
 

 
ZÁPIS z 1. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 08.07.2021 
Miesto: zasadnutie realizované online 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Jana Palovičová, Martin Paško 

Prítomní členovia SR-ZSL: Peter Planý, Václav Klein 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Roman Hanzel, Ivana Štefančová 
Ospravedlnení: Martin Liptaj (SR-ZSL), Ivan Boledovič 
Hostia: - 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Roman Hanzel 
Overovatelia: Jana Palovičová, Martin Paško 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 
2. Aktuálny stav štruktúr ZSL 
3. Stanovy ZSL 
4. Športové odborné predpisy 
5. Skipool a MTZ 
6. Financie 
7. Sídlo ZSL 
8. Projekt NŠZ 
9. Rôzne 
10. Ukončenie 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvoril Prezident J. Krajčík, privítal prítomných a požiadal GS 
R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. 
 

2. Aktuálny stav štruktúr ZSL 
 
R. Cagala odprezentoval aktuálny vizuál organizačnej štruktúry ZSL, t. z. 
jeho administratívnu ako aj športovú časť. Následne zhodnotili aktuálny 
stav tímu ZSL, obsadenie pozícií v navrhovanej organizačnej štruktúre, 
osoby ktoré priebežne a postupne pracujú na potrebnej agende 
organizácie. Postupne sa komunikuje s ďalšími kandidátmi na pozície ako 
sú pre oddelenie realizácie podujatí a riadenie sekcií športu, ktoré musia 
byť obsadené, aby v momente, nadobudnutia štatútu NŠZ bol zaručený 
plynulý funkčný režim športovej organizácie. R. Cagala upozornil na veľký 
záujem mladých a tvorivých ľudí o pôsobenie vo funkciách zväzu čo je 
veľmi potešujúce.  



 

 
 
 

3. Stanovy ZSL 
 
R. Cagala informoval prítomných, že finálne znenie nových Stanov ZSL 
bolo odovzdané na MV SR na registráciu.  Kontrolný checklist HKŠ 
o súlade navrhovaného znenia Stanov bol spracovaný a navrhované 
znenie Stanov je v súlade s ustanoveniami Zákona o športe, checklist 
prekontrolovaný aj Kontrolórom ZSL. Momentálne Sekretariát ZSL 
pracuje na tvorbe interných predpisov vychádzajúcich zo Stanov 
a potrebných k praktickému výkonu riadenia organizácie. Tieto predpisy 
budú postupne predkladané VV-ZSL na pripomienkovanie a schválenie. 
Paralelne prebieha práca na tvorbe štatútov odborných komisií podľa 
návrhu Stanov, ktoré sú potrebné pre budúcu voľbu odborníkov do 
komisií, keďže komisie sú volené Konferenciou a štatút musí uvádzať 
podmienky na minimálny profil kandidáta na člena komisie, a to tak aby 
bola zabezpečená miera autority a funkčnosti komisie a jej zodpovednosť 
Konferencii.  

 
4. Športové odborné predpisy 

 
Paralelne s tvorbou interných prevádzkových predpisov sa zahájila 
aktualizácia športových predpisov pre sezónu 2021/21. Návrh Súťažného 
predpisu ZSL 2021/22 je momentálne doplňovaný o ustanovenia pre 
behy na lyžiach. Následne bude pripustený na pripomienkovanie.  
Návrh na Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL 2021/22 sa musí 
čiastočne prepracovať vzhľadom na návrh na zmenu štruktúr 
reprezentačných družstiev podľa úrovne súťaže. Tento predpis sa musí 
následne dopracovať do integrácie do zmien v systéme riadenia športu 
v sekciách. R. Cagala odhaduje cca dve súťažné sezóny potrebné 
k úplnému vyladeniu predpisu podľa navrhovaných zmien, ktoré sú 
uvažované pre systém riadenia športu. Každopádne zmena štruktúry RD 
nastane už v tejto súťažnej sezóne ako prechodná štruktúra. Priebežná 
verzia predpisu bude v auguste predmetom interného pripomienkovania, 
následne sa aplikuje.  
Ohľadom predpisu pre Talentovanú mládež, R. Cagala navrhol 
nerealizovať žiadne zmeny nakoľko je potrebné počkať na finálne znenie 
novelizácie Zákona o športe, ktorá by mala pojem „talentovaná mládež“ 
ako povinná zákonná forma zrušiť. 

