
 

 

 
ZÁPIS z VI. zasadnutia Sekcie alpských disciplín ZSL 

 
Termín zasadnutia: 08.12.2022 / 16:00 – 17:00 

Miesto: Online / prezenčne (sídlo ZSL, Galvániho 17A, BA) 

Prítomní členovia Výboru 
sekcie: 
 

Prezenčne: Zuzana Moravčíková (ZMO), Online: Zuzana 
Senčeková (ZSE), Jana Zemanková (JZE), Pavol Chovaňák 
(PCHO), Martin Makovník (MMA), Richard Králik (RKR), Peter 
Polák (poverený Komisia RNŠ), Vladimíra Goňová (VGO) 

Ospravedlnení: 
Dušan Šimo (DŠI), Nikola Chovančeková (NCHO), Roman Hanzel 
(RHA), Roman Murín (RMU), Janka Štaffenová (JŠT), Martin 
Kupčo (MKU) 

Predsedajúci: Zuzana Moravčíková 

Zapisovateľ: Zuzana Moravčíková 

Overovatelia: Zuzana Senčeková, Pavol Chovaňák 

 
PROGRAM 

 

1. Otvorenie 
2. Financie  
3. Reprezentácia  
4. Podujatia 
5. Vzdelávanie 
6. Rôzne 
7. Záver 

 

1. Otvorenie 
 

Privítanie prítomných: ZMO privítala menovite prítomných (prezenčne, online), predsedov 
Odborných komisií a členov sekcie AD, ospravedlnila  a zdôvodnila neprítomnosť ostatných 
pozvaných. 
Určenie predsedajúceho (ZMO), zapisovateľa (ZMO), overovateľov (PCHO, ZSE) 
(pozn. ZMO – pri každom bode programu boli účastníci vyzvaní k ich komentáru, otázkam 
resp. pripomienkam) 
 

2. Financie 
 

ZMO informovala prítomných o prebiehajúcej finalizácii a uzatváraní rozpočtu 2022 
a evidencii a kontrole dokumentácie, ktorá sa viaže k rozpočtu 2022. Zároveň informovala 
o priebežnej príprave, kontrole, pripomienkovaní a finalizácii predpokladaných výdavkov 
na rok 2023,  pričom návrh rozpočtu obsahuje viac ako 10 obsahových kapitol, a je v záujme 
sekcie priblížiť sa čo najviac k realite výdavkov v roku 2023.  
 



 

 

  
3. Reprezentácia 
  
Reprezentačné družstvo / národný team (Škandinávia k 22.11.) 
PCHO -  v termíne 6.11.-2.12.2022 prebehol tréningový kemp Škandinávia,  Kabdalis (SWE), 
Levi (FIN) a  Suomu (SWE), pod vedením hl. trénera Koblara.   
Pretekári sa pod vedením trénerov pripravovali v Kabdalise od 6.11.2022.  
Preteky FIS sa konali v rovnakom stredisku, kde prebiehal aj tréning pretekárov 
v národnom tíme, všetci postupovali podľa plánovaného HŠP. Hlavný tréner podal správu 
aj na VV ZSL o priebehu prípravy ako aj o účasti na pretekoch. 
 

Podujatia / PMV (hodnotenie účasti)  
PCHO - WC ŽENY LEVI / 19.-20.11.2022  
Slovenská reprezentantka Petra Vlhová 2x po sebe obsadila 3 priečku v pretekoch 
Svetového pohára v slalome.  
Petra Vlhová naplnila očakávanie ako tímu, ZSL aj širokej odbornej verejnosti a umiestnila 
sa v TOP 3.  
 

