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ZÁPIS z II. zasadnutia Sekcie AD disciplín ZSL 

Termín zasadnutia: 29.07.2022 

Miesto: Online 

Prítomní členovia sekcie: 

 

Zuzana Senčeková, Pavol Chovaňák, Janka Štaffenová, Roman 
Hanzel 

Zapisovateľ: Janka Štaffenová 

Overovatelia: Zuzana Senčeková, Pavol Chovaňák 

 
PROGRAM: 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
2. Financie 
     Kontokorentný úver ZSL – informácia všetkým členom sekcie 
     Vypracovanie rozpočtu AD 2023 
3. Reprezentácia   
    Reprezentačné družstvo – trénerské obsadenie a informácia o zmenách v trénerskom obsadení  
    1.tréningový kemp kondičný -  Tatranská Lomnica, informácia o priebehu kempu 
    1.tréningový kemp na snehu – Peer hala Belgicko, Výprava  
    MTZ WC ľšportovci 
    Štatúty reprezentanta – informácia o zbere dát a o podpísaní štatútov. Odstúpenie plôch A. Nováček 
    FIS Development Camp – Martin Michalka – informácia o zmene rozhodnutia  
    Nominačný a kvalifikačný predpis Grasski – konečná verzia predložená na schválenie VV 
    Doplnenie RD Grasski na základe splnenia členských povinností ZSL – informácia 
    Doplnenie RD AD – Vanesa Vulganová – na základe schválenia zmeny NaK predpisu ZSL 2021/22 
4. Podujatia 
    FIS, FIS Children, MSR – Jasenská dolina -  informácia o priebehu podujatia 
    Podanie výzvy na organizáciu zimných podujatí AD ZSL –  v procese 
    Nominácia MSJ Grasski 
    Nominácia FIS CHILDREN CAMP Grasski 
5. Vzdelávanie 
     Vzdelávací seminár p. Povrazník, p. Magoni,  nový potvrdený termín je 16. – 17. 9. 2022, miesto konania ???                               
     Pracovná skupina pre vytvorenie metodiky vzdelávania trénerov AD 
6. Rôzne 
     Jesenné testovanie športovcov 29. 9. 2022 kontrola informovanosti športovcov 
    Návrh ŠTR pre doplnenie NaK predpisu 2021/22 – výsledok hlasovania VV 
    Projekt IŠT NŠC – informácia 
    Dukla BB – informácia, upomienka športovcom na zber dát 
7. Záver 

 
1. Otvorenie 
Zasadnutia sa zúčastnili Janka Štaffenová, Zuzana Senčeková a Pavol Chovaňák a na krátko Roman Hanzel.  
2. Financie 
Kontokorentný úver 
Financovanie je spustené formou refundácií. Výdavky sa musia najskôr zaplatiť a potom vyúčtovať.  
Financovanie družstva ZSL – záloha pre družstvo na prvý výjazd – sprocesuje Zuzka Senčeková,  
Druhým trénerom na 1. tréningový kemp do haly bo Belgicka je Vladimír Hrehor. Sprocesovanie zmlúv k jeho 
osobe má na starosti Janka Štaffenová 
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Vypracovanie rozpočtu AD 2023 – do ďalšieho zasadania J. Š., Z.S., P. CH. musia vypracovať prvú pracovnú 
verziu rozpočtu AD 2023 – 1. návrh 

