
 

ZÁPIS z 10. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 
 
Termín zasadnutia: 30.11.2021 
Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Jana Palovičová 

Prítomní členovia KRK-ZSL:  
Prítomní členovia SR-ZSL: Martin Liptaj, Peter Planý 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala 
Ospravedlnení: Ivan Boledovič, Martin Paško, Václav Klein 
Hostia: Janka Štaffenová, Michaela Grendelová 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Radovan Cagala 
Overovatelia: Jana Palovičová, Ján Krajčík 

 
PROGRAM (pozvánka): 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
4. Reprezentácia   
    a) JOT 2022 nominácia 
5. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL 2021/22 
    c) 3.Konferencia ZSL 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, J. Krajčík, privítal prítomných a požiadal 
Generálneho sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala 
skonštatoval dostatočnú prítomnosť členov VV-ZSL na uznášaniaschopnosť 
zasadnutia a na prijatie rozhodnutí (príloha č.1) a predstavil prítomným program 
rokovania a vyzval ich na doplnenie. Ján Krajčík požiadal o doplnenie programu 
rokovania v bode č.4 Reprezentácia o bod rokovania týkajúci sa schválenia 
žiadosti SC Žampa V. Tatry. Nikto z prítomných nepodal žiadny iný návrh na 
doplnenie bodov rokovania.  
 

Uznesenie: UZN VV 086/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 10. VV-ZSL – 30.11.2021 v znení uvedenom 
na pozvánke na zasadnutie a rozšírenom o prerokovaní žiadosti SC Žampa V.Tatry 
v bode č. 4 programu Reprezentácia. 
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

R. Cagala následne zhrnul stav plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho 
obdobia a aktualizoval stavy úloh podľa pripomienok prítomných. 
 

Uznesenie: 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 
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala informoval, že výberová komisia ZSL pre výber kandidáta na funkciu 
Športovo-technický riaditeľ alpských disciplín po ukončení výberových 
procesov odporúča vedeniu ZSL na uvedenú funkciu prijať p. Pavla Chovaňáka. 
Úloha: #1/10/21 
 
M. Grendelová podala správu ohľadom spolupráce s TV JOJ pri prenosoch SP 
v zjazdovom lyžovaní žien. Ďalej predstavila návrh na mediálne pokrytie podujatí 
SP v zjazdovom lyžovaní mužov a žien do konca roka a výhľad na január. 
Prítomní súhlasili aby sa PR aktivita rozložila zapojením pracovníka TV JOJ 
fyzicky prítomného na podujatí a prítomnosť pracovníka ZSL na podujatí SP sa 
bude koordinovať podľa plánu prítomnosti Prezidenta ZSL J. Krajčíka na 
vybraných podujatiach SP. 
Úloha: #2/10/21 
 

2. Projekt NŠZ 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
Prítomní diskutovali  jednotlivé situačné záležitosti a následné kroky v daných 
záležitostiach. 
Úloha: #1/07/21 
 
J. Palovičová informovala o priebehu videokonferencie so Sekretariátom FIS, 
ktorej predmetom bolo prekontrolovanie fungovania základných operačných 
funkcií ZSL voči FIS, upresnili sa niektoré záležitosti z článku 8.2 Stanov FIS ako 
v nich exaktne postupovať a akú dokumentáciu potrebuje ZSL dopracovať voči 
FIS, tak aby bol dodržaný právny rámec členstva ZSL vo FIS. R. Cagala doplnil, 
že FIS nám poskytol kompletný prístup do databázového systému na všetky 
moduly, nielen moduly športovo-technické ale aj moduly manažmentu. 
Skonštatoval, že všetky tri kontá alpine@zsl.sk, nordic@zsl.sk a freestyle@zsl.sk 
sú plne prepojené do systému FIS a plne funkčné a v správe Oddelenia 
starostlivosti o reprezentáciu. J. Palovičová uviedla, že ďalší kontrolný deň 
medzi ZSL a FIS bude niekedy v týždni pred sviatkami, s tým, že FIS upresní či 
bude vôbec potrebný, nakoľko FIS vyjadril maximálnu spokojnosť s prechodom 
záležitostí z SOŠV na ZSL a je si vedomý, že príslušní pracovníci ZSL majú všetky 
potrebné znalosti a zručnosti pre plnenie požadovaných úloh ZSL voči FIS 
a športu. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
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3. Financie 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
R. Cagala skonštatoval zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na 
strane príjmov a na strane výdavkov.  
 
