
 
 
Milí pretekári, vážení tréneri, členovia realizačného tímu. 
 
Radi by sme nám všetkým popriali veľa síl, šťastia, radosti, aj športových úspechov pred 
nadchádzajúcimi Majstrovstvami sveta v alpskom lyžovaní. Majstrovstvá sveta sú 
významným míľnikom v kariére každého športovca a my sme sa od začiatku sezóny 
snažili pripraviť čo najlepšie podmienky k tomu, aby ste sa mohli zúčastniť aj tohto  
dôležitého podujatia. 
Hoci pri alpskom lyžovaní hovoríme o individuálnom športe, výsledok je vždy do istej 
miery odzrkadlením spoločného výkonu športovcov, ale aj celých realizačných tímov a 
množstva neviditeľnej prípravy, na ktorej sme sa ako lyžiarsky zväz podieľali.  
 
Hoci na mape alpského lyžovania nepatríme medzi veľmoci, takéto podujatie je vždy 
príležitosťou ukázať ostatným, ale najmä našim fanúšikom doma, pod Tatrami, čo je v 
nás Slovákoch to dobré, to lepšie, aj to najlepšie. Nielen vo výsledkoch, ale aj v tom, 
akého máme nezdolného športového ducha. 
Vás, reprezentantov v zjazdovom lyžovaní - Petra Vlhová, Adam Žampa, Rebeka 
Jančová, Petra Hromcová, Martin Hyška a Teo Žampa – nominoval Výkonný výbor ZSL, 
aby ste pretavili svoje sily, šikovnosť aj dravosť pre dosiahnutie maxima, ktorého ste 
schopní. Je to zároveň aj skvelá príležitosť, ako si navzájom odovzdávať skúsenosti 
a cenné rady, pretože aj tieto malé veľké lekcie pomôžu mladším pretekárom 
dopomôcť ku fyzickej zrelosti, mentálnej pripravenosti, predvídateľnejšiemu a menej 
náhodnému výkonu. 
Petra i Adam, prajeme dosiahnutie vašich najvyšších cieľov, na ktoré sme počas vašej 
bohatej kariéry nesmierne pyšní. Rebeka, nech sa podarí nadviazať na výborný výkon 
z nedávnych MSJ v St. Antone. Peťa Hromcová, Teo Žampa a Martin Hyška, budeme 
držať palce v tímovej súťaži, ktorej úspech nás už úprimne potešil. 
 
Veríme, že našou spoločnou odmenou budú skvelé výkony vás reprezentantov, ktorým 
celé Slovensko drží palce, želá čo najlepší výsledok a na ktorých je právom hrdé. 
 
Pre všetky technické otázky je po celý čas k dispozícii ŠTR ZSL Pavol Chovaňák.  
Od 14. februára budú pripravení na mieste nielen povzbudiť, ale aj pomôcť členovia 
Správnej rady a Výkonného výboru ZSL – Martin Paško, Peter Planý a Václav Klein.  
 
 
Vaše vedenie ZSL.  
 
 