MTZ  - štartovné čísla, marketing,  oblečenie pre RD 
ZMO – štartovné čísla - máme v sklade sadu juniorských a seniorských veľkostí (objemovo 
postačujúcu), nechali sme „dovyrobiť“ len chýbajúce čísla tak, aby sme mali kompletné 
sady pre Pohár ZSL v jednotlivých kategóriách. Aj podľa marketingových možností 
plánovaná výroba nových štartovných čísiel. Taktiež sme identifikovali a špecifikovali 
výrobu nevyhnutných marketingových materiálov (ZSL bannerov, beachflagov, apod.), 
ktoré budú umiestňovane najmä v cieľovej časti pretekov ZSL.  
ZSE – súťažné kombinézy a oblečenie pre RD ako aj na vytypované preteky (MSJ, MS, EOYF 
apod.) je pre finalizáciou (určenie, kontrola a odsúhlasenie reklamných plôch), veľkostí, 
rozsah oblečenia tak, aby sme stihli zadanie, výrobu a dovoz a následne odovzdanie RD čím 
skôr (preberací protokol).    
 

Nominačný a kvalifikačný predpis - status update 
ZMO – tento predpis bol pôvodne jedným uceleným dokumentom, no aj z praktických 
dôvodov bol rozdelený na dva dokumenty: ad1/ Kvalifikačný predpis ZSL pre zaradenie do 
štátnej reprezentácie SR 2023/24 a ad2/ Nominačný predpis ZSL pre účasť na podujatiach 
medzinárodného významu. 
Obidva predpisy boli viackrát predkladané na VV ZSL a vrátené s pripomienkami na 
prepracovanie / doplnenie.  
Ako sekcia si uvedomujeme, že aj tieto dokumenty musia byť v budúcnosti spracované, 
spripomienkované odborníkmi a doplnené v skoršom termíne (dátume). 
PCHO – na pripomienky od VV (29.11.) sme reagovali flexibilne, pružne, v čo najkratšom 
čase (30.11.) sme ich zapracovali a opakovane predložili na VV na schválenie – nominačný 
predpis bol následne schválený a je zverejnený. 
 
 



 

 

Krátkodobé športové ciele pre jednotlivca, družstvo / PMV  - status update 
ZMO – sekcia (ŠTR) interne spracováva do písomnej prehľadnej podoby krátkodobé ciele 
resp. očakávanie na umiestnenie jednotlivcov RD (na základe predpokladanej aktuálnej 
výkonnosti) na blížiace sa podujatia typu UNI, EYOF, MSJ, MS.  
 

4. Podujatia 
 

Súťažný predpis a kalendár podujatí – status update 
ZMO – súťažný predpis bol opakovanie viackrát spripomienkovaný a komentovaný aj 
z externého  prostredia, podnety boli riadne a odborne vyhodnotené, vhodne doplnené   
odbornými pracovnými skupinami U12, U16. Takto doplnený súťažný predpis bol 
predkladaný na  VV ZSL  a per rollam schválený, zverejnený. 
PCHO – na uvedené podnety sme reagovali pružne, flexibilne tak, aby sme súťažný predpis 
dostali do finálnej podoby čím skôr.   
    

Organizácia zimných podujatí AD ZSL  
ZMO žiadosť organizátora; zmluva o príprave podujatia; technické zabezpečenie 
(časomiera); diplom/medaila – grafické spracovanie: postupne v riešení, žiadosti 
evidované, zmluvy podpisované, MTZ riešené podľa potreby, komunikácia s organizátormi  
aktívna.  Pracujeme spoločne na tom, aby sa aj táto formálna, administratívna stránka 
organizácie podujatia bola v budúcnosti promptnejšia, prehľadnejšia, zodpovednejšia. 
 

31. zimná univerziáda / Lake Placid, USA  - informatívne 
PCHO – kvóta na toto podujatie je 3 / 3 / 4 (RT), menovitá nominácia bola predložená na 
VV na schválenie. SAUŠ, organizácia, ktorá zastrešuje toto podujatie, rieši v spolupráci so 
ZSL organizačno-logistické zabezpečenie, ako aj materiálne zabezpečenie výpravy – 
nominovaní už dostali oblečenie na podujatie, ktoré si prevezmú na ZSL centrále (preberací 
protokol).  
 

