
Z á p i s n i c a 

z riadnej 1. konferencie Zväzu slovenského lyžovania, o.z. 

(ďalej len “Konferencia ZSL”) 

konanej dňa 29. júna 2020 v Martine 

____________________________________________________________________ 

Číslo zápisnice: 1.Ko-ZSL/Z/2020

Miesto konania: Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 

Martin 

Dátum a čas konania: 29.06.2020 od 11.30 hod. do 15.00 hod. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (viď Príloha č. 1) 

PROGRAM (návrh): 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí
2. Ustanovenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, návrhovej komisie
3. Schválenie Programu členmi ZSL, o.z.
4. Príhovor výkonného viceprezidenta
5. Príhovor prezidenta Výkonného výboru
6. Príhovor predsedu Správnej rady
7. Príhovor člena Správnej rady
8. Príhovor poslanca NR SR
9. Vyhodnotenie sezóny 2019/2020 a plán na sezónu 2020/2021 a ďalšie
Prestávka na občerstvenie – cca 20 min.
10. Odpovede na otázky
11. Diskusné príspevky
12. Návrh a schválenie uznesení
13. Záverečná reč
14. Ukončenie zasadnutia



 

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí 

 

Zasadnutie ZSL, o.z. otvoril a viedol výkonný viceprezident ZSL, o.z., PaedDr. 

Ladislav Smolen, ako predsedajúci a privítal všetkých prítomných.  

 

Predsedajúci informoval prítomných, že zo zasadnutia bude vytvorený zvukový 

záznam a obrazový záznam a časť zasadnutia bude prenášaná formou livestream na 

webovom sídle ZSL pre verejnosť. Nikto z prítomných nemal pripomienky. 

 
Uznesenie 
č. 01/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje vyhotovenie audiovizuálního záznamu zo 
zasadnutia a prenos livestream prostredníctvom webového sídla ZSL.  

ZA: Optická väčšina PROTI: 0 
ZDRŽAL 
SA: 0 

UZNESENIE PRIJATÉ 

 

Predsedajúci vyzval prítomných delegátov s hlasovacím právom, aby sa 

identifikovali hlasovacími lístkami a prekontrolovali správnosť lístkov. 

 

Predsedajúci informoval o výsledkoch z prezentácie delegátov: 

• Celkový počet pozvaných delegátov s oprávnením hlasovať: 45. 

• Celkový počet prítomných delegátov s oprávnením hlasovať k času 

ukončenia prezentácie: 23. 

 
 
 
 
 



 

 

2. Ustanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, zloženie Návrhovej 

komisie  

 

Predsedajúci navrhol za zapisovateľku zasadnutia Moniku Hedvigu Aninovú.  

 

Predsedajúci navrhol za overovateľov zápisnice PaedDr. Petra Žáka a Ing. Petra 

Planého.  

 

Predsedajúci navrhol zloženie Návrhovej komisie nasledovne: PaedDr. Peter Žák, 

PaedDr. Jozef Smekal a Mgr. Ján Sanitrár. Všetci prítomní delegáti s týmito návrhmi 

súhlasili a nikto z prítomných nemal námietky ani pripomienky.  

 

Členovia Návrhovej komisie informovali prítomných, že za predsedu Návrhovej 

komisie spomedzi seba zvolili PaedDr. Jozefa Smekala. Nikto z prítomných nemal 

námietky ani pripomienky.  

 
Uznesenie 
č. 02/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje za zapisovateľa Moniku Hedvigu Aninovú, za 
overovateľov zápisnice PaedDr. Petra Žáka a Ing. Petra Planého a zloženie 
Návrhovej komisie nasledovne: PaedDr. Peter Žák, PaedDr. Jozef Smekal a Mgr. 
Ján Sanitrár.  

ZA: Optická väčšina PROTI: 0 
ZDRŽAL 
SA: 0 

UZNESENIE PRIJATÉ 

 

 

 

 



 

 

3. Schválenie programu  

 

Predsedajúci informoval prítomných o pôvodnom znení programu a zmenách, ktoré 

navrhuje v pôvodne predloženom programe vykonať a schváliť.  

• Na základe infomácie o neprítomnosti prezidenta Výkonného výboru ZSL, 

Ing. Jána Krajčíka sa navrhuje zmena v bode 5 – vyradiť. 

• Na základe infomácie o neprítomnosti poslanca NR SR – Bc. Richarda Nemca 

sa navrhuje zmena v bode 8 – príhovor predniesť prostredníctvom 

reprodukcie písemného príhovoru obdrženého od Bc. Richarda Nemca 

predsedajúcim. 