 
5. Skipool a MTZ 

 



 

R. Cagala stručne informoval o rokovaniach s Nemeckou lyžiarskou 
federáciou ohľadne odborného poradenstva pre vytvorenie štruktúry ZSL 
Skipool a všetkých aspektov, ktoré sa musia vziať do úvahy vrátane formy 
realizácie materiálového zabezpečenia reprezentácie a materiálovej 
podpory klubov. Uviedol, že s rozbehom týchto aktivít je potrebné 
uvažovať o zriadení skladu materiálu ZSL okrem súčasného príručného 
skladu v Bratislave. 

 
6. Financie 

 
Zasadnutie pokračovalo informáciou k pracovnej verzii návrhu finančnej 
štruktúry a nastavenia jednotlivých pozícií  a položiek. Ide predovšetkým 
o vyrovnanie položiek medzi príjmovou a výdavkovou stranou, kedy tri 
základné príjmové kanály organizácie rozložené v čase musíme prepojiť 
do športových výdavkov a výdavkov na správu a prevádzku organizácie 
tak aby sme dostali maximum verejných príjmov do športu s navýšením 
prostriedkov do klubov a do novej štruktúry reprezentácie. V celkovom 
horizonte 2021 očakávame garantované príjmy na úrovni 1.9-2 mil. eur. 
Na výdavkovej strane sa predbežne navrhuje suma 1.8 mil. eur. Ak dôjde 
k zrušeniu povinnej položky na talentovanú mládež tak primárna varianta 
návrhu uvažuje  s navýšením 100% prostriedkov do klubov. Alternatívou 
je hybridný model  pre použitie týchto prostriedkov viazaný na konkrétny 
účel, avšak tento model vyžaduje získať dostatočné štatistické údaje 
z klubov, čo bude možné až po digitalizácii klubov. Celá pracovná verzia 
finančnej štruktúry sa následne prepojí do návrhu strategického plánu 
rozvoja lyžovania na Slovensku, v ktorom sú zakomponované všetky 
oblasti, ktoré budú postupne doladené.  

 
7. Sídlo ZSL 

 
Následne rokovanie pokračovalo s témou nového sídla ZSL a súvisiacej 
agende. Podľa pôdorysu nových kancelárií, ktoré má ZSL v Dome športu 
sa navrhol vizuál efektívneho a účelného rozloženia priestoru (welcome 
desk, nábytok, zasadačka a video-konferenčný sektor, sedenie, office 
priestor) pre stálych ako aj pendlujúcich zamestnancov ZSL. Kapacita 
office je navrhovaná na cca. 12-15 ľudí. Súčasné priestory organizácie 
ostanú sídlom ZSL Marketing s.r.o.. 

 
8. Projekt NŠZ 

 

J. Palovičová informovala smerom k situácii medzi jednotlivými subjektmi 
a autoritami, ktoré sú zakomponované do diania v slovenskom lyžovaní. 
Aktuálna situácia v zmysle komunikácie autorít MŠVVaŠ SR, SOŠV, FIS 
a jednotlivých krokov, ktoré je treba urobiť, aby sa ZSL progresívne 



 

posúvalo vo svojej snahe stať sa novým Národným športovým zväzom. 
Ďalej J. Palovičová informovala o stretnutí s členom VV SOŠV, s Danielom 
Líškom , ktorý ma na starosti posudzovanie a predkladanie žiadosti ZSL o 
členstvo v SOŠV.  
 

9. Rôzne 
 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 06/2021. 
VV-ZSL jednohlasne schválilo predložené žiadosti o registráciu fyzickej 
a právnickej osoby do ZSL. 
 
 

10. Záver 
 
J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 
a spoluprácu. 
 
 

Zoznam príloh: 

 

Predsedajúci:   

                                            

Zapisovateľ: 

 

Overovatelia:  

 

 