3. Reprezentácia 
Reprezentačné družstvo – trénerské obsadenie a informácia o zmenách v trénerskom obsadení   
Vo výberovom konaní boli vybratí tréneri Jernej Koblar, Miriam Poprocká, Anton Boris. – boli oslovení na 
spoluprácu a mali sa stať trénermi reprezentačného družstva.  
Po vzájomnej dohode so všetkými trénermi sme pristúpili k legislatívnym krokom, podpísali sme pracovnú zmluvu 
s Jernejom Koblarom a dali sme spracovať požiadavky a skutočnosti trénerov Miriam Poprocká a Anton Boris do 
zmlúv právnikovi ZSL.  
Družstvo absolvovalo zoznamovací kondičný tréningový kemp pod vedením externého kondičného trénera 
a fyzioterapeuta. Kempu sa zúčastnili budúci členovia družstva a Martin Bendik sa tiež pridal na niektoré tréningy.  
Týždeň po absolvovaní kempu obdržali športovci vypracovaný HŠP s finančnou časťou a mali sa vyjadriť k účasti, 
prípadne neúčasti na niektorých kempoch. Pre komplikovanú situáciu na ľadovcoch, sa uskutoční prvý kemp 
v lyžiarskej hale v Belgicku.  
Týždeň pred odchodom na kemp nám bola oznámená informácia, že tréneri Miriam Poprocká a Anton Boris rušia 
predchádzajúcu ústnu dohodu a nebudú pokračovať ako tréneri reprezentačného družstva. Naďalej sa budú 
venovať svojej pretekárke ako individuálni tréneri. Ako dôvod na odrieknutie uviedli nesúhlas s 
nimi vypracovaným HŠP, nespokojnosť s ponúkaným pracovným zaradením a nezrozumiteľnú komunikáciou voči 
ich osobám. Keďže ešte nemali podpísané zmluvy z dôvodu zapracovania ich požiadaviek,  rozhodli sa vzájomnú 
dohodu zrušiť.  
Po týždni nevyjadrenia sa športovcov a ich zákonných zástupcov smerom k HŠP sme iniciovali osobné online 
stretnutia a dávali sme do kopy výpravu do haly. Od rodičov niektorých pretekárov prišli otázky, či  družstvo ďalej 
pokračuje, pretože dostali informáciu od Miriam Poprockej, že oni ako tréneri nebudú pokračovať a tým 
vyhodnotili, že sa družstvo rozpadne. Športovci a rodičia túto informáciu dostali skôr, ako zástupcovia ZSL.  
Dostali sme sa do problému, pretože do prvého lyžiarskeho kempu zostáva iba 6 dní. Sekcia AD zvažuje konanie 
Miriam Poprockej a Antona Borisa postúpiť ďalej na disciplinárnu komisiu, pretože boli priamo poškodené záujmy 
športovcov a svojim konaním negatívne ovplyvnili a ohrozili rozbiehajúcu sa činnosť reprezentačného družstva. 
  
1.tréningový kemp kondičný -  Tatranská Lomnica, informácia o priebehu kempu  
Kemp prebehol pod vedením kondičného trénera Miroslava Furdana a fyzioterapeuta Kristiana Piovarčiho. 
Športovci absolvovali týždeň plnohodnotnej kondičnej prípravy, ktorého boli súčasťou aj vzdelávanie bloky na 
tému stravovania, mentálnej prípravy, video analýzy, ... Kempu sa zúčastnilo 9 športovcov, z toho 6 
reprezentantov. Zvyšný športovci boli pozvaný na základe prijatia pozvánky do Národného družstva. Na dva dni 
tréningu sa pridal aj reprezentant z WC RD Martin Bendik.   
 
 
1.tréningový kemp na snehu – Peer hala Belgicko, Výprava tréneri: Jernej Koblar, Vladimír Hrehor,  
Športovci: Sophia Polak, Petra Hromcová, Sarah Libantová, Daniel Nosek, Timo Botka. 
Odchod 1.8. 2022 z Bratislavy, príchod plánovaný 12. 8. 2022.  
 
MTZ WC športovci – sekcia momentálne neeviduje žiadnu požiadavku  
 
Štatúty reprezentanta – informácia o zbere dát a o podpísaní štatútov. Odstúpenie plôch A. Nováček – je 
postúpené na schválenie VV ZSL, Rebeka Jančová návrh na obsadenie voľnej reklamnej plochy, Bendík – 
odstúpenie a doplnenie reklamných plôch – Spracováva sa agenda 
 
FIS Development Camp – Martin Michalka – informácia o zmene rozhodnutia, Martin Michalka na sústredenie 
napôjde – podľa informácie od FIS (Stefanie Gerber)  očakávame poplatok za storno ubytovania v Argentíne,  
 
EYOF Tony Boris – Došlé FA z SOŠV za letenku a ubytovanie Antona Borisa na EYOF Vuokatti. SOŠV žiada 
preplatenie  nákladov zo strany ZSL, Sekcia neschvaľuje platbu prijatej  FA za letenku, Anton Boris na EYOF 
neletel, ale využil vlastnú dopravu. FA za ubytovanie bude zaplatená, na základe schválenia výpravy EYOF 
Vuokatti Výkonným výborom ZSL, táto Faktúra je oprávneným výdavkom.  
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Nominačný a kvalifikačný predpis Grasski – konečná verzia predložená na schválenie VV – sekcia berie 
informáciu na vedomie 
Doplnenie RD Grasski na základe splnenia členských povinností ZSL – informácia o podanom Návrhu na 
zaradenie pretekárov Adam Masár a Alex Jánoška do RD bez nároku na financovanie z pevného rozpočtu pre 
letnú sezónu 2022/23 Grasski - sekcia súhlasí 
Doplnenie RD AD – Vanesa Vulganová – na základe schválenia zmeny NaK predpisu ZSL 2021/22 bol podaný 
návrh na zaradenie do RD, Zuzana Senčeková pošle podklady na vyplnenie k štatútu reprezentanta pretekárke 
V. Vulganovej 