EYOF Italia 2023 – informatívne 
PCHO – kvóta na toto podujatie je 4/4/4, long list do 30.11. (všetci, ktorí  prišli do úvahy, 
a spĺňali kritéria, boli oslovení), short list sa uzatvára najneskôr 2.1.2023. Opäť sa uplatní 
patričné nominačné kritérium  (súčet bodov z dvoch rôznych disciplín), návrh nominácie 
pôjde na VV ZSL. 
 

MSJ, St. Anton, AUT 
PCHO – nominácia sa uzatvára v JAN 2023. 
 
 

5. Vzdelávanie 
 

Plánované školenie rozhodcov – status update 
ZMO – podľa správy od MKU / realizované školenia: 
R1 - 26.11.2022, miesto Závažná Poruba, počet účastníkov 4 
R2 - 27.11.2022, miesto Závažná Poruba, počet účastníkov 11  
R3 (TD ZSL) - 3.12.2022, miesto LM, počet účastníkov 14 



 

 

ZMO (podľa info od MKU) – status update k homologizácii svahov (Mýto pod Ďumbierom 
finalizované, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso v riešení (98%) .  
 

Harmonogram vzdelávacích aktivít – status update 
ZMO – podľa dostupných informácii od sekcie Vzdelávania, vzdelávacie kurzy a školenia sa 
postupne plánujú, harmonogram sa optimalizuje aj podľa vhodného načasovania pred, 
počas príp. po sezóne v priamej spolupráci so sekciou AD. 
Vzdelávanie – nielen ako komunikačný nástroj smerom k odbornej verejnosti – trénerom, 
rozhodcom, ale aj ako aj nevyhnutnosť – aktualizované informácie, odborný výklad, 
usmernenie (kvalitatívne aj kvantitatívne). 
 

6. Rôzne 
 

Dofinancovanie reprezentantov U21 / 2022 - možnosti 
 

PCHO – ako sme avizovali na predchádzajúcom stretnutí (27.10.), sAD spracovala 
a predložila návrh na dofinancovanie odbornej prípravy reprezentantov, ktorí sa v sezóne 
2022/23 nezúčastnili spoločnej prípravy v národnom tíme ZSL – na Výkonný Výbor ZSL, 
ktorý návrh posudzuje. Sekcia AD navrhované financie eviduje aj v predpokladaných 
výdavkoch plánovaných na rok 2023.  
 

Odborné komisie –pozícia poradného orgánu, vzájomné očakávania  
 

ZMO – odborné komisie boli zriadené v zmysle platných stanov ako poradný orgán sekcie, 
Sekcia AD určite ocení vzájomné nastavenie a komunikáciu naprieč komisiami tak, aby sme 
vzájomné disponovali relevantnými informáciami a postupovali podľa kompetencií, ktoré 
nám boli v zmysle Stanov určené.  
PCHO – apel na jednotlivých predsedov komisií, aby sa zhostili svojej úlohy a patrične 
vyhodnocovali prípadne podnety t.j. nie unáhlene, ale vhodným spôsobom zistili a overili 
relevantné informácie od zúčastnených strán (t.j. nie jednostranne) a pokúsili sa tieto čo 
najobjektívnejšie vyhodnotiť. Sekcia AD je plne k dispozícii, otvorená komunikácii s 
predsedami komisií a komisie ako poradné orgány prioritne komunikujú interne 
a predkladajú svoje stanoviská sekcii. Určite je v našom spoločnom záujme, aby sme 
predchádzali negatívnym, diskriminačným apod. vyjadreniam a hájili spoločné stanovisko 
a postoj ZSL, nakoľko spoločne sa snažíme nastaviť procesy čo najefektívnejšie 
a transparentne (viď podnet „Reiteralm“, kde nakoniec Komisia pre súťaže dala súhlasné 
podporné stanovisko). 
V prípade, že KOMISIA zaznamená podnet (t.j. je oslovená a konfrontovaná s otázkami 
z externého prostredia) – žiadame takúto komisiu (alebo jej člena), aby sekciu AD obratom 
informovala o tomto dianí. 
V poslednom období sme zaznamenali tak niekoľko podnetov, ktorým sa venujeme, 
odborne a po konzultáciách s pracovnými odbornými skupina resp. komisiami na tieto 
reagujeme. Veľakrát je to čas, ktorý by sme mohli využiť aj iným hodnotným spôsobom. 
 
