
 

 

 
 
 
 
Vážený pán Ján Mikas.               V Bratislave dňa 04.01.2021 
 
 
 

Zväz slovenského lyžovania vznikol okrem iného aj za účelom skvalitňovania podmienok pre 
lyžovanie detí a mládeže. Vznikal v neľahkých podmienkach a v napätej situácii v lyžiarskom hnutí. 
Jeden z dôvodov prečo bolo naše hnutie v takom zlom stave bol aj spôsob komunikácie alebo žiadna 
komunikácia. Práve ZSL o.z. sa podujalo na úlohu zjednotiť lyžiarske hnutie a pokúsiť sa vytvoriť 
podmienky na zlepšenie stavu naprieč celým hnutím. Práve v dnešnej turbulentnej dobe máme za to, 
že akýkoľvek posun vpred naleje do žíl ľuďom tak potrebnú energiu na prekonanie nasledujúcich dní, 
týždňov či až mesiacov.  
Lyžiarske hnutie nie sú len kluby, pretekári, tréneri a pod. K hnutiu patria aj lyžiarske strediská so 
svojimi vážnymi problémami, kde nejedno dnes bojuje o prežitie. K hnutiu patria aj zamestnanci zväzu, 
klubov či lyžiarskych stredísk. Lyžiarske strediská, ktoré umožňujú klubom vo svojich priestoroch 
trénovať či nám ako zväzu poskytujú kopce, lanovky a podporu pri organizovaní celoslovenských 
národných aj medzinárodných pretekov, robia bezplatne. Čistá filantropia a nefalšovaná podpora. Bez 
nej by slovenské lyžovanie len veľmi ťažko existovalo.  

Vážený pán Hlavný hygienik Ján Mikas. Naše deti, ktoré sú pre nás všetkým potrebujú priestor 
na tréning aj na pretekanie. Nežiadame nemožné. Zväz slovenského lyžovania v spolupráci s vybranými 
lyžiarskymi strediskami dokáže garantovať štátu bezpečné trénovanie a pretekanie našich mladých 
nádejí. Máme veľmi veľa žiadostí a prosieb aby sme sa pokúsili so štátom dohodnúť akceptovateľné 
podmienky pre tréningy a pretekanie, nakoľko aj v okolitých štátoch takúto možnosť aktívni športovci 
– lyžiari dostali.  To samozrejme nejde bez súčinnosti s lyžiarskymi strediskami a štátom.  
Preto Vás zdvorilo žiadam za celé lyžiarske hnutie a pretekárov, ktorí sa celý rok pripravovali práve na 
toto obdobie. Za trénerov, ktorých živobytie je vážne ohrozené. Za lyžiarske strediská, kde počnúc 
zamestnancami a ich rodinami po majiteľov bojujú o holé prežitie. Na konci je naša organizácia, ktorá 
ako jediná v dejinách našej krásnej vlasti dokázala vytvoriť lepšie podmienky , ako stávajúci národný 
športový zväz, vďaka čomu sa už dostáva do národných a medzinárodných štruktúr. Vďaka čomu už 
dávno združuje väčšinu lyžiarskej populácie u nás a tak isto je  materskou organizáciou aj majsterky 
sveta, víťazky dvoch glóbusov Svetového pohára či dvojnásobnej športovkyne Slovenska Petry Vlhovej 
ako aj ďalšej športovkyne svetového formátu Veroniky Velez Zuzulovej.  
Zdvorilo Vás žiadam za všetkých hore spomenutých občanov Slovenskej republiky, umožnite nám 
výnimkou napĺňať naše poslanie – učiť, trénovať a podporovať rozvoj lyžiarskeho športu u nás, napĺňať 
verejný a  štátny záujem vytváraním lepších podmienok a dovoľte na výnimku otvoriť pre naše potreby 
vyhradenú tréningovú časť vo  vybraných lyžiarskych strediskách. Spoločne so strediskami dokážeme 
bezpečne trénovať aj pretekať a tak zlepšovať zdravie a náladu tisíckam ľudí u nás. V opačnom prípade 
sú naši športovci nútení cestovať tisícky kilometrov za podmienkami do zahraničia, čo spôsobuje o.i. 
ohrozenie zdravia nie len pretekárov a výrazné zvyšovanie nákladov. Nemej podstatné je aj podpora 
cestovného ruchu u nás.  Vďaka výnimke bude možné zachrániť aj veľa rodín, kedy ich jediný príjem je 
z práce a v službách v lyžiarskych strediskách.  
V prílohe prikladám písomné žiadosti resp. podporné stanoviská vybraných stredísk a ich záruky na 
bezpečné trénovanie a pretekanie našich mladých nádejí a profesionálnych športovcov. Ďalej sú 
v prílohách upresnenia k opatreniam priamo šité na tréning a samostatne na preteky.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Verím, že naša žiadosť nie je trúfalá, ale vychádzame z predpokladu, že ak dokážeme bezpečne 
trénovať a pretekať, sme schopní spoločne poraziť pandémiu aj podporiť spoločnosť pozitívnym 
nábojom.  
 
 
S úctou 
 
 
Ladislav Smolen  
Výkonný Viceprezident ZSL o.z. 
 
 
 
Prílohy: 
 
Podporné vyjadrenie stredísk: 
 
Omnitrade a.s. - Vrátna Malá Fatra 
Orava Skipark a.s. – Ski Park Kubínska hoľa 
Mýto Ski and Bike – Mýto pod Ďumbierom – Zapače 
Immobau s.r.o. – Bachledova dolina – Bachledka Ski and snow 
TMR a.s. – Jasná  
TMR a.s. - Štrbské pleso  
Ski Opalisko – Závažná Poruba - Opalisko 
CLD s.r.o. – Skalka Aréna  
Lyžiarske stredisko Kubašok -  Kubašok  
Ski Centrum Drozdovo – Ski Drozdovo 
Obec Polomka, s.r.o. – stredisko Obec Polomka 
Šachtičky a.s. – Lyžiarske stredisko Šachtičky 
I.DEAL, a.s. – SKI PARK, Vyšné Ružbachy  
Zuberec – stredisko Zuberec - Janovky 
 
Vyjadrenia RÚVZ: 
 
Zápisnica zo štátneho zdravotného dozoru zo dňa 25.12.2020 
Zápisnica zo štátneho zdravotného dozoru zo dňa 28.12.2020 
 
 
 
 
Pokyny k opatreniam: 
 
Upresnenie k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR pre výkon športovej prípravy – tréning 
Upresnenie k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR pre výkon športovej prípravy - preteky 
 
 

 


