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I. Základné informácie            
 
Zväz slovenského lyžovania (ďalej len „ZSL“) je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní  
občanov  v platnom znení  občianskym združením,  ktoré  vykonáva  športovú činnosť v 
súlade s osobitným predpisom1 v nasledujúcich  samostatných športových  lyžiarskych 
odvetviach, ktoré sú športmi registrované Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) a v 
ostatných lyžiarskych športoch: 
 

• akrobatické lyžovanie, 
• alpské lyžovanie, 
• bežecké lyžovanie, 
• lyžovanie na tráve, 
• severská kombinácia,  
• snoubording, 
• skoky na lyžiach, 
• telemarkové lyžovanie, 
• lyžovanie vo voľnom teréne, 
• skki-trikke. 

 
ZSL sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií. O členstve, resp. 
združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje Konferencia ZSL. ZSL 
spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa venujú 
rovnakej alebo podobnej športovej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských 
vzťahov a do svojej činnosti preberá pozitívne skúsenosti svojich partnerov. 
 
Sídlo združenia 
Kancelária:    Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SR 
Webové sídlo:   www.zsl.sk 
Sídla sociálnych sietí:  https://www.facebook.com/zvazslovenskeholyzovania/  
    https://www.instagram.com/zsl.sk/  
 
Najvyšším výkonným orgánom ZSL pre riadenie lyžiarskych športov je Výkonný výbor ZSL, 
ktorého členov volia delegáti Konferencie ZSL spôsobom stanoveným v Stanovách ZSL a  
Volebnom poriadku Konferencie ZSL.  
Výkonný výbor ZSL rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi ZSL zverené do 
právomoci Konferencie ZSL alebo iného orgánu ZSL.  
 
 

 

1 zákon č.440/2015 Zákon o športe 

http://www.zsl.sk/
https://www.facebook.com/zvazslovenskeholyzovania/
https://www.instagram.com/zsl.sk/
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Výkonný výbor ZSL:   
a) rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi ZSL zverené do právomoci  
 Konferencie ZSL alebo iných orgánov  ZSL,  
b) pripravuje  návrh strategického plánu ZSL na príslušné volebné obdobie a predkladá 
 ho na schválenie Konferencii ZSL,  
c) schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu ZSL a 
 prerokováva správy o ich plnení, o ktorých v rámci správy o činnosti informuje 
 Konferenciu ZSL,  
d) pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej, volebnej alebo mimoriadnej Konferencie 
 ZSL,  
e) volí a odvoláva tretích členov orgánov pre zabezpečenie kontroly, disciplíny a 
 spravodlivosti; v prípade potreby ustanovuje aj ich členov ad hoc,   
f) ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie členov jednotlivých sekcií lyžiarskych 
 športov,  
g) ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie predsedov a členov odborných komisií, 
 pokiaľ nie je voľba osôb do týchto funkcií zverená do právomoci Konferencie ZSL,  
h) usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena Výkonného 
 výboru ZSL v spolupráci s príslušným členom sekcie športu alebo komisie a 
 Sekretariátom ZSL,  
i) v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej 
 skupiny,  
j) rozhoduje o schválení predpisov ZSL, štatútov, vykonávacích pokynov a o ich 
 zmenách,  
k) rozhoduje o námietke reprezentanta proti obsahu Štatútu reprezentanta,  
l) rozhoduje o termínovej listine a iných športovo-technických predpisoch a 
 dokumentov ZSL,  
m) rozhoduje o zásadných veciach súvisiacich s organizovaním majstrovských a 
 pohárových súťaží,  
n) rozhoduje o výške členských príspevkov a formáte ich výberu,  
o) schvaľuje zaradenie športovcov do štátnej reprezentácie a jednotlivých 
 reprezentačných družstiev a výkonnostné kritéria pre zaradenie do reprezentácie a 
 jednotlivých družstiev,  
p) schvaľuje nominácie členov štátnej športovej reprezentácie na významné súťaže,  
q) schvaľuje návrh na zaradenie športových reprezentantov do rezortného športového 
 strediska,  
r) schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov a 
 výkonnostné kritéria pre zaradenie do tohto zoznamu,  
s) schvaľuje predpisy pre metodické riadenie a usmerňovanie prípravy športových 
 reprezentantov a  talentovaných športovcov,  
t) schvaľuje organizáciu a riadenie celoštátnych súťaží a iných súťaží,  
u) schvaľuje druhy športových odborníkov pre lyžiarske športy vrátane ich odbornej 
 spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v lyžiarskych športoch a 
 schvaľuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť,  
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v) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na uznanie 
 príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný právny predpis,  
w) rozhoduje o ustanovení a odvolaní manažérov a trénerov reprezentačných družstiev 
 a ostatného technického personálu,  
x) rozhoduje o nominácii a schvaľuje nomináciu kandidátov do štruktúr FIS a SOŠV.  
y) vytvára materiálne a organizačné podmienky pre reprezentačné družstvá SR, 
aa)  schvaľuje všetky predpisy ZSL s výnimkou Rokovacieho poriadku Konferencie ZSL, 
 Volebného poriadku Konferencie ZSL a Predpisu o kritériách, účelu a rozdelení 
 finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej 
 mládeže, 
bb)  rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia  ZSL,  
cc)   predkladá Konferencii ZSL návrhy rozhodnutí o zásadných otázkach hospodárenia 
 ZSL,  
dd)   zabezpečuje dodržiavanie Stanov,  
ee)   rozhoduje o dočasnom pozastavení členstva v  ZSL,  
ff)     rozhoduje o prijatí žiadateľa o členstvo v ZSL, ak táto právomoc nepatrí inému 
 orgánu ZSL, 
gg)  rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného 
 Konferenciou ZSL, 
hh)  rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania 
 funkcionára  ZSL, až do právoplatného skončenia jeho trestného stíhania,  
ii)     rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti Výkonného výboru ZSL na  
 iné orgány ZSL alebo na tretie osoby. 
 

II. Zloženie orgánu a jeho zmeny                                            
 
Dňom 2.7.2021 prijatím zmien Stanov ZSL Konferenciou ZSL 2021 má Výkonný výbor ZSL 
šesť (6) členov a každý člen výboru má 1 hlas.   
 
Výkonný výbor ZSL je zložený z:  
a)  prezidenta,  
b)  viceprezidenta,  
c)  člena výboru pre rozvoj,  
d)  zástupcu športovcov  ,  
e)  zástupcu športových odborníkov. 
f)  zástupcu Správnej rady ZSL. 
 

V uplynulom období nastali nasledovné zmeny v zložení Výkonného výboru ZSL: 

Dňa 02.07.2021 2. Konferencia ZSL prerokovala odstúpenie Ladislava Smolena z funkcie 
Viceprezidenta ZSL. 
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Dňa 16.12.2021 bola rozhodnutím 3. Konferencie ZSL do Výkonného výboru ZSL za člena 
orgánu vo funkcii Viceprezident zvolená Jana Palovičová. 

Dňa 16.12.2021 bol rozhodnutím 3. Konferencie ZSL do Výkonného výboru ZSL za člena 
orgánu vo funkcii Zástupca športovcov zvolený Peter Bendík ml. 

