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ZÁPIS z I. zasadnutia Sekcie AD disciplín ZSL 

Termín zasadnutia: 04.07.2022 

Miesto: Tatranská Lomnica 

Prítomní členovia sekcie: 

 
Zuzana Senčeková, Pavol Chovaňák, Janka Štaffenová 

Zapisovateľ: Janka Štaffenová 

Overovatelia: Zuzana Senčeková 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
   
2. Financie 
     Financovanie Grasski sezóny 2022/23 
     Informácia o aktívnych športovcoch ZSL      
3. Reprezentácia   
    Vyhodnotenie výberového konania Hlavný tréner / odborný tréner reprezentačného družstva  
    Vyhodnotenie prijatia pozvania na zaradenie do družstva od športovcov, zostavenie konečnej 
zostavy      družstva.                               
    MTZ RD družstva - informácia 
    MTZ WC športovci 
    Štatúty reprezentanta – informácia o zbere dát a o podpísaní štatútov 
    FIS Development Kemp – Martin Michalka 
    Nominačný a kvalifikačný predpis Grasski  
    Doplnenie RD Grasski na základe získania členstva v ZSL – informácia 
    Reklamné plochy Adam Nováček 
4. Podujatia 
    FIS, FIS Children, MSR – Jasenská dolina 
    Podanie výzvy na organizáciu zimných podujatí AD ZSL  
5. Vzdelávanie 
     Vzdelávací seminár p. Povrazník, p. Magoni,  11. – 12. 9. 2022, témy  
          
6. Rôzne 
    Schôdza Masters – informácia o uznesení 
    Jesenné testovanie športovcov 29. 9. 2022 
    Návrh ŠTR pre doplnenie NaK predpisu 2021/22 
Mobilita sekcie AD 
7. Záver 
 
 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutia sa zúčastnili Janka Štaffenová, Zuzana Senčeková a Pavol Chovaňák.  
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2. Financie 
Grasski:  
FIS Children Camp 2022,  350 Eur/športovec – Sekcia rozhodla o financovaní účasti športovcov a ich 
realizačného tímu na FIS Children Kempe v talianskej Malga Rivette. Účasť na kempe bude 
refundovaná zo strany ZSL.  
Ostatné FIS children preteky – Sekcia rozhodla o financovaní zo strany ZSL vlekových poplatkov 
a poplatkov za štartovné.   
Financovanie kluby  
– informácia o príspevku pre kluby za jedného aktívneho športovca v sezóne 2021/22 klub získava  
270,- EUR/aktívny športovec.  Zoznamy aktívnych športovcov boli klubom poslané a prekontrolované. 
Národný tím zjazdárov: 
Požiadavka na vypracovanie HŠP plánu družstva aj s finančnou časťou HŠP pre určenie rozpočtu na 
sezónu 2022/23 – Pavol Chovaňák za účasti vybraných trénerov Národného tímu  
3. Reprezentácia 
- Výberové konanie trénerov: 
Na základe výberových konaní, ktoré prebehli v mesiacoch Apríl a Máj na pozície Hlavný tréner 
a odborný tréner sa sekcia AD rozhodla zazmluvniť  trénerov Jernej Koblar, Anton Boris, Miriam 
Poprocká. Fyzioterapeuta bude poskytovať klinika pohybovej medicíny MOVERALL. Výberového 
konania sa zúčastnili aj ďalší uchádzači: 
Kamil Povrazník, Vladimír Franko, Vladimír Hrehor, Dalibor Šamšal – títo uchádzači boli vo výberovom 
konaní neúspešní.  
Výberového konania sa zúčastnil aj p. Timotej Zuzula – rozhovory s p. Zuzulom nie sú ukončené 
a budeme iniciovať ďalšie stretnutia.  
   
- Národný tím zjazdárov: 
- Pozvánku do družstva zjazdárov obdržali:  
Rebeka Jančová – RD FIS POOL nemá záujem o účasť v družstve  

Ella Hrbáňová – RD FIS POOL Má záujem 

Sophia Polak – RD FIS POOL Má záujem 

Sarah Libantová – RD FIS POOL Má záujem 

Filip Botka – RD FIS POOL (Injury Status v sezóne 2021/22) Má záujem 

Martin Michalka – RD FIS POOL Má záujem 

Adam Nováček – RD FIS POOL nemá záujem o účasť v družstve 

Andrej Barnáš – RD FIS POOL nemá záujem o účasť v družstve 

David Michael Mažgút – Talentovaná mládež Má záujem 

 
Dodatočne pozvaní športovci: 
Petra Hromcová – členka TOP tím družstvo zjazdárov Má záujem 

