokovanie. 

2. Financie 
Pozn.: Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané podrobnosti rokovania 
SSD-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
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Roman Hanzel informoval sekciu SD, že pri objednávkach majú používať objednávkový 
formulár, ktorý neskôr rozposlala Diana Buričinová sekcii SD na mailové adresy. Ďalej sme sa 
dohodli, že objednávky budeme zapisovať do súboru KPFD na OneDrive a Roman Hanzelsi 
k nim bude priradzovať údaje. Ondrej Tuka informoval, že pripravuje rozpočet na ďalšiu 
sezónu, že ho spracuje a pošle D.Grancovi na kontrolu.  

3. Reprezentácia 

Reprezentačný set MSJ roller ski 2022 
 
Sekcia sa dohodla, že I.Mrázová cez týždeň objedná oblečenie na PMV. Ďalej sme sa dohodli, 
že na Univerzitné hry I.Mrázová objedná iný dizajn ako pre NT. R.Hanzel zistí počty oblečenia 
potrebného na UNI. Sekcia sa dohodla, že je lepšie objednávať oblečenie od jedného 
dodávateľa, s ktorým ma dohodnuté zľavy kvôli množstevným zľavám a schopnosti vyjednávať 
pri ďalších nákupoch. I.Mrázová kvôli krátkosti času a dovolenke pracovníkov z Bjorn Daehlie 
v prípade dobrých cien objedná oblečenie pre účastníkov letných pretekov MSJ na 
kolieskových lyžiach z KV+.  
 
Centrá prípravy  
Ondrej Tuka informoval, že večer má naplánovaný video hovor s P.Chovaňákom a spoločne 
budú preberať fungovanie centier prípravy.  V krátkosti vysvetlil princíp fungovania centier 
prípravy.  
 

 
4. Podujatia 

Domáce letné 
I.Mrázová oznámila, že dala poistiť letné podujatia a takisto informovala o stave príprav 1. kola 
ZSL v behu na kolieskových lyžiach. Daniel Granec oznámil, že čaká na generálneho sekretára, 
aby podal žiadosť na BSK o dotáciu.  
 
Domáce zimné  
I.Mrázová začiatkom augusta pošle mail na kluby, či majú záujem organizovať zimné podujatia. 
O.Tuka oznámil, že budúci týždeň má stretnutie ohľadom časomiery na zimné podujatia.  
 
FIS podujatia na SVK 
I.Mrázová poslala výzvu klubom. O.Tuka kontaktoval Matúša Jančíka s prosbou o navrhnutie 
termínov Slavic Cupu. Zatiaľ nedostal odpoveď.  
 
PMV 
I.Mrázová informovala, že poslala feedback do Kanady na MSJ a U23 a objednala dodávku 
kvôli transportu v Kanade. Ešte nedostala odpoveď.  
 
PMV - nominácia MSJ roller ski 2022, UVS - termíny 
Ondrej Tuka povedal, že pošle návrh nominácie športovcov na MSJ roller ski na schválenie na 
výkonný výbor. Ivana Mrázová informovala, že dostala odpoveď od p.Masárovej a nominácia 
na UVS musí byť uzavretá najneskôr do konca novembra 
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5. Vzdelávanie 

Seminár trénerov 
O.Tuka prítomných informoval o možnosti seminára trénerov v termíne testov v septembri 
2022. SSD-ZSL plánuje seminár trénerov aj v októbri 2022. Bližšie informácie budú zverejnené 
v septembri. 
 
Seminár rozhodcov 
O.Tuka informoval prítomných o komunikácii s M.Jančíkom a M.Molottom ohľadom seminára 
rozhodcov. Ondrej Tuka čaká na odpoveď od M.Jančíka.  
 
Školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
D.Granec a O.Tuka sa dohodli, že pripravia školenie antidopingovej agentúry pre športovcov, 
ktoré sa bude konať prezenčne. D.Granec ešte informoval, že kontaktuje športového 
psychológa p.Tomáša Gurského ohľadom spolupráce a spoločne s Romanom Hanzelom urobia 
zoznam možných športových odborníkov, ktorých môžeme kontaktovať a zapojiť ich ako 
prednášajúcich na seminároch. Všetci prítomní sa zhodli, že je potrebné, aby športovci mali 
sedenie so športovým psychológom, ktorý ďalej rozhodne, ktorým sa potrebuje venovať. 
 
 
6. Rôzne 

Športové predpisy – súťažný a NaKP 
O.Tuka prítomných informoval, že L.Repková má predpis na zimu skoro hotový a spoločne 
s O.Tukom robia posledné úpravy. O.Tuka požiadal P.Horniaka, aby kontaktoval L.Repkovú 
a spoločne pripravili nominačné kritéria na Univerzitné hry, ktoré sa dajú v utorok schváliť na 
VV. Ondrej Tuka navrhol, aby na ďalších zasadnutiach boli prítomní aj členovia komisií 
a vyjadrili sa k bodom, ktoré riešia.  D.Granec aj I.Mrázová súhlasili. O. Tuka oznámil, že 
zapracuje pripomienky od M.Adamova do súťažného predpisu. Sekcia SD sa spolu 
s R.Hanzelom dohodli, že zápisy zo zasadnutí SD bude ukladať v novej kolónke v sekcii bežecké 
lyžovanie.  
 