Dňa 16.12.2021 bol rozhodnutím 3. Konferencie ZSL do Výkonného výboru ZSL za člena 
orgánu vo funkcii Zástupca športových odborníkov zvolený Michal Molotta. 

Dňa 16.12.2021 bol rozhodnutím 3. Konferencie ZSL do Výkonného výboru ZSL za člena 
orgánu vo funkcii Zástupca Správnej rady ZSL zvolený Václav Klein. 

Meno a priezvisko Funkcia Od Do 

Ján Krajčík prezident 24.01.2019 súčasnosť 

Jana Palovičová viceprezident 16.12.2021 súčasnosť 

Ladislav Smolen viceprezident 24.01.2019 01.07.2021 

Martin Paško 3. člen 24.01.2019 súčasnosť 

Peter Bendik ml. zástupca športovcov 16.12.2021 súčasnosť 

Michal Molotta zástupca šport. odborníkov 16.12.2021 súčasnosť 

Václav Klein Zástupca SR-ZSL 16.12.2021 súčasnosť 
 

 

III. Prehľad zasadnutí VV-ZSL  
 

V kalendárnom roku 2021 do súčasnosti VV-SLA zasadal 17-krát, a to v nasledovných 
termínoch:  

Zasadnutie Miesto Dátum 

1. VV-ZSL Bratislava 08.04.2021 

2. VV-ZSL Rusovce 10.08.2021 

3. VV-ZSL Rusovce 25.08.2021 

4. VV-ZSL Rusovce 07.09.2021 

5. VV-ZSL Rusovce 22.09.2021 

6. VV-ZSL Bratislava 28.09.2021 



 

6 | S t r a n a  

 

7. VV-ZSL Rusovce 19.10.2021 

8. VV-ZSL Bratislava 04.11.2021 

9. VV-ZSL Bratislava 16.11.2021 

10. VV-ZSL Bratislava 30.11.2021 

11. VV-ZSL Bratislava 14.12.2021 

12. VV-ZSL Bratislava 13.01.2022 

13. VV-ZSL Bratislava 25.01.2022 

14. VV-ZSL Bratislava 22.02.2022 

15. VV-ZSL Bratislava 08.03.2022 

16. VV-ZSL Bratislava 29.03.2022 

17. VV-ZSL Bratislava 21.04.2022 
 

Zápisy z uvedených zasadnutí sú k nahliadnutiu na 
https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/o-nas/vykonny_vybor   

Výkonný výbor okrem prerokovávania bežnej agendy z pohľadu zabezpečovania chodu ZSL 
väčšinu svojej činnosti venovalo práci nad úlohami Konferencie ZSL 2020, ktorá zaviazala 
výbor splniť všetky podmienky podľa Zákona o športe k podaniu žiadosti o štatút 
národného športového zväzu a zabezpečiť členstvo ZSL v štruktúrach medzinárodnej 
lyžiarskej federácie FIS. Toto zadanie vyžadovalo, aby sa Výkonný výbor venoval aj úlohám   
potrebným v oblasti zosúladenia činnosti ZSL a ustanovení Zákona o športe.  Rozsiahla časť 
práce Výkonného výboru bola venovaná záležitostiam financovania organizácie v prostredí 
kedy ZSL nedisponovalo okrem vlastných členských príspevkov žiadnymi inými finančnými 
zdrojmi s výnimkou účelovej dotácie prostredníctvom Národného športového centra.  
 
 

IV. Prehľad prijatých uznesení   
 

V kalendárnom roku 2021 do súčasnosti VV-ZSL prijal nasledovné významné uznesenia:  
 
UZN VV 001/01/2021e VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta 2021 v severských disciplínach v termíne 08. – 14.02. 
2021, Lahti, Fínsko nasledovne: 
Športovci v disciplíne skoky na lyžiach: Erik Kapiaš (r.2004) 
Športovci v disciplíne severská kombinácia: Erik Kapiaš (r.2004) 

https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/o-nas/vykonny_vybor
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Realizačný tím: Ján Tánczos – hlavný tréner, František Vavrinčík – asistent trénera  a vedúci 
výpravy. 
 
UZN VV 002/01/2021e "VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta 2021 v alpských disciplínach v termíne 07. – 21.02. 
2021, Cortina d´Ampezzo, Taliansko nasledovne:   
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: Petra Vlhová (r.1995), Petra Hromcová 
(r.1998)* 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Martin Bendik (r.1993), Filip Baláž (r.2001) 
Realizačný tím Petra Vlhová: Livio Magoni - hlavný tréner, Matej Gemza – asistent 
trénera/fyzioterapeut, Boris Vlha – asistent trénera, Pierlugi Parravicini – servis, Matteo 
Baldussaruti – servis, Marco Porta – fyzioterapeut,  
Realizačný tím Martin Bendik/Filip Baláž: Jan Hudec – hlavný tréner, Peter Lubellan – tréner, 
Peter Bugáň – servis, Peter Bendik ml. – servis, Julia Stephanie Krainz – fyzioterapeut 
Extra officials podľa FIS Rules: Peter Bendik st. – manažér M. Bendik (samoplátca) 
*realizačný tím Petra Hromcová je súčasťou výpravy Českej Republiky   
 
UZN VV 003/01/2021e VV-ZSL schvaľuje Ing. Ivana Boledoviča za kandidáta na funkciu 
Kontrolóra ZSL v súlade s článkom §11 Zákona o športe č.440/2015 v neskoršom znení a v 
súlade s článkom 12.4, písm. d) Stanov ZSL VV-ZSL predloží túto kandidatúru delegátom 
najbližšej Konferencie ZSL na schválenie. 
 
UZN VV 004/01/2021e VV-ZSL schvaľuje dohodu o spolupráci medzi ZSL a FTVŠ UK vo 
veci garanta vzdelávania inštruktorov a trénerov v lyžiarskych disciplínach 1. až 3. 
kvalifikačného stupňa. 
 
UZN VV 005/01/2021e  VV-ZSL schvaľuje menovanie Zuzany Senčekovej za vedúceho 
výpravy športovcov a členov realizačného tímu na podujatie Majstrovstvá sveta 2021 v 
alpských disciplínach v termíne 07. – 21.02. 2021, Cortina d´Ampezzo, Taliansko. 
 
UZN VV 006/02/2021p VV-ZSL schvaľuje prijatie návratného financovania organizácie 
vo výške 30 000 EUR v súlade  s ponukou Slovenskej sporiteľne a.s. 
 
UZN VV 007/02/2021p VV-ZSL schvaľuje zabezpečenie pre prijatie návratného 
financovania organizácie vo výške 30 000 EUR v súlade  s ponukou Slovenskej sporiteľne 
a.s. 
 
UZN VV 008/02/2021e VV-ZSL schvaľujú nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2021 v alpských disciplínach v termíne 01.03. 
- 10.03. 2021, Bansko, Bulharsko nasledovne: 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: Rebeka Jančová (r.2003), Zuzana Jakubčová 
(r.2000) 
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Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Filip Baláž (r.2001), Filip Botka (r.2001)                                                                                        
Realizačný tím výpravy bude upresnený samostatne.  
  