Ján Sanitrár – Splnené  iba jedno kritérium TM Má záujem 

Daniel Nosek – Splnené iba jedno kritérium TM Má záujem 

Timo Botka – Splnené iba jedno ktirérium TM Má záujem  

Teo Žampa – Splnené iba jedno kritérium TM – Nevyjadril sa 

Frackowiak Karolína – Splnené iba jedno ktirérium TM Je v jednaní 

Zuzana Jakubčová – Splnené iba jedno ktirérium TM Nemá záujem  

 
MTZ: 
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- potrebujeme zabezpečiť vysielačky, časomiery, autá, servisný materiál – postupne spracovávame 
- Ski team Vlha prevzal požadovaný materiál na sezónu zo skladu ZSL 
Štatút reprezentanta: 
- Štatúty reprezentanta a odovzdávanie podkladov je v procese, na tréningovom kempe budú 
finalizované. 
- Štatúty reprezentanta Grasski – pretekári budú vyzvaní k individuálnym stretnutiam pre podpis 
Štatútu reprezentanta.   
FIS Development kemp 
- Martin Michalka ako najlepší uchádzač o kemp sa FIS Development kempu zúčastní. 
Nominačný a Kvalifikačný predpis ZSL - Grasski  
- NaK Predpis ZSL Grasski je vo finálnej verzii, predpis bude výrazne zmenený a bude prikladať väčší 
dôraz na výkonnosť športovcov Grasski. Bude vyžadovať dobrú výkonnosť odstupňovanú podľa veku 
športovcov. Konečné spracovanie bude posunuté  na najbližší Výkonný výbor na schválenie 
- Podľa NaK predpisu 2021/22 splnili kritéria pre zaradenie do RD ďalší športovci Grasski a to Alex 
Jánoška  a Adam Masár. Ich návrh na zaradenie do RD Grasski bude posunutý na najbližšie zasadnutie 
výkonného výboru.    
- Návrh na odstúpenie reklamných plôch Adama Nováčeka sekcia posúva na najbližšie zasadnutie 
Výkonného výboru na schválenie s odporúčaním sekcie, obsadiť sponzormi Adama Nováčeka voľné 
reklamné plochy na reprezentačnom oblečení.  
4. Podujatia ZSL 
- Prvé FIS podujatie Grasski v Jasenskej doline je v konečných prípravách.  
- ŠTR pošle výzvu na organizáciu zimných podujatí ZSL /FIS, Majstrovstvá SR predžiakov, Pohár žiakov 
ZSL, Pohár Masters/ 
- Dohodnúť stretnutie s p. Smerekovou Interkritérium Vrátna  
5. Vzdelávanie 
- Vzdelávací seminár trénerov: 
Pead. Dr. Kamil Povrazník ponúkol možnosť uskutočnenia vzdelávacieho seminára pre trénerov 
zjazdového lyžovania. Je potrebné získať ďalších prednášajúcich, ktorí doplnia program p. Povrazníka 
a p. Magoniho. Predbežný termín seminára je 11. – 12. 9. 2022. Momentálne čakáme na definitívne 
potvrdenie termínu seminára a na témy prednášok, aby sme vedeli určiť ďalších prednášajúcich a ich 
témy.  
6. Rôzne 
- členovia ZSL Masters mali stretnutie -  J. Štaffenová informovala sekciu o uskutočnení stretnutia 
a oboznámila sekciu so zápisom zo stretnutia.  
- Plánované testovanie športovcov na Dukle BB – testovacia batéria IRONMAN, termín testovania 
29.9.2022 – je potrebné rozposlať pozvánky členom Družstva zjazdárov a WC tímom, tímu Speedski 
a Grasski.  
- ŠTR Pavol Chovaňák predkladá na VV ZSL návrh na opravu NaK predpisu ZSL sezóny 2021/22. Viď. 
prílohy.  
- Mobilita sekcie -  Ponuka pre sekciu AD, vozidlá k prenájmu pre ŠTR a sekciu, cena prenájmu 800 
€/mesiac jedno vozidlo, bez viazanosti, typ vozidla Škoda Octavia 4x4 combi. Táto požiadavka bude 
podaná na schválenie na najbližší VV ZSL.  
-  Požiadavka sekcie – prejednať podmienky predĺženia pracovných zmlúv od 1.8.2022 J. Štaffenová, 
od 1.9. 2022 Z. Senčeková, Mandátna zmluva P. Chovaňák. 

- AGEL – športová klinika, vyžiadať ponuku pre ZSL pre zastrešenie športovcov a športovej lekárskej 
starostlivosti  

 


