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ZÁPIS z 8. zasadnutia Sekcie severských disciplín ZSL 

Termín zasadnutia: 15.08.2022 

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: Ondrej Tuka 

Overovatelia: Ivana Mrázová 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
2. Financie 
3. Reprezentácia  
a) Testy NT 
b) Príprava NT – jeseň 2022 
c) Diagnostika NT 
d) Športový psychológ 
4. Podujatia 
a) Domáce letné 
b) Domáce zimné 
c) FIS podujatia na SVK 
5. Vzdelávanie 
a) seminár trénerov 
b) školenie rozhodcov 
c) školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
6. Rôzne 
a) športové predpisy – súťažný a NaKP 
b) školské moduly 
7. Záver 

 
1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril manažér sekcie Daniel Granec, privítal prítomných a požiadal športovo-
technického riaditeľa SD Ondreja Tuku, aby zahájil vecné rokovanie. Zapisovaním bol poverený 
O.Tuka, overovateľom bude I.Mrázová. 

2. Financie 
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Pozn.: Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané podrobnosti rokovania 
SSD-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 

I.Mrázová informovala prítomných o stave a cash flow finančných prostriedkov SSD-ZSL. 
Prítomní vzali informáciu na vedomie. 

 

3. Reprezentácia 

Testy NT 
O.Tuka informoval prítomných, že pozvánka na testy NT bola odoslaná športovcovom, 
trénerom a klubom. S organizáciami (SŠŠ, Štrbské Pleso), kde sa budú konať testy je všetko 
predbežne dohodnuté. Časť testovacej batérie je rovnaká, ako sa využívala po minulé roky. 
Časť testovacej batérie je zmenená (zmeny boli odkonzultované s odborníkmi zo zahraničia). 
 
Príprava NT – jeseň 2022 
O.Tuka informoval o plánovanom sústredení národného tímu v Ramsau v septembri 2022. 
D.Granec kontaktuje p.Švandu ohľadom ubytovania. Príprava jednotlivých športovcov 
pokračuje podľa plánu. 
 
Diagnostika NT 
O.Tuka informoval prítomných o zámere absolvovania diagnostiky športovcov národného 
tímu v októbri v termíne od 10. do 14.10.2022. Diagnostika by bola spojená so sedením so 
športovým psychológom (viď. bod nižšie). 
 
Športový psychológ 
Prebehla komunikácia medzi ZSL a športovým psychológom T.Gurským. P.Gurský je 
momentálne pracovne vyťažený a odporučil využiť služby p.Murárika. Predbežný termín sme 
navrhli v októbri od 10. do 14.10.2022, nakoľko budú športovci v Bratislave. O.Tuka zistí 
predbežný počet športovcov, ktorí by mali záujem, ale je predpoklad, že všetci športovci, ktorí 
sú zaradení v NT využijú služby športového psychológa. 

 
4. Podujatia 

Domáce letné 
I.Mrázová informovala prítomných o stave domácich podujatí v lete 2022. Podujatia roller sú 
poistené, prebiehajú posledné prípravy pred prvým kolom Pohára ZSL v behu na kolieskových 
lyžiach v Bobrovci 21.8.2022. 
 
Domáce zimné  
Po dohode s M.Jančíkom bude s potenciálnymi domácimi organizátormi stretnutie po 
zverejnení FIS kalendára. Budú navrhnuté termíny podujatí a oslovené kluby, ktoré budú 
chcieť organizovať Pohár ZSL v sezóne 2022/23. 
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FIS podujatia na SVK 
O.Tuka oznámil o stretnutí organizátorov Slavic cupu. Stretnutia sa okrem O.Tuku zúčastnil 
p.Winkiel z Poľska, p.Kónya z Maďarska, p.Jančík a p.Nikerle. Prítomní sa zhodli na 
predbežných termínoch SC, je potrebné doladiť detaily. Deadline na finálny návrh kalendára 
je 23.8.2022. Po tomto termíne potenciálni organizátori nahlásia I.Mrázovej FIS preteky, ktoré 
by chceli organizovať v nasledujúcej sezóne. 
  
5. Vzdelávanie 

Seminár trénerov 
O.Tuka navrhol seminár trénerov na 15.10.2022. Seminára by sa okrem p.Švandu zúčastnil aj 
servisman národného tímu Mateusz Szczotka a ďalší odborníci. I.Mrázová navrhla odborníka 
z oblasti psychológie a práce s deťmi. 
 
Seminár rozhodcov 
O.Tuka informoval prítomných o nutnosti absolvovania seminára rozhodcov. Termín seminára 
navrhol na druhú polovicu októbra resp. začiatok novembra. O seminár (školenie resp. 
preškolenie rozhodcov) je veľký záujem. Seminár je vhodné organizovať v daný termín 
z dôvodu termínu komisie FIS pre pravidlá. 
 
Školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
D.Granec informoval prítomných, že školenie antidopingovej agentúry pre športovcov bude 
v októbri 2022. P.Jakubčo zo sekcie MD sa vyjadril, že sa rád pripojí so svojimi športovcami na 
toto školenie. D.Granec osloví p.Štaffenovú zo sekcie AD o možnosti absolvovania školenia aj 
pre športovcov zo sekcie AD. 
 