UZN VV 009/02/2021e VV-ZSL schvaľujú doplnenie znenia uznesenia VV 008/02/2021e 
o zoznam členov realizačného tímu výpravy na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2021 
v alpských disciplínach v termíne 01.03. - 10.03. 2021, Bansko, Bulharsko nasledovne:                          
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy (max. 2 osoby): Anton Boris (hlavný tréner), 
Miriam Poprocká (asistent trénera)                    
Neakreditovaný realizačný tím ženy: Jaroslav Gajdoš (fyzioterapeut), Ladislav Jakubčo 
(asistent trénera)                                                           
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Filip Baláž (r.2001), Filip Botka (r.2001)                                                                                        
Akreditovaný realizačný tím muži (max. 2 osoby): Pavol Chovaňák (hlavný tréner), Richard 
Ďurica (asistent trénera)                                     
Vzhľadom na separovanú prítomnosť tímov muži/ženy počas podujatia (muži 1.-5.03.2021 
a ženy 6.-10.2021) je hlavný tréner každej výpravy zároveň určený ako vedúci výpravy v 
danom termíne. 
 
UZN VV 010/02/2021e VV-ZSL schvaľuje výpravu na podujatie Majstrovstvá sveta 2021 
v alpskom šnowboardingu v termíne 01. - 02.03. 2021, Rogla, Taliansko nasledovne:                                                                                                                                                                                                        
Športovci v disciplínach alpského snowboardingu PGS a PSL muži: Matej Bačo (r.1992)                                                                                   
Akreditovaný realizačný tím muži: Marián Bačo (tréner) 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: -  
 
UZN VV 011/02/2021e VV ZSL schvaľuje výpravu na podujatie Majstrovstvá sveta 2021 
v rýchlostnom lyžovaní v termíne 18. - 21.03.2021, Vars, Francúzsko nasledovne:                                                                                                                                                                                                                       
Športovci v disciplínach rýchlostného lyžovania S1 muži: Michal Bekeš (r. 1992)                                                                                                                                                                     
Akreditovaný realizačný tím muži: Veronika Bekeš-Ondrášiková (vedúca výpravy)                                                                                                                                                              
Športovci v disciplíne rýchlostného lyžovania S1 ženy: -                                                                                                                                                                        
 
UZN VV 012/02/2021e VV ZSL schvaľuje výpravu na podujatie Majstrovstvá sveta 
juniorov 2021 v skicrosse v termíne 15. - 28.03.2021, Krasnoyarsk, Rusko nasledovne:                                                                                                                                                                                                                          
Športovci v disciplíne skicross muži: Ján Sanitrár ml. (r. 2001), Jakub Válek (r. 2002)                                                                                                                      
Športovci v disciplíne skicross ženy: Kayla-Anna Lozáková (r. 2003)                                                                                                                  
Akreditovaný realizačný tím: Ján Sanitrár st. (hlavný tréner a vedúci výpravy), Adrian Lozák 
(asistent trénera).                                              
 
UZN VV 013/05/2021e VV ZSL schvaľuje návrh na zaradenie športovcov ZSL do 
programu VŠC Dukla 2021, do programu NŠC 2021 a do "družstva zjazdárov" TopTím 2021 
nasledovne:                                                                                                                                                                       
VŠC Dukla: Petra Vlhová, Martin Bendík /instruktor športu) Rebeka Jančová, Sophia Polak, 
Ella Hrbáňová, Dávid Mažgút, Ján Sanitrár, Adam Lasok (zmluvný športovec)                                                                                                                                                                               
NŠC: Timotej Botka, Filip Botka, Filip Baláž, Robert Ruffíni, Sofia Semanová (D podpora 
zjazdové lyžovanie) Veronika Bukasová, Andrej Renda (D podpora behy na lyžiach)                                                                                                                                                           
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"družstvo zjazdárov" TopTím 2021: Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Petra Hromcová (ZSL 
príslušnosť) Na vedomie: Adam Žampa, Andreas Žampa, Soňa Moravčíková (SLA 
príslušnosť) 
 
UZN VV 014/06/2021e VV-ZSL zvoláva 2. riadnu Konferenciu ZSL 2021 dňa 02. júla 2021 
(piatok) s miestom konania: Mestský úrad Martin, Nám. Svetozára Hurbana Vajanského 1, 
Martin o 16:00 hod. 
 
UZN VV 015/06/2021e "VV-ZSL schvaľuje výpočet delegačného kľúča a listinu delegátov 
na 2. riadnu Konferenciu ZSL 2021 v súlade s článkom 12.3 Stanov ZSL nasledovne:  
1.           Riadni členovia a zástupcovia športovcov a športových odborníkov sa zúčastňujú 
rokovania Konferencie prostredníctvom svojich delegátov s tým že ich Identifikačné a 
kontaktné údaje delegáta a náhradníka doručia Výkonnému výboru najneskôr 10 
kalendárnych dní pred konaním Konferencie. 
2.           Každý riadny člen má na Konferencii ZSL jedného delegáta s jedným hlasom – 
delegačný kľúč.  
3.           Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 
Konferencie ZSL predložením: 
a)           občianskeho preukazu, 
b)          platného členského preukazu ZSL, 
c)           delegačného lístka, 
d)          písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov, ktoré zastupuje, 
e)           písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje. 
4.           Delegátom konferencie ZSL je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne najmenej 
50 športovcov  - členov ZSL alebo záujmová organizácia športovcov a následne ho aj s jeho 
identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámia Výkonnému výboru ZSL najneskôr 14 
kalendárnych dní pred konaním Konferencie. 
5.           Delegátom Konferencie ZSL je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho 
navrhne najmenej 20 športových odborníkov  - členov ZSL  alebo záujmová organizácia 
športových odborníkov a následne ho aj s jeho identifikačnými a kontaktnými údajmi 
oznámia Výkonnému výboru ZSL najneskôr 14 kalendárnych dní pred konaním 
Konferencie. 
6.           Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL  len v súvislosti  s jeho výkonom 
funkcie v orgáne ZSL." 
 
UZN VV 016/06/2021e "VV-ZSL schvaľuje návrh programu a pozvánku 2. riadnej 
Konferencie ZSL 2021 nasledovne: 
1.            Otvorenie 
2.            Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie 
3.            Schválenie programu Konferencie 
4.            Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie 
5.            Schválenie volebného poriadku Konferencie 
6.            Voľba  zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov 
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7.            Voľba   komisií konferencie – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,  
8.            Prerokovanie výročnej  správy ZSL za rok 2021 
9.            Schválenie návrhu zmien Stanov ZSL 
10.          Voľba kontrolóra ZSL 
11.          Informácia k príprave strategického plánu činnosti ZSL 
12.          Diskusia 
13.          Správa mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie 
14.          Návrh a schválenie uznesení 2. Konferencie ZSL 2021 
15.          Záver   
 
UZN VV 019/06/2021e VV-ZSL schvaľuje za predsedujúceho 2. riadnej Konferencie ZSL 
2021 Ladislava Smolena.   
 