• Príhovor Ing. Radovana Cagalu v bode 7 – doplniť. 

  

Predsedajúci následne predniesol návrh na schválenie upraveného programu 

rokovania Konferencie ZSL v nasledovnom znení: 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí 
2. Ustanovenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, návrhovej komisie  
3. Schválenie Programu členmi ZSL, o.z. 
4. Príhovor výkonného viceprezidenta 
5. Príhovor predsedu Správnej rady  
6. Príhovor poslanca NR SR – prečíta predsedajúci  
7. Príhovor Ing. Radovana Cagalu  
8. Vyhodnotenie sezóny 2019/2020 a plán na sezónu 2020/2021 a ďalšie 
Prestávka na občerstvenie – cca 30 min. 
9. Odpovede na otázky 
10. Diskusné príspevky 
11. Návrh a schválenie uznesení 
12. Záverečná reč 
13. Ukončenie zasadnutia 
 



 

 

K navrhnutým zmenám pôvodného programu neboli predložené žiadne iné 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy zo strany prítomných delegátov.  

 

Uznesenie 
č. 03/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje program zasadnutia 1. riadnej Konferencie ZSL 
2020 v nasledovnom znení: 
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí 
2. Ustanovenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, návrhovej komisie  
3. Schválenie Programu členmi ZSL, o.z. 
4. Príhovor výkonného viceprezidenta 
5. Príhovor predsedu Správnej rady  
6. Príhovor poslanca NR SR (čítaný)  
7. Príhovor Ing. Radovana Cagalu  
8. Vyhodnotenie sezóny 2019/2020 a plán na sezónu 2020/2021 a ďalšie 
 - - Prestávka na občerstvenie – cca 30 min. 
9. Odpovede na otázky 
10. Diskusné príspevky 
11. Návrh a schválenie uznesení 
12. Záverečná reč 
13. Ukončenie zasadnutia 
 

ZA: 23 PROTI: 0 ZDRŽAL 
SA: 

0 

UZNESENIE PRIJATÉ! 
 

4. Príhovor výkonného viceprezidenta 

 

Na úvod PaedDr. Ladislav Smolen, výkonný viceprezident ZSL, o.z. informoval 

prítomných o bezplatných službách, ktoré kluby ako členovia ZSL, o.z. môžu využiť. 

Taktiež prítomných požiadal, aby vyplnili dotazník spokojnosti týkajúci sa sezóny 

2019/2020. Následne odprezentoval svoj príhovor, týkajúci sa zhrnutia sezóny 

2019/2020, činností, ktoré ZSL, o.z. vykonávala alebo zabezpečovala a plánov ZSL, 

o.z. na ďalšiu sezónu 2020/21 a v ďalšej budúcnosti.  



 

 

5.  Príhovor predsedu Správnej rady 

 

Ing. Peter Planý, predseda Správnej rady ZSL, vyhodnotil sezónu 2019/2020 vo 

finančných číslach. Prítomným priblížil bilančné údaje na strane príjmov a výdavkov 

organizácie a ich zdroje a použitie. Skonštatoval, že Správna rada ZSL hodnotí 

činnosť a prácu Výkonného výboru pozitívne a v súlade s poslaním ZSL, o.z. 

 

6.  Príhovor poslanca NR SR (čítaný) 

 

Bc. Richard Nemec ospravedlnil svoju neprítomnosť na Konferencii ZSL z dôvodu 

zmeny pracovného programu. Jeho príhovor prečítal predsedajúci PaedDr. Ladislav 

Smolen. V príhovore Bc. Richard Nemec vyjadril plnú podporu a záujem podporiť 

pozitívne zmeny v lyžovaní smerom k náprave nežiadúceho stavu, ktorý dnes 

lyžiarsky šport obmedzuje a brzdí. 

 

7.  Príhovor Ing. Radovana Cagalu 

 

Ing. Radovan Cagala poďakoval za možnosť vystúpiť na Konferencii ZSL. Vyjadril 

jeho názor na aktuálnu situáciu v lyžovaní a uviedol, že ZSL, o.z. sa prejavuje ako 

jednoznačná alternatíva a veľmi vhodná organizácia, ktorá by sa mohla stať 

partnerom štátu, celonárodných inštitúcií a medzinárodných inštitúcií v lyžovaní.  