6. Rôzne 

Športové predpisy – súťažný a NaKP 
O.Tuka informoval prítomných o progrese na súťažnom predpise. Pripomienky z minulej 
sezóny od p.Adamova boli zapracované, súťažný predpis je hotový na pripomienkovanie. 
O.Tuka pošle súťažný predpis technickým delegátom (M.Jančík, Mich.Šerfel, Mar.Šerfel, 
P.Grunvaldský, F.Klement ml.) aby svoje postrehy resp. pripomienky zapracovali do predpisu. 
NaKP je spracovaný sl.Repkovou, čakáme na detailnejšie info ohľadom kvót na UVS a EYOF 
príp. na YOG. Po zverejnení kvót bude NaKP prípadne upravený spolu s nominačnými pretekmi 
(po zverejnení kalendára FIS 1.9.2022). 
 
Školské moduly 
MŠVVaŠ neschválilo dotáciu školských modulov pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL). ZSL sa 
bude snažiť rozvíjať školský šport pomocou iných projektov. Je plánované stretnutie 
s p.Véghom z mesta Vysoké Tatry. Cieľom ZSL bude podporiť rozvoj bežeckého lyžovania 
v školskom športe už v sezóne 2022/23. 
 
7. Záver 

Ondrej Tuka ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie 
stretnutie Sekcie severských disciplín ZSL bude 05.09.2022 
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Zoznam príloh 

Príloha č.1 – pozvánka 

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

 

Predsedajúci: Daniel Granec 

Zapisovateľ: Ondrej Tuka 

Overovateľ: Ivana Mrázová 
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POZVÁNKA 

 
Členom výboru Sekcie SD-ZSL 
CC: Sekretariát ZSL 
 
 
Bratislava, 12.08.2022 
 

Vážení členovia, pozývam Vás na 8. zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční 
dňa 15. augusta 2022 o 09:30 hod., online 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
   
2. Financie 
     
3. Reprezentácia  
a) Testy NT 
b) Príprava NT – jeseň 2022 
c) Diagnostika NT 
d) Športový psychológ 
     
4. Podujatia 
a) Domáce letné 
b) Domáce zimné 
c) FIS podujatia na SVK 
     
5. Vzdelávanie 
a) seminár trénerov 
b) školenie rozhodcov 
c) školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
 
6. Rôzne 
a) športové predpisy – súťažný a NaKP 
b) školské moduly 
 
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  

objednané, čaká sa na odpoveď 
od Pettera 

 

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

 

5 RD testy jeseň 2022 OT 6/30/2022  pozvánky odoslané  

6 Školenie rozhodcov OT 5/31/2022  október, začiatok novembra  

7 
Seminár trénerov OT 6/30/2022  

predbežný termín 15.10.2022, 
plus prizvať športových 
odborníkov 

 

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 
NaKP 2022/23 OT 6/30/2022  

Kritériá na PMV sú spracované, 
spracováva kritériá do RD 

 

11 
Súťažný predpis 2022/23 OT/IM 6/30/2022  

prerobené, bude poslané k 
pripomienkovaniu 

 

12 Školské súťaže OT/DG 6/30/2022   
 

13 
Univerzitné hry Lake Placid IM 6/7/2022  

deadline short list 30.11., kvóty 
do konca septembra 

 

14 
Slavic cup 2022/23 OT 6/30/2022  

termíny predbežne nahlásené viď. 
email z 11.8.2022 

 

15 
MS 2023 OT/IM 6/30/2022  

dohodnutý spoločný servis, plus 
POL 

 

16 MSJ roller ski OT/IM 7/30/2022  prihlásení, obrendovat oblecenie  

17 
MSJ a U23 2023 OT/IM 6/30/2022  

ubytovanie v riešení, rezervácia 
auta 1.9. 

 

18 
EYOF OT/IM 6/30/2022  

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

 

19 
BSK - propagačná akcia - 
OPEN preteky v BA - 
september DG 6/30/2022  17.9.2022 

 

20 
Poistenie roller ski 
podujatí IM 7/31/2022  

poistené, v prípade zmeny 
budeme kontaktovať poistovnu 

 

21 
Nahlásiť organizátorov FIS 
podujatia na FIS IM 8/31/2022  

poslaná výzva na kluby, začiatkom 
augusta pripomenúť 

 

22 Čísla LEADER 12 ks - ESKO DG 8/31/2022   
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23 
Čísla COACH a SERVICE 40 
ks - ESKO DG 8/31/2022   

 

24 
Testy U14 a U15 OT 8/31/2022  

využiť služby Dukly, koniec 
septembra 

 

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

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

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

 

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

28 
Školenie antidopingovky DG/OT 8/31/2022  

predbežný termín oktobér 2022, v 
týždni od 10. do 14.10.2022 

 

29 
Centrá prípravy Nordic OT 8/31/2022  

prebehla komunikácia s Palom 
Chovaňákom 

 

30 
Športový psychológ - 
stretnutie s pretekármi OT 8/31/2022  

Murárik, október, týždeň od 10. 
do 14.10.2022 

 

31 
Rozpočet SD - bežecké 
lyžovanie rok 2023 DG/OT 7/30/2022  stretnutie/call k rozpočtu 

 

32 
Diagnostika NŠC/Dukla - 
október 2022 OT 8/31/2022   

 

33 
Podujatia leto - stav 
príprav IM 7/31/2022   

 

34 
ENERVIT, SPONSER, 
NUTREND, KOMPAVA OT/RH 9/30/2022  v riešení 

 

35 Spolupráca s biatlonom OT/DG 9/30/2022  kontaktovať P.Kazára  

 