UZN VV 028/06/2021e VV-ZSL prerokoval a schvaľuje Výročnú správu ZSL za rok 2020. 
 
UZN VV 029/06/2021e VV-ZSL schvaľuje úpravu znenia Stanov ZSL v znení 
predloženého návrhu.    
 
UZN VV 031/06/2021e VV-ZSL schvaľuje účtovnú závierku ZSL za rok 2020. Dokument 
je prílohou tejto správy. 
 
UZN VV 033/08/2021 VV-ZSL schvaľuje koncept pre rozpočtové provizórium sezóny 
2021/22 v znení predloženého návrhu a doplnení návrhu. 
 
UZN VV 034/08/2021 VV-ZSL schvaľuje menný zoznam športovcov odporučených na 
zaradenie do eventuálnej reprezentácie SR na nadchádzajúce súťažné obdobie na základe 
výzvy SOŠV.  
 
UZN VV 035/08/2021 VV-ZSL schvaľuje špecifikáciu obsadenia reklamných plôch 
reprezentanta na nadchádzajúce súťažné obdobie na základe výzvy SOŠV.  
 
UZN VV 036/08/2021 VV-ZSL schvaľuje základný vizuál pretekovej kombinézy 
reprezentanta pre disciplíny lyžovania a snowboardingu kde je kombinéza alebo dvojdielny 
komplet predpísaný pravidlom FIS.  
 
UZN VV 037/08/2021 VV-ZSL schvaľuje žiadosť Petry Vlhovej o výnimku vo sfarbení 
spodnej časti rukávu pretekovej kombinézy (farba sponzora oranžovo-zlatá symbolizujúca 
zlatú medailu  MS a víťazstvo SP) a odstúpenie reklamných plôch ľavého rukáva a pravého 
stehna pre vizualizáciu osobných partnerov športovkyne.  
 
UZN VV 038/08/2021 VV-ZSL schvaľuje organizáciu organizuje 4. kolo súťaže Česko-
slovenský pohár v lyžovaní na tráve 2021 v termíne 27. – 28.09.2021 v stredisku Jasenská 
dolina.   
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UZN VV 039/08/2021 VV-ZSL schvaľuje predbežný kalendár súťaže o Pohár ZSL v behu 
na kolieskových lyžiach 2021. 
 
UZN VV 040/08/2021 VV-ZSL schvaľuje zmeny zmluvných vzťahov pre chod prevádzky 
ZSL v predloženom znení. 
 
UZN VV 041/08/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy medzi ZSL o.z. a Moltaller 
Gletscher KG. 
 
UZN VV 042/08/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy medzi ZSL o.z. Ing. František 
Toman EF – DATA pre podujatie lyžovania na tráve 2021. 
 
UZN VV 043/08/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie Rokovacieho poriadku VV-ZSL a znenie 
Predpisu ZSL o elektronickom hlasovaní orgánov ZSL v predloženom znení. 
 
UZN VV 044/08/2021 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci júl 2021 bez námietky. 
 
UZN VV 046/08/2021 VV-ZSL schvaľuje návrh výpravy ZSL na MS v lyžovaní na tráve 
2021 v predloženom znení:  
Športovec: Lukáš Ohrádka,  
Realizačný tím: Jiří Bouda  (fyzio/asistent),  
Podporný tím: Ladislava Šandor, Roman Hanzel. 
 
UZN VV 047/08/2021 VV-ZSL schvaľuje návrh FIS akreditácií pre členov realizačných 
tímov pre súťaže SP 2022 v zjazdovom a v bežeckom lyžovaní na základe návrhu Sekcie 
športu v predloženom znení.  
 
UZN VV 048/08/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie vzorového formátu sponzorskej zmluvy 
pre partnera ZSL o.z. v predloženom znení. 
 
UZN VV 049/08/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie „Štatútu reprezentanta“ a znenie 
„Predpisu ZSL o štátnej reprezentácii“ v predloženom znení. 
 
UZN VV 050/08/2021 VV-ZSL schvaľuje účasť Ivany Mrázovej ako zástupkyne ZSL na 
medzinárodnom fóre o ženách v športe 2021. 
 
UZN VV 051/08/2021 VV-ZSL poveruje Martina Liptaja riadením agendy partnerských 
projektov v mene ZSL. 
 
UZN VV 053/09/2021 VV-ZSL schvaľuje priradenie SVK kódexov pre FIS podujatia FIS 
kalendára súťažnej sezóny 2021/22 v severských disciplínach, s výnimkou podujatia 
ROLWC a ROLJWC, ktoré berie na vedomie, nasledovne: 
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UZN VV 054/09/2021 VV-ZSL schvaľuje priradenie SVK kódexov pre FIS podujatia FIS 
kalendára súťažnej sezóny 2021/22 v alpských disciplínach, s výnimkou podujatia FIS CHI 
Bačova Roveň, nasledovne: 
 
UZN VV 055/09/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie „„Disciplinárny predpis ZSL“, „Sporový 
predpis ZSL“, „Predpis Kontrolno-revíznej komisie ZSL“ a „Predpis k vydaniu FIS licencie 
2021/22“ v predloženom znení. 
 
UZN VV 056/09/2021 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci august 2021 bez námietky. 
 
UZN VV 058/09/2021 VV-ZSL schvaľuje priradenie SVK kódexov pre FIS podujatia MSR 
2022 FIS kalendára súťažnej sezóny 2021/22 v alpských disciplínach nasledovne: 
 
UZN VV 059/09/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie „Predpis o vedúcom výpravy“ , „Biely 
kódex“, „Predpis o ochrane športovca“, „Bezpečnostný kódex športovca“, „Fair-play kódex“, 
„Predpis o evidencii zmlúv klubu a športovca“,  a „Registračný a prestupový predpis ZSL“ v 
predloženom znení. 
 
UZN VV 061/10/2021 VV-ZSL schvaľuje objednávku WC kombinéz pre behy na lyžiach 
v navrhovanom znení: 2 ks. P.Mlynár, 2 ks. B.Klementová, dodávateľ Swix.   
 
UZN VV 062/10/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie „Predpis k vyúčtovaniu cestovných 
náhrad“ v predloženom znení. 
 
UZN VV 063/10/2021 "VV-ZSL schvaľuje nasledovné sponzorské zmluvy v 
predloženom znení: 
Lentimex s.r.o. (SZ1-08-2021), Ponteo s.r.o. (SZ2-08-2021), KRON real s.r.o. (SZ3-08-2021), 
Lentimex s.r.o. (SZ4-09_2021), Bachledka Food s.r.o. (SZ5-09-2021), KRON real s.r.o. (SZ6-
09-2021), Happy Broker s.r.o. (SZ7-09-2021), Cloud Consulting s.r.o. (SZ8-09-2021) a NESS 
Slovensko (SZ9-09-2021). " 
 
UZN VV 064/10/2021 VV-ZSL schvaľuje partnerskú zmluvu so stredisko Jurgów, PL, pre 
sezónu 21/22 v predloženom znení.  
 
UZN VV 065/10/2021 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci september 2021 bez námietky. 
 