 
 



 

 

Odborné komisie –vyjadrenia  
 

MMA – ocenil spoluprácu so ŠTR (PCHO), ktorý bol nápomocný pri zaradení pretekárky so 
zdravotným znevýhodnením do tréningovej prípravy športového klubu ZSL.  
 

JZE – upozornila na fakt, že je obdobie zo zvýšeným výskytom ochorení horných/dolných 
dýchacích ciest a mnohé z liekov, ktoré aj pretekári užívajú môžu obsahovať dopingové 
látky.  
 

RKR – prvý plánovaný Masters pretek – Jurgow (POL) 16.-18.12. určite bude (ak aj nie 
v tejto oblasti, určite v inej lokalite) 
 

VGO – preteková sezóna začína, uvidíme čo prinesie,  budeme riešiť postupne  
 

7. Záver 
 

PCHO opätovne požiadal prítomných, aby sme pôsobili jednotne a zmierňovali názorový 
rozkol, a hľadali spoločné riešenia. 
ZMO o ďalšom plánovanom stretnutí budú členovia riadne a včas informovaní, január 
a február bude časovo náročné – keďže bude preteková sezóna národná aj medzinárodná 
v plnom prúde, ale verím, že si priestor nájdeme.   
 
 
V Bratislave, 18.12. 2022 
 
Zápis napísala:       

Zuzana Moravčíková      
Manažérka Sekcie alpských disciplín ZSL   
 

Zápis overili: 

Pavol Chovaňák  
Športovo-technický riaditeľ Sekcie alpských disciplín ZSL 
 
Zuzana Senčeková 
Sekretár reprezentácie Sekcie alpských disciplín ZSL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POZVÁNKA 
 
Členom výboru sekcie AD-ZSL  
Cc: Sekretariát ZSL 
 
Bratislava, 02.12.2022 

 
Vážení členovia, 

pozývame Vás na VI. zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 
(štvrtok) 2022 o 16:00 hod., prezenčne v zasadačke ZSL, Galvániho 7, Bratislava alebo  

prostredníctvom MS team online konferenčný hovor (LINK) 
 
PROGRAM: 
 
8. Otvorenie 

Privítanie prítomných 
      určenie predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov 
9. Financie 

 

10. Reprezentácia   
    Národný team / RD – príprava na snehu + preteky / obdobie 11/12 – status update 
    PMV / preteky – kritické hodnotenie ŠTR sAD  
    MTZ  - oblečenie / štartovné čísla / iné - status update 
    Nominačný a kvalifikačný predpis – status update 
    Krátkodobé športové ciele pre jednotlivca, družstvo / PMV  - status update 
4. Podujatia 
    Súťažný predpis a kalendár podujatí – status update    
    Organizácia zimných podujatí AD ZSL – status update    
    31. zimná univerziáda / Lake Placid, USA;     EYOF Italia 2023   - informatívne 
    MSJ (St. Anton, AUT), MS (Courchevel-Méribel (FRA) - informatívne 
5. Vzdelávanie 
     Školenie rozhodcov /trénerov / technických delegátov – status update 
     Harmonogram vzdelávacích aktivít / zoznam (prehľad)? 
6. Rôzne 
   Odborné komisie – otázky/odpovede 
   Iné    
7. Záver 
 
 
Zuzana Moravčíková       
Manažérka sekcie alpských disciplín ZSL 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU5ZDkxMTQtYjA5My00ODJmLThiN2ItMDQxZWJlZjFlZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226de949fb-8417-42ef-81dd-439b31625df0%22%2c%22Oid%22%3a%2284410d33-3cc5-4376-9d90-edf26409740c%22%7d