Dodal, že táto ambícia by sa mala pretaviť do konkrétnych aktivít v krátkodobom 

horizonte, nakoľko v opačnom prípade má za to, že lyžovanie na vrcholovej úrovni 

na Slovensku zanikne a zmení sa na športovanie na vrcholovej úrovni. Zvýraznil, že 

jeho slová nie sú adresované len pre zjazdové lyžovanie ale aj pre ostatné športové 

odvetvia v lyžovaní. K jeho príhovoru sa vyjadril aj predsedajúci, PaedDr. Ladislav 



 

 

Smolen doplnením, že to čo uviedol Ing. Radovan Cagala je presne cieľom a 

zámerom ZSL, o.z. 

8.  Vyhodnotenie sezóny 2019/2020 a plán na sezónu 2020/2021 a ďalšie 

 

Použitím videoprojekcie bola audiovizuálne zhrnutá sezóna 2019/2020 v číslach – 

počet pretekárov, pretekov, organizácia podujatí, záber ZSL na sociálnych sieťach a 

pod.. 

 

K predchádzajúcej sezóne a vyhliadkam do budúcna sa vyjadril aj Michal Horanský, 

ktorý zhrnul predchádzajúcu sezónu z pohľadu súťaže predžiakov Rossignol Cup 

2019/20.  

 

Za súťaž Völkl Cup 2019/20 sa vyjadril predseda kategórie žiakov, Rastislav Mažgút. 

Predsedajúci, PaedDr. Ladislav Smolen informoval prítomných o plánovaných 

podujatiach, ktoré sa uskutočnia v lete 2020:  Bachledova dolina – detský festival, 

Donovaly night run a Štrbské Pleso night run, vrátane videoprojekcie o týchto 

podujatiach. Prítomných pozval k účasti na týchto podujatiach.  

 

Následne vystúpil Mgr. Dušan Šimo s prezentáciou a videoukážkou o technológii 

firmy SkyTechSport – lyžiarskom trenažéri, ktorý sa používa pre prípravu 

vrcholových športovcov a je prevratnou technologickou novinkou. Trenažér bude 

k dispozícii v areáli Štrbské Pleso počas podujatia Štrbské Pleso night run a členovia 

ZSL, o.z. budú mať možnosť bezplatne si ho vyskúšať.  

 

Na záver tohoto bodu programu vystúpil Ing. Radovan Cagala, ktorý prezentoval 

hlavné znaky konceptu organizačnej štruktúry, akou by mal disponovať národný 



 

 

športový zväz, a ktorá je orientovaná funkčne a procesne so zameraním na 

napĺňanie poslania plniť štátny a verejnoprospešný záujem v športe, a to v orientácii 

na tri kľúčové segmenty v športe: reprezentácia, rozvoj talentovanej mládeže a 

organizácia podujatí a vzdelávania.  

 

Následne plynule prešiel do úvah o vytvorení záujmovej skupiny športových 

odborníkov v lyžovaní a snowboardingu, ktorá by ako stavovská entita združovala, 

športových odborníkov a presadzovala ich záujmy a chránila ich. Uviedol návrh pre 

názov takejto záujmovej skupiny pod hlavičkou ZSL, o.z. v znení Cech športových 

odborníkov v lyžovaní a snowboardingu. Predstavil aj predbežnú formu ako by 

mohla vyzerať vizuálna a funkčná podoba podstránky Cechu a databáza športových 

odborníkov v lyžovaní a snowboardingu a s nimi súvisiacich odborností.  

 

- - Prestávka na občerstvenie – cca 30 min. 

 

9.  Odpovede na otázky 

 

Na otázky, ktoré v priebehu zasadnutia písomnou formou položili prítomní 

odpovedali PaedDr. Ladislav Smolen a Ing. Radovan Cagala. Otázky sa týkali rôznych 

záležitostí vo fungovaní národného športového zväzu, medzinárodnej lyžiarskej 

organizácie, ich financovania a kľúčových faktorov, ktoré majú na tieto záležitosti 

vplyv. 

 

10.  Diskusné príspevky 

 

Prihlášku do diskusie vyplnili a vykonali: 



 

 

MUDr. Jozef Botka, Igor Vlha, Peter Stano, Mgr. Vladimír Franko, Ing. Radoslav 

Ciglan. 

 

Následne prebehla otvorená, živá diskusia, do ktorej sa zapojila väčšina prítomných 

členov, hostí a podporovateľov ZSL.  

 

11.  Návrh a schválenie uznesení 

 

Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen vyzval predsedu Návrhovej 

komisie, aby predložil navrhované znenie pracovných uznesení z dnešného 

zasadnutia.  

 

Uznesenie 
č. 