UZN VV 067/10/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie „Súťažný predpis ZSL 2021/22“ v 
predloženom znení. 
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UZN VV 069/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje zloženie výberovej komisie pre pohovory na 
obsadenie funkcie ŠTR AD v nasledovnom zložení: Martin Paško – člen komisie za Výkonný 
výbor ZSL, Jana Palovičová – člen komisie za Výkonný výbor ZSL, 
Janka Štaffenová – člen komisie za šport, Michal Molotta – člen komisie za vzdelávanie a 
Martina Jankolová – člen komisie za personalistika." 
 
UZN VV 070/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje nomináciu a zloženie výpravy Slovenskej 
republiky na podujatie Svetová Zimná Univerziáda,  Luzern /SUI, 11. – 21. 12. 2021 v 
zjazdovom lyžovaní nasledovne: 
Športovci: Moravčíková Soňa, Hromcová Petra, Jakubčová Zuzana, Botka Filip, Revúcky 
Samuel, Sanitrár Ján 
Realizačný tím výpravy : Tomáš Hudec – vedúci výpravy, Pavol Chovaňák – hlavný tréner, 
Ján Jakubčo – tréner, Štepán Martin – tréner. 
Každý nominovaný tréner na podporované zahraničné podujatie ma nárok na mzdu a to v 
sume 50 Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia. Nominovaný tréner, ktorý je zároveň 
aj vedúcim výpravy, má odmenu 65 Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia. 
 
VV-ZSL schvaľuje nomináciu a zloženie výpravy Slovenskej republiky na podujatie Svetová 
Zimná Univerziáda,  Luzern /SUI, 11. – 21. 12. 2021 v behoch na lyžiach nasledovne: 
Športovci: Renda Andrej, Repková Petra 
Realizačný tím výpravy : Ondrej Tuka – tréner 
Každý nominovaný tréner na podporované zahraničné podujatie ma nárok na mzdu a to v 
sume 50 Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia. " 
 
UZN VV 071/11/2021 VV-ZSL prijíma strategické rozhodnutie pre tvorbu nominácie v 
zjazdovom lyžovaní ZOH 2022 ohľadom určenia primárneho cieľu, a to obsadenie  tímovej 
súťaže. S výnimkou pre individuálne ciele Petry Vlhovej je týmto rozhodnutím obsadenie 
tímovej súťaže a postup slovenského družstva na do štvrťfinále a lepšie určené ako hlavný 
cieľ športovcov v zjazdovom lyžovaní na podujatí ZOH 2022.   
 
UZN VV 072/11/2021 VV-ZSL schvaľuje návrh kalendára súťaží 2021/22 v zjazdovom 
lyžovaní nasledovne: 
 
UZN VV 073/11/2021 VV-ZSL schvaľuje návrh kalendára súťaží 2021/22 v behoch na 
lyžiach nasledovne: 
 
UZN VV 074/11/2021 VV-ZSL schvaľuje návrh na jednotkovú odmenu výkonu funkcie 
technický delegát podujatia ZSL nasledovne: 70 eur/ pretekový deň, príplatok 35 eur/ deň 
ak pracovná prítomnosť v deň pred 1. pretekovým dňom vrátane oprávnených cestovných 
výdajov v rozsahu dopravy. Odmena sa realizuje podľa príslušných ustanovení Zákona o 
športe, vyhláške MŠVVaŠ SR o podnikateľskej činnosti pracovníkov v športe a účtovných a 
daňových predpisov SR. 
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UZN VV 075/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje návrh na Plán vzdelávania jeseň 2021 
nasledovne: 
Kurz Inštruktor AD 1.st.   10-19. december 2021 Jasná 
Doškoľovací kurz Inštruktor AD 2. st.  19. december 2021  Jasná 
Kurz Inštruktor SNB 1. st.   10-19. december 2021 Jasná 
Doškoľovací kurz Inštruktor SNB 1. st. 11. december 2021  Zuberec 
Doškoľovací kurz Inštruktor AD 1. st. 11. december 2021  Zuberec 
Duálny kurz Inštruktor AD/SNB 1.st. 5-19. december 2021 Jasná 
Kurz Animátor lyžovania   16-19. december 2021 Krahule 
Kurz Animátor lyžovania   4-7. december 2021 Jasná 
Kurz rozhodca alpských disciplín  december 2021  online 
Kurz rozhodca severských disciplín  december 2021  online. 
 
UZN VV 076/11/2021 VV-ZSL schvaľuje konanie koordinačného kurzu Lektorského 
zboru 2021 dňa 6-7.11.2021 v Bratislave vo formáte indoor. 
 
UZN VV 077/11/2021 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci október 2021 bez námietky. 
 
UZN VV 078/11/2021 VV-ZSL schvaľuje pristúpenie ZSL k deklarácii FIS o zákaze 
používania fluorinových mazív s obsahom zložky C8/PFOA.  
 
UZN VV 080/11/2021 VV-ZSL schvaľuje presun Sekretariátu ZSL do nových priestorov 
budovy A na Galvaniho ulici č. 17, PSČ 821 04 Bratislava. 
 
UZN VV 081/11/2021 VV-ZSL schvaľuje finančnú podporu pre S. Polak a M. Nováčeka 
vo výške 1.500 eur/os. z prostriedkov fondu zachráňmelyže.sk a udelenie dekrétu 
reprezentanta SR, v prípade, že táto právomoc pripadne ZSL. 
 
UZN VV 082/11/2021 VV-ZSL menuje do funkcie vedúceho prípravy výpravy SR na 
podujatie ZOH 2022 za lyžovanie a snowboarding Jána Jakubča (moderné disicplíny). Do 
pracovnej skupiny pre tento projekt zaraďuje Zuzanu Senčekovú za zjazdové disciplíny, 
Ivanu mrázovú za severské disciplíny, Romana Hanzela za administratívu.  
 
UZN VV 083/11/2021 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy medzi ZSL o.z. a FWT pre 
organizáciu podujatia Jasná Adrenalín 2022 v predloženom znení a doplnenie v znení 
navrhovaných úprav.  
 
UZN VV 084/11/2021 VV-ZSL schvaľuje rozsah finančnej podpory na organizáciu 
podujatia Jasná Adrenalín 2021 pre SAFL v predloženom znení vo výške 7.500 eur za 
podmienku, že ZSL v čase organizácie podujatia, alebo v blízkom období bude nositeľom 
štatútu NŠZ.  
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UZN VV 085/11/2021 VV-ZSL schvaľuje návrh kalendára súťaží 2021/22 v moderných 
disciplínach nasledovne: 
 
UZN VV 087/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci pri usporiadaní 
športového podujatia s nasledovným partnerom: 
ŠKB Lyžiarik B.Bystrica – FIS UNI Šachtičky AL – 18-19.02.2022 
TJ Tatran Gerlachov – FIS  SC Štrbské Pleso CC – 12-13.03.2022" 
 
UZN VV 088/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie športovcov do programu 
Juniorský olympijský tím 2022 v správe SOŠV nasledovne: 
Športovci na zaradenie v rozsahu výzvy: Rebeka Jančová, Michael Oravec 
Športovci v rozsahu opcie: Katarína Pitoňáková" 
 
UZN VV 089/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje odstúpenie všetkých reklamných plôch na 
súťažnej kombinéze a vrchnom oblečení, vrátane pokrývky hlavy športovcov Andreas 
Žampa, Teo Žampa a Adam Žampa v nasledovnom rozsahu: kombinéza 7 plôch v celkovom 
rozsahu 450 cm2, vrchné oblečenie 8 plôch v celkovom rozsahu 450 cm2,  
pokrývka hlavy 1 plocha v celkovom rozsahu 50 cm2 (prilba, čiapka, čelenka, šiltovka). Doba 
trvania odstúpenia plôch: 30.11.2021 – 30.04.2024." 
 