4. Podujatia ZSL 
FIS, FIS Children, MSR – Jasenská dolina -  informácia o priebehu podujatia: 
Organizátormi podujatia v Jasenskej doline boli kluby Duvi Sport  a Ski klub Piešťany. Riaditeľom pretekov bol 
Ľuboš Suchý.   
Podujatia sa zúčastnili celkovo 65 pretekárov zo šiestich krajín. Podujatie bolo organizované ako FIS preteky, 
Junior Cup,  FIS Children cup a zároveň MSR Grasski 2022.  
Samotnú organizáciu veľmi ovplyvnilo prevládajúce sucho v poslednom období a tým trávou neprerastená, suchá 
a tvrdá zjazdovka. Kluby a rodičia pretekárov Grasski si dali veľké úsilie a mnohými hodinami práce na úprave 
svahu vytvorili cez to všetko výborné podmienky pre pretekárov.  
Bilancia Slovenských pretekárov – podujatia sa zúčastnilo 8 slovenských pretekárov v Kategórii U10 – U16 a traja 
juniorskí pretekári.  
Jedným zo slovenských pretekárov bol aj pretekár Alex Jánoška, na ktorého správanie a výroky boli organizátori 
upozornení. Alex sa nevhodne vyjadroval k organizátorom pretekov a aj samotnej zastrešujúcej organizácii. 
Keďže Alex ešte oficiálne nie je reprezentantom ZSL, nebude voči jeho správaniu vedené disciplinárne konanie. 
V budúcnosti však takéto správanie bude podané na riešenie disciplinárnej komisii. Ak mal Alex Jánoška 
relevantné problémy a organizátor vykonal pochybenia, očakávalo sa, že pôjde tieto skutočnosti diskutovať 
s organizátormi, prípadne zástupcom ZSL na pretekoch.   
 
Podanie výzvy na organizáciu zimných podujatí AD ZSL –  v procese 

- nastavenie formátu súťaže kategórie U12 – pokračovanie formátu MSR a podpora regionálnych OPEN 
súťaží bude pokračovať, bude prehodnotená výška podpory jednotlivých súťaží.  

- ŠTR zorganizuje stretnutie trénerov jednotlivých kategórií pre úpravu Súťažného predpisu žiakov, 
predžiakov, dospelých a Masters.  

  
MSJ Grasski Na VV ZSL bol zaslaný návrh na odsúhlasenie výpravy  MSJ Grasski, po odsúhlasení bude zaslaná 
prihláška na preteky a výprava bude organizačne zabezpečená.  
Nominácia FIS CHILDREN CAMP Grasski – Na Camp do Malga Rivetta pocestujú traja športovci kategórií U12 
a U10. Na VV ZSL bol zaslaný návrh na odsúhlasenie výpravy FIS CHILDREN CAMP. 

5. Vzdelávanie 
- Vzdelávací seminár trénerov: 
p. Povrazník, p. Magoni,  potvrdili nový termín na 16. – 17. 9. 2022, miesto konania predbežne v Martine.                  
Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny  pre vytvorenie metodiky vzdelávania trénerov AD – Zuzula, Povrazník, 
Petriľák, Antoška, Roth, Gemza, Iľanovský, Šimo, Chovaňák, Štaffenová, Andreas Žampa, Murín Roman ml., 
Kutlík, Franko, Molotta + lektorský zbor, Kundis,  Okrem toho bude podaná aj výzva o prejavenie záujmu 
zúčastňovať sa pri tvorbe Metodiky zjazdového lyžovania.    

6. Rôzne 
Jesenné testovanie športovcov 29. 9. 2022 kontrola informovanosti športovcov – rozposlanie oficiálnej pozvánky,  

- 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 prerokovanie 
najbližšieho VV ZSL  – v riešení 
Návrh ŠTR pre doplnenie NaK predpisu 2021/22 – výsledok hlasovania VV - Schválené VV 
NŠC zaradenie do IŠT programu – A. Nováček nemá záujem o zaradenie do programu IŠT NŠC, A. Barnáš – prijal 
zaradenie do programu IŠT NŠC 
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Urgencia splnenia záväzkov zo strany športovcov na Dukla BB – už pred časom boli športovci zaradení do Dukla 
BB vyzvaní k dodaniu podkladov potrebných pre zaradenie. Dukla posielala požiadavku priamo športovcom 
a k dnešnému dňu agenda nie je dodaná. P. Chovaňák so Zuzkou Senčekovou odošlú opätovnú výzvu na 
doplnenie potrebných podkladov.   

V Martine  dňa 29.7.2022 
Vypracoval: J. Štaffenová 