 
7. Záver 

Ondrej Tuka ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie 
stretnutie Sekcie severských disciplín ZSL bude 15.8.2022 

Zoznam príloh 

Príloha č.1 – pozvánka 

Príloha č.2 – TO DO list severská sekcia bežecké lyžovanie 22/23 

 

Predsedajúci: Daniel Granec 
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Zapisovateľ: Ivana Mrázová 

Overovateľ: Ondrej Tuka 

 

 

POZVÁNKA 

 
Členom výboru Sekcie SD-ZSL 
CC: Sekretariát ZSL 
 
 
Bratislava, 20.07.2022 
 

Vážení členovia, pozývam Vás na 7. zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční 
dňa 25. júla 2022 o 09:30 hod., online 

 
PROGRAM: 
 
2. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
   
2. Financie 
     
3. Reprezentácia  
a) Reprezentačný set MSJ roller ski 2022 
b) Centrá prípravy 
     
4. Podujatia 
a) Domáce letné 
b) Domáce zimné 
c) FIS podujatia na SVK 
d) PMV - nominácia MSJ roller ski 2022, UVS - termíny 
     
5. Vzdelávanie 
a) seminár trénerov 
b) školenie rozhodcov 
c) školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
 
6. Rôzne 
a) športové predpisy – súťažný a NaKP 
 
     
7. Záver 
 
 
v.r. Daniel Granec, manažér SSD-ZSL 
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TO-DO LIST severská sekcia bežecké lyžovanie 22/23  
 

Por.č. Názov Zodpovedný Termín Stav Komentár  

1 RD Ski pool DG 5/31/2022  riešené priebežne  

2 
Oslovenie dodávateľov 
kolieskových lyží na letný 
pohár ZSL IM 5/15/2022  

Knápek - klasické lyže, biatlonisti 
- skate 

 

3 Oblečenie RD IM/DG 5/15/2022  treba objednať  

4 
FIS free training days - 
deadline 31.5. IM 5/27/2022  máme potvrdené ubytovanie 

 

5 RD testy jeseň 2022 OT 6/30/2022  Pripravené, stačí zverejniť.  

6 
Školenie rozhodcov OT 5/31/2022  

Matúš do 2 týždňov pripraví 
podklady pre školenie, priebežne 
riešené 

 

7 Seminár trénerov OT 6/30/2022  6.-7.9.2022, 10.-16.10.2022  

8 
Časomiera zima 2022/23 DG 6/30/2022  

predbežná dohoda s 
D.Richterom, druhá polovica 
augusta osobné stretnutie 

 

9 Obsadiť komisie IM/DG/OT 6/30/2022  Repková, Holiga, Horniak  

10 
Školský modul DG/IM 6/4/2022  

žiadosť podaná, čaká sa na 
odpoveď 

 

11 
NaKP 2022/23 OT 6/30/2022  

Kritériá na PMV sú spracované, 
spracováva kritériá do RD 

 

12 Súťažný predpis 2022/23 OT/IM 6/30/2022  priebežne  

13 Školské súťaže OT/DG 6/30/2022   
 

14 
Univerzitné hry Lake Placid IM 6/7/2022  

deadline short list 30.11., kvóty 
do konca septembra 

 

15 
Slavic cup 2022/23 OT 6/30/2022  

termíny OPA odoslané 
Winkielovi (POL), komunikácia s 
organizátormi 

 

16 MS 2023 OT/IM 6/30/2022   
 

17 MSJ roller ski OT/IM 7/30/2022   
 

18 
MSJ a U23 2023 OT/IM 6/30/2022  

ubytovanie v riešení, rezervácia 
auta 23.-25.1. - 5.2. 

 

19 
EYOF OT/IM 6/30/2022  

jednotný zväzový dizajn, bez 
reklám , nie je žiadny olympijsky 
dizajn 

 

20 
BSK - propagačná akcia - 
OPEN preteky v BA - 
september DG 6/30/2022  17.9.2022 

 

21 
Poistenie roller ski podujatí IM 7/31/2022  

poistené, v prípade zmeny 
budeme kontaktovať poistovnu 

 

22 
Kempy Ramsau OT/DG 7/31/2022  

poslať výzvu klubom - 17.-
21.8.2022 
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23 
Nahlásiť organizátorov FIS 
podujatia na FIS IM 8/31/2022  

poslaná výzva na kluby, 
začiatkom augusta pripomenúť 

 

24 Čísla LEADER 12 ks - ESKO DG 8/31/2022   
 

25 
Čísla COACH a SERVICE 40 
ks - ESKO DG 8/31/2022   

 

26 
Testy TM U16 a U18 - 
2.9.2022 OT 8/31/2022   

 

27 Oblečenie - národný tím  IM     
 

28 PR OT 6/30/2022  roller ski preteky nadchádzajúce  

29 Kluby - podujatia ZSL - 
kalendár zima 22/23 IM 9/30/2022  

Prvý/druhý augustový týždeň 
rozposlať info mail, kto chce 
organizovať preteky 

 

30 Open borders CUP OT/DG 7/31/2022   
 

31 Oblečenie MSJ roller ski IM/OT 7/31/2022   
 

32 
Školenie antidopingovky DG/OT 8/31/2022  

predbežný termín september 
2022 

 

33 
Centrá prípravy Nordic OT 8/31/2022  

prebehla komunikácia s Palom 
Chovaňákom 

 

34 
Športový psychológ - 
stretnutie s pretekármi OT 8/31/2022   

 

35 
Rozpočet SD - bežecké 
lyžovanie rok 2023 DG/OT 7/30/2022  stretnutie/call k rozpočtu 

 

36 
Diagnostika NŠC/Dukla - 
október 2022 OT 8/31/2022   

 

37 Podujatia leto - stav príprav IM 7/31/2022   
 

1 Oblečenie MSJ roller ski DG 5/31/2022  riešené priebežne  

 