UZN VV 090/11/2021 VV-ZSL schvaľuje vizuál pretekového oblečenia vrátane 
obsadenia  reklamných plôch podľa špecifikácie FIS pre športovcov Andreas Žampa, Teo 
Žampa a Adam Žampa pre sezónu 2021/22 a 2022/23 2023/2024 podľa priloženého 
náhľadu. Uvedené rozhodnutie je predmetom zmeny, v prípade, že navrhnutý vizuál ZSL 
pre sezónu 2022/23 bude zo strany SC Žampa V. Tatry prijatý.   
 
UZN VV 091/11/2021 "VV-ZSL schvaľuje, že pre výkon športovej činnosti športovcov 
Adam Žampa, teo Žampa a Andreas Žampa poskytne nasledovné materiálne vybavenie na 
náklady ZSL o.z. na obdobie 01.05.2022 – 30.04.2024: 
1x vozidlo Volkswagen Caravella Long 4x4 ( nie staršie ako 5 rokov ), 1x novú profi-
časomieru, tyče na tréning a vysielačky v primeranom počte podľa vzájomnej dohody." 
 
UZN VV 092/11/2021 "VV-ZSL zvoláva 3. mimoriadnu Konferenciu ZSL na deň 16. 
december 2021 (štvrtok) o 13:30 hod. ako online formát s nasledovným programom: 
1.  Otvorenie 
2.  Oznámenie o uznášaniaschopnosti 3. Konferencie ZSL 2021 
3.  Schválenie programu 3. Konferencie ZSL 2021 
4.  Schválenie rokovacieho poriadku konferencie 
5.  Schválenie volebného poriadku konferencie 
6.  Voľba  zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov 
7.  Voľba komisií konferencie – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,  
8.  Schválenie zmeny sídla organizácie 
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9.  Voľba člena Výkonného výboru ZSL - viceprezident ZSL 
10. Voľba člena Výkonného výboru ZSL - zástupca športovcov 
11. Voľba člena Výkonného výboru ZSL - zástupca športových odborníkov 
12. Voľba člena Výkonného výboru ZSL - zástupca Správnej rady ZSL 
13. Voľba podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie ZSL  
14. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie ZSL 
15. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie ZSL  
16. Voľba predsedu Orgánu pre riešenie sporov ZSL  
17. Voľba podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov ZSL  
18. Schválenie Predpisu ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z 
príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže 
19. Diskusia 
20. Správa mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie 
21. Návrh a schválenie uznesení 3. Konferencie ZSL 2021 
22. Záver" 
 
UZN VV 093/12/2021e "VV-ZSL schvaľuje výpočet delegačného kľúča a listinu delegátov 
na 3. mimoriadnu Konferenciu ZSL 2021 v súlade s článkom 12.3 Stanov ZSL nasledovne:  
1. Riadni členovia a zástupcovia športovcov a športových odborníkov sa zúčastňujú 
rokovania Konferencie prostredníctvom svojich delegátov s tým že ich Identifikačné a 
kontaktné údaje delegáta a náhradníka doručia Výkonnému výboru najneskôr 10 
kalendárnych dní pred konaním Konferencie. 
2. Každý riadny člen má na Konferencii ZSL jedného delegáta s jedným hlasom – 
delegačný kľúč.  
3. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 
Konferencie ZSL predložením: 
a) občianskeho preukazu, 
b) platného členského preukazu ZSL, 
c) delegačného lístka, 
d) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov, ktoré zastupuje, 
e) písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje. 
4. Delegátom konferencie ZSL je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne najmenej 
50 športovcov  - členov ZSL alebo záujmová organizácia športovcov a následne ho aj s jeho 
identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámia Výkonnému výboru ZSL najneskôr 14 
kalendárnych dní pred konaním Konferencie. 
5. Delegátom Konferencie ZSL je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho 
navrhne najmenej 20 športových odborníkov  - členov ZSL  alebo záujmová organizácia 
športových odborníkov a následne ho aj s jeho identifikačnými a kontaktnými údajmi 
oznámia Výkonnému výboru ZSL najneskôr 14 kalendárnych dní pred konaním 
Konferencie. 
6. Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL len v súvislosti  s jeho výkonom 
funkcie v orgáne ZSL.." 
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UZN VV 106-107/12/2021e "VV-ZSL schvaľuje za predsedujúceho 3. mimoriadnej 
Konferencie ZSL 2021 Radovana Cagalu.   
 
UZN VV 114/12/2021e VV-ZSL schvaľuje použitie elektronického hlasovacieho systému 
JEF Audio k sčítavaniu online hlasovania delegátov. Dohľad vykonáva predseda Volebnej 
komisie 3. Konferencie ZSL 2021 p. Michal Molotta, osobne. 
 
UZN VV 116/12/2021 "VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci pri usporiadaní 
športového podujatia s nasledovným partnerom: 
ŠK Valčianska dolina – FIS Suche AL – 18-19.12.2021 
ŠK Valčianska dolina – MSR Š. Mlýn AL – 11-12.01.2022 
ŠK Valčianska dolina – FIS Valčianska dolina AL – 02-03.02.2022 
ŠK Valčianska dolina – MSR Mýto p. Ďumbierom AL – 16-17.03.2022 
ŠK Valčianska dolina – FIS Kouty n. Deštnou AL – 28-31.03.2022 
SAFL – Jasná adrenalín FWQ – 10-14.03.2022 
Trikke Slovakia Sport Club – Wisla  – 18-19.12.2021" 
 
UZN VV 117/12/2021 "VV-ZSL schvaľuje realizáciu nasledovných vzdelávacích kurzov: 
Opravné skúšky Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 19.12.2021 - Jasná 
Opravné skúšky Inštruktor 1. st. snowboardingu – 19.12.2021 – Jasná 
Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 10-19.12.2021 - Jasná 
Inštruktor 1. st. snowboardingu – 10-19.12.2021 – Jasná 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 11.12.2021 - Jasná 
Doškolenie Inštruktor 1. st. snowboardingu – 12.12.2021 - Jasná 
Doškolenie Inštruktor 2. st. alpských disciplín – 19.12.2021 - Jasná 
Rozhodca 1. st. alpských disciplín – 18.12.2021 – online 
Kurz animátora lyžovania – 16-18.12.2021 – Krahule" 
 
UZN VV 118/12/2021 VV-ZSL schvaľuje zmluvu medzi SPM S.A. a ZSL o.z. v 
predloženom znení.  
 