04/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje koncept organizačnej štruktúry ZSL, o.z. 
zameranej na funkčnosť a procesy vyžadované jednak zákonom o športe a jednak 
potrebami klubov a vrcholového športu v základnom delení „Starostlivosť o 
reprezentáciu“, „Starostlivosť o rozvoj Talentovanej mládeže“,  „Organizácia 
podujatí, eventov a vzdelávania“. 
 

ZA: 23 PROTI: 0 
ZDRŽAL 
SA: 0 

UZNESENIE PRIJATÉ! 
 

Uznesenie 
č. 05/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje vytvorenia záujmovej skupiny „Cech športových 
odborníkov lyžovania a snowboardingu pod správou ZSL, o.z. 

ZA: 23 PROTI: 0 ZDRŽAL 
SA: 0 

UZNESENIE PRIJATÉ! 
 



 

 

Uznesenie 
č. 06/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje deklaráciu a ambíciu ZSL, o.z. stať sa v 
krátkodobom horizonte partnerom štátu, celonárodných inštitúcií a partnerom 
medzinárodných inštitúcii pre lyžovanie a snowboarding. 

ZA: 23 PROTI: 0 ZDRŽAL 
SA: 0 

UZNESENIE PRIJATÉ! 
 

Uznesenie 
č. 

07/1.Ko-ZSL/Z/2020 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje Ing. Radovana Cagalu do funkcie generálny 
sekretár ZSL, o.z. 

ZA: 23 PROTI: 0 ZDRŽAL 
SA: 0 

UZNESENIE PRIJATÉ! 
  

12.  Záverečná reč 

 

Výkonný viceprezident ZSL, o.z. vo svojej záverečnej reči opätovne zhrnul všetky 

plány a ambície ZSL a uistil prítomných, že ZSL je tu pre podporu a rozvoj športu, a 

navrátenie skutočných hodnôt do lyžovania. 

 

13.  Ukončenie zasadnutia 

 

Výkonný viceprezident ZSL, o.z. poďakoval všetkým za ich účasť a aktívny prístup 

na dnešnom zasadnutí, a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 



Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 Prezenčná listina 

Príloha č. 2 Uznesenie 1 

Príloha č. 3 Uznesenie 2 

Príloha č. 4 Uznesenie 3 

Príloha č. 5 Uznesenie 4 

Predsedajúci: 

PaedDr. Ladislav Smolen ................................................   

Zapisovateľka: 

Monika Hedviga Aninová  ................................................   

Overovatelia: 

PaedDr. Peter Žák ................................................  

Ing. Peter Planý ................................................  

Návrhová komisia: 

PaedDr. Peter Žák ................................................  

PaedDr. Jozef Smekal ................................................  

Mgr. Ján Sanitrár ................................................  













U Z N E S E N I E 

z prvej riadnej konferencie ZSL, o.z. 

04/1.Ko-ZSL/Z/2020 
z 29. júna 2020 (Martin) 

Predkladateľ: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje koncept organizačnej štruktúry ZSL, o.z. zameranej 
na funkčnosť a procesy vyžadované jednak zákonom o športe a jednak potrebami 
klubov a vrcholového športu v základnom delení „Starostlivosť o reprezentáciu“, 
„Starostlivosť o rozvoj Talentovanej mládeže“,  „Organizácia podujatí, eventov a 
vzdelávania“. 

Vykoná: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Termín: 30.08.2020 



U Z N E S E N I E 

z prvej riadnej konferencie ZSL, o.z. 

05/1.Ko-ZSL/Z/2020 
z 29. júna 2020 (Martin) 

Predkladateľ: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje vytvorenia záujmovej skupiny „Cech športových 
odborníkov lyžovania a snowboardingu“ pod správou ZSL, o.z.. 

Vykoná: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Termín: 30.07.2020 



U Z N E S E N I E 

z prvej riadnej konferencie ZSL, o.z. 

06/1.Ko-ZSL/Z/2020 
z 29. júna 2020 (Martin) 

Predkladateľ: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje deklaráciu a ambíciu ZSL, o.z. stať sa v 
krátkodobom horizonte partnerom štátu, celonárodných inštitúcií a partnerom 
medzinárodných inštitúcii pre lyžovanie a snowboarding. 

Vykoná: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Termín: 30.04.2021 



U Z N E S E N I E 

z prvej riadnej konferencie ZSL, o.z. 

07/1.Ko-ZSL/Z/2020 
z 29. júna 2020 (Martin) 

Predkladateľ: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Konferencia ZSL 2020 schvaľuje Ing. Radovana Cagalu do funkcie generálny 
sekretár ZSL, o.z. 

Vykoná: Výkonný viceprezident PaedDr. Ladislav Smolen 

Termín: 01.07.2020 