UZN VV 119/12/2021 VV-ZSL schvaľuje zmluvu medzi TMR a.s. a ZSL o.z. v 
predloženom znení.  
 
UZN VV 120/12/2021 VV-ZSL schvaľuje Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL 2021/22 
v predloženom znení. 
 
UZN VV 121/12/2021 VV-ZSL schvaľuje Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení 
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej 
mládeže v predloženom znení. 
 
UZN VV 122/12/2021 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci november 2021 bez námietky. 
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UZN VV 124/01/2022 "VV-ZSL schvaľuje realizáciu nasledovných vzdelávacích kurzov: 
Opravné skúšky Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 21-23.01.2022 - Krahule 
Opravné skúšky Inštruktor 1. st. snowboardingu – 21-23.01.2022 - Krahule 
Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 14-23.01.2022 - Krahule 
Inštruktor 1. st. snowboardingu – 14-23.01.2022 – Krahule 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 15.01.2022 – Krahule 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 13.01.2022 – Valča 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 16.01.2022 – Veľká Rača 
Doškolenie Inštruktor 1. st. snowboardingu – 16.01.2022 – Veľká Rača" 
 
UZN VV 125/01/2022e VV-ZSL schvaľuje návrh nominácie výpravy reprezentácie SR v 
lyžovaní a snowboardingu na Zimné olympijské hry 2022 v predloženom znení. V prílohe. 
 
UZN VV 126/01/2022e VV-ZSL schvaľuje doplnenie návrhu nominácie výpravy 
reprezentácie SR v lyžovaní a snowboardingu na Zimné olympijské hry 2022 o Kristínu 
Sivokovú (FIS #3705075) v odvetví behy na lyžiach v disciplínach šprint, tím šprint a 10 km. 
 
UZN VV 127/01/2022 "VV-ZSL schvaľuje obsadenie výkonných funkcií na základe 
návrhu sekcií športu, resp. výberových konaní: 
Športovo-technický riaditeľ sekcie alpských disciplín – Pavol Chovaňák  
Športovo-technický riaditeľ sekcie moderných disciplín – Peter Lengyel  
Manažér pre severské disciplíny – Daniel Granec " 
 
UZN VV 128/01/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci pri výmene informácií 
medzi TASR. a ZSL o.z. v predloženom znení.  
 
UZN VV 129/01/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu o dodávke grafických služieb medzi 
S.Antolom a ZSL o.z. v predloženom znení.  
 
UZN VV 130/01/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu medzi GOIMPEX a.s. a ZSL o.z. v 
predloženom znení.  
 
UZN VV 131/01/2022 VV-ZSL schvaľuje Martina Gavaliera za člena KRK-ZSL. 
 
UZN VV 132/01/2022 VV-ZSL schvaľuje Predpis ZSL o oceňovaní športovcov a 
športových odborníkov v predloženom znení avšak s oneskorenou účinnosťou ku dňu 
nadobudnutia štatútu NŠZ. 
 
UZN VV 134/01/2022 "VV-ZSL schvaľuje rozdelenie gescií jednotlivých členov VV-ZSL 
a SR-ZSL nasledovne: 
A./Štát a úrady – J. Krajčík / J. Palovičová, 
B./ Financie, investície a sponzoring – M. Paško a členovia SR-ZSL, 
C./ Školský šport a vzdelávanie  - M. Molotta, 



 

19 | S t r a n a  

 

D./ Reprezentácia a talentovaná mládež  – P. Bendik ml. / V. Klein, 
E./ Vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, development športu - M. Paško / V. Klein, 
M.Liptaj, 
F./ Domáce podujatia – J. Palovičová, 
G./ Medzinárodné vzťahy – J. Krajčík / J. Palovičová " 
 
UZN VV 135/01/2022 VV-ZSL schvaľuje kandidatúru Veroniky Velez-Zuzulovej na 
člena Komisie športovcov SOŠV.  
 
UZN VV 136/01/2022 "VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci pri organizácii 
športového podujatia :  
Pohár žiakov ZSL AD – 19-23.02.2022 – Ski klub Donovaly 
MSR predžiakov AD – 22-23.01.2022 – TJ Roháče Zuberec 
VC Slovenska AD – 5-6.03.2022 – OC VC Slovenska 
Pohár ZSL CC – 12.02.2022 – Levoča Nordic Centrum " 
 
UZN VV 137/02/2022e """VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v severských disciplínach v termíne 
28.02. - 06.03.2022, Zakopane, Poľsko nasledovne: 
Športovci v disciplíne skoky na lyžiach: Erik Kapiaš, Tamara Mesíková  
Realizačný tím: Ján Tánczos – hlavný tréner, Marián Mesík – tréner, František Vavrinčík – 
asistent trénerov  a vedúci výpravy." 
 
UZN VV 138/02/2022e "VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v severských disciplínach v termíne 19. 
- 28.02.2022, Lygna, Nórsko nasledovne: 
Športovci U23 v disciplíne behy na lyžiach: Danielová Mária, Renda Andrej 
Športovci U20 v disciplíne behy na lyžiach: Sivoková Kristína, Klementová Marianna, Cenek 
Jáchym, Tilesch Denis, Horniak Matej, Veronika Bukasová (náhradník) 
Realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Tuka Ondrej 
Tréneri a servismani: Holienčík Stanislav, Szczotka Mateusz, Wojtyla Wojciech, Benka-
Rybár Ondrej 
Kuchár a masér: Benč Jakub" 
 
UZN VV 139/02/2022 VV-ZSL schvaľuje program rokovania 14. VV-ZSL – 22.02.2022 v 
znení uvedenom na pozvánke na zasadnutie a doplnením bodu 4. „Zmluvné vzťahy“ o 
schválenie mandátnych zmlúv na funkcie ŠTR AD a Manažér Sekcie SD  a nájomnú zmluva 
na skladové priestory ZSL. 
 
UZN VV 140/02/2022 VV-ZSL schvaľuje preklenovací úver vo výške 30.000 eur od 
bankového domu Slovenská sporiteľňa a.s. za účelom prefinancovania výdavkov 
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reprezentácie SR v lyžovaní a snowboardingu na účasť na MSJ 2022, vrátane všetkých záruk 
požadovaných zo strany Slovenskej sporiteľne a.s.  
 
UZN VV 141/02/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spoločnom uskutočnení podpory v 
športe uzavretej v zmysle §51 OZ s Národným športovým centrom a predmetom 
zabezpečenia účasti športovej reprezentácie SR na podujatiach Majstrovstvá sveta juniorov 
2022 v zimných lyžiarskych športoch v predloženom znení. 
 
UZN VV 142/02/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu so spoločnosťou Transmisie MT s.r.o. 
na krátkodobý prenájom skladových priestorov v areáli spoločnosti v predloženom znení. 
 
UZN VV 143/02/2022 VV-ZSL schvaľuje mandátnu zmluvu so športovou organizáciou 
FOX Ski Academy na zabezpečenie výkonu činnosti športovo-technického riaditeľa 
alpských disciplín v predloženom znení. 
 
UZN VV 144/02/2022 VV-ZSL schvaľuje mandátnu zmluvu so športovou organizáciou 
ŠK Dragons Ružinov Bratislava na zabezpečenie výkonu činnosti manažéra sekcie 
severských disciplín v predloženom znení. 
 
UZN VV 145/02/2022 "VV-ZSL schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej republiky na 
podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2022, od 05.03.2022 do 13.03.2022, Leysin (SUI) v 
park & pipe lyžovaní a snowboardingu nasledovne: 
Športovci: Martin Józsa (SNB), Michael Oravec (SKI) 
Vedúci výpravy a hlavný tréner: Matej Matys 
Tréner: František Horejší" 
 
UZN VV 146/02/2022 "VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v zjazdovom lyžovaní v termíne 01.03. 
- 09.03.2022, Panorama, Kanada nasledovne: 
Športovci:  Ján Sanitrár ml., Adam Lások, Samuel Vigaš, Teo Žampa, Rebeka Jančová, Lenka 
Niňajová 
Realizačný tím: Tomáš Hudec- vedúci výpravy, Ján Sanitrár st. – tréner, Tomáš Žampa – 
tréner, Simone Sperotti - tréner, Ján Kvasnička - tréner, Kristián Pivovarči – fyzioterapeut,  
Extras na vlastné náklady: Slávka Žampová – asistent trénera" 
 
UZN VV 146/02/2022 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci január 2021 bez námietky. 
 
UZN VV 148/03/2022 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
zabezpečení športovej prípravy  vrcholových športovcov a talentovanej mládeže medzi ZSL 
a VŠC Dukla v predloženom znení.  
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UZN VV 149/03/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spoločnom uskutočnení podpory v 
športe uzavretej v zmysle §51 OZ s Národným športovým centrom v predloženom znení. 
 
UZN VV 150/03/2022 VV-ZSL schvaľuje Mandátnu zmluvu pre J. Senčekovú a A. 
Lackovú v predloženom znení. 
 
UZN VV 151/03/2022 VV-ZSL schvaľuje účasť L. Repkovú a M. Pavellu na vzdelávacom 
seminári EYOF pre trénerov mládeže. 
 
UZN VV 152/03/2022 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy o vzájomnej spolupráci pri 
zabezpečení športových podujatí so spoločnosťou Andaco s.r.o. v predloženom znení. 
 
UZN VV 153/03/2022 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci február 2022 bez námietky. 
 
UZN VV 154/03/2022 VV-ZSL schvaľuje program rokovania 16. VV-ZSL – 29.03.2022 v 
znení uvedenom na pozvánke na zasadnutie a doplnením bodu 4. „Zmluvné vzťahy“ o 
schválenie zmluvy na sklad s ELEMSITY, s.r.o. a bodu 5. ,,Reprezentácia´´ o návrh na koncept 
národných tímov a systém juniorských tímov 
 
UZN VV 155/03/2022 VV-ZSL schvaľuje preklenovací úver vo výške 100.000 eur od 
bankového domu Slovenská sporiteľňa a.s. za účelom prefinancovania výdavkov na 
športovú činnosť organizácie vrátane všetkých záruk požadovaných zo strany Slovenskej 
sporiteľne a.s.  
 
UZN VV 156/03/2022 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi 
ZSL a  UMB v Banskej Bystrici, pre rozvoj telesnej výchovy a športu v predloženom znení. 
 
UZN VV 157/03/2022 VV-ZSL schvaľuje znenie rámcovej zmluvy medzi ZSL a firmou 
MAAD, s.r.o. v predloženom znení. 
 
UZN VV 158/03/2022 VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy na prenájom skladových 
priestorov v Liptovskom Mikuláši od firmy ELEMSITY s.r.o. v predloženom znení. 
 
UZN VV 159/03/2022 "VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného 
tímu na podujatie Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v skicrosse v termíne 29.03. – 
01.04.2022, Veysonnaz, Švajčiarsko nasledovne: 
Športovci v disciplíne skicross: Jakub Válek, Nikola Fričová (SLA) 
Realizačný tím: Tomáš Bartalský (vedúci výpravy), SX tím SLČR (tréneri a servismani ako 
platená podpora zo strany SLČR)." 
 
UZN VV 160/03/2022 "VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie vybraných športovcov do 
VŠC Dukla nasledovne: 
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Opätovné zaradenie:    
P. Vlhová, A. Žampa, An. Žampa (zjazdové lyžovanie - inštruktor športu) 
R. Jančová, E. Hrbáňová (zjazdové lyžovanie – zmluvná mládež)  
E. Kapiaš (skoky na lyžiach - zmluvná mládež) 
 
Nový návrh:  
M. Michalka, A. Nováček, D. Nosek, A. Barnáš (zjazdové lyžovanie – zmluvná mládež) 
T. Mesíková, H. Kapustík, J. Karkalík (skoky na lyžiach – zmluvná mládež)." 
 
UZN VV 161/03/2022 "VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie vybraných športovcov do 
NŠC nasledovne: 
Opätovné zaradenie: T. Botka, (zjazdové lyžovanie) 
      A. Renda, K. Sivoková, V. Bukasová (behy na lyžiach) 
      M. Oravec (akrobatické lyžovanie) 
 
Nový návrh:  
M. Michalka, A. Nováček, D. Nosek, A. Barnáš, D. Palič, V. Vulganová (zjazdové lyžovanie) 
M. Klementová, Š. Adamov (behy na lyžiach) 
M. Józsa (snowboarding)" 
 
UZN VV 162/03/2022 "VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie vybraných športovcov do 
ŠCP nasledovne: 
Opätovné zaradenie:   S. Jaroš, K. Medlová (snowboarding) 
Nový návrh:  M. Józsa (snowboarding) 
   M. Oravec (akrobatické lyžovanie) 
   M. Bendik (zjazdové lyžovanie) 
   M. Bekeš (rýchlostné lyžovanie)" 
 
UZN VV 163/03/2022 VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie podujatia Spring Session 
do kalendára podujatí vrátane nároku na štandardnú podporu organizátora podujatia ZSL 
v súlade s matricou podpory organizácie podujatí. 
 
UZN VV 165/04/2022 VV-ZSL schvaľuje športovcov zaradených do projektu Team 
Slovakia 2022 (TopTím) v účelovej kapitole ,,družstvo zjazdárov´´  nasledovne: A. Žampa, 
An. Žampa, M. Hyška, P. Hromcová, E. Hrbáňová. 
 
UZN VV 166/04/2022 VV-ZSL schvaľuje znenie rámcovej zmluvy so spoločnosťou 
ESKO, s.r.o. v predloženom znení. 
 
UZN VV 167/04/2022 VV-ZSL schvaľuje zmluvu o pracovnej činnosti L.Nemčíka na 
pozíciu „administratívny pracovník“ v predloženom znení. 
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UZN VV 167/04/2022 VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o 
členstvo v ZSL podané v mesiaci marec 2022 bez námietky. 
 
 
Bratislava 28.04.2022 

Výkonný výbor Zväzu slovenského lyžovania, o.z. 