R. Cagala v krátkosti zhrnul najbližšie očakávané materiálové nákupy 
predovšetkým pre vybavenie organizátorov podujatí FIS a mládeže. J. Krajčík 
uviedol, že je potrebné rozhodnúť, ktorá z ponúk na skladové priestory ZSL 
(Martin, L. Mikuláš) bude z našej strany uprednostnená. M. Liptaj a J. Štaffenová 
uviedli, že je potrebné už uvažovať o obsadení pozície pracovníka pre riadenie 
MTZ & Skipool. R. Cagala uviedol, že pozícia podľa návrhu štruktúry bude 
vyžadovať človeka exekutívnej úrovne so skúsenosťami s medzinárodného 
obchodu. Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha: #4/10/21 
 

4. Reprezentácia 
 
R. Cagala informoval, že vedenia sekcií športu uzavreli návrh na zaradenie 
športovcov do programu SOŠV Juniorský olympijský tím 2022 nasledovne: 
Návrh na zaradenie: Rebeka Jančová, Michael Oravec, 
Návrh na opciu: Katarína Pitoňáková (príloha č. 3). 
 

Uznesenie: 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 
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
J. Krajčík informoval o žiadosti SC Žampa V. Tatry ohľadom podpory športovej 
činnosti členov klubu a udržania kontinuity sponzorských zmlúv športovcov. 
 

Uznesenie: 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. 
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
 



 

Uznesenie: 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.   
 

ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie: 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. 
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
5. Informácie Kontrolóra ZSL 

J. Štaffenová predstavila finálne znenie Nominačného a kvalifikačného predpisu 
ZSL pre sezónu 2021/22. Dokument prešiel niekoľkými pracovnými verziami, 
vrátane pripomienkového konania. M. Liptaj sa informoval, ktoré ustanovenia sa 
v minulosti nevyskytovali v predpise resp., ktoré ustanovenia sa výrazne 
spresňovali. J. Štaffenová uviedla, že najzložitejšie je formulovať nasadzovanie 
športovcov na podujatia s obmedzenou kvótou na štarte a že celý koncept 
predpisu je postavený na pojme „aktuálna výkonnosť“. Peter Planý poukázal, že 
vždy budú situácie kedy bude musieť ŠTR prijať rozhodnutie v záležitosti 
nominácie nakoľko z objektívnych dôvodov nie je možné všetky možné 
praktické situácie popísať formou podmienkových a lebo číselných kritérií. R. 
Cagala uviedol, že preto je aj dôležité aby osoby na funkcii ŠTR boli odborne aj 
takticky zdatné, pretože skutočnosti spôsobia situácie kedy bude musieť táto 
osoba urobiť aj nepopulárne rozhodnutie. J. Krajčík odporučil počkať s finálnou 
verziou predpisu do konca týždňa nakoľko má informáciu, že predložená verzia 
bola poslaná na pripomienky aj p. Žampovi, ten však ešte nestihol sa vyjadriť. 
VV-ZSL chce aby tak dôležitý dokument bol pripomienkovaný aj p. Žampom, 
keďže je v záujme všetkých aby predpisy ZSL boli obsahovo na veľmi vysokej 
úrovni.  
Úloha: #5/10/21 
 
Prítomní členovia VV-ZSL a SR-ZSL navrhli, aby prezident J. Krajčík zvolal 
mimoriadnu Konferenciu ZSL k dovoleniu obsadenia orgánov ZSL k zosúladeniu 
skutkového stavu a Stanov ZSL na štvrtok 16. decembra 2021 v poobedňajších 
hodinách. Vzhľadom na nariadenie orgánov verejnej správu o núdzovom stave 



 

na území SR od 25.11.2021 až do odvolania a na základe § 101a Zákona o športe 
o osobitných ustanoveniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu, bude toto rokovanie delegátov Konferencie ZSL prebiehať 
online.  
https://www.health.gov.sk/Clanok?nudzovy-stav-zakaz-vychadzania 
Úloha: #5/04/21 v trvaní 

Uznesenie: 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 
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 
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

6. Rôzne 
R. Cagala informoval o ponuke p. Antola a p. Szarka na grafické služby pre ZSL, 
predovšetkým prepracovanie dizajn manuálu a vývoj nového loga organizácie.  
Úloha: #6/10/21 
R. Cagala informoval, že sme obdržali žiadosť o súčinnosť pri organizovaní 
olympijského dňa pri príležitosti konania ZOH 2022 na Štrbskom Plese v termíne 
10-13.02.2022.  
Úloha #7/10/2021 
 

10. Záver 
J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 
Najbližšie zasadnutie VV-ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 14.12.2021 v Bratislave. 

https://www.health.gov.sk/Clanok?nudzovy-stav-zakaz-vychadzania


 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – JOT 2022 – návrh ZSL 
Príloha č.4 – vizuál A.Žampa/An.Žampa/T.Žampa 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:  Radovan Cagala 
Overovatelia:  Jana Palovičová, Ján Krajčík  
 

 





                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 25.11.2021 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 10. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 30. novembra (utorok) 2021 o 14:00 hod. , v rokovacej miestnosti spoločnosti KRON 
Real s.r.o. v budove C, Galvániho 17, 821 04 Bratislava. 

 
Rokovaniu bude v režime redukovanej prevádzky spoločnosti KRON Real, preto prosím 

účastníkov aby si zabezpečili vlastný pitný režim, eventuálne vlastné pochutiny. 
 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
4. Reprezentácia   
    a) JOT 2022 nominácia 
5. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL 2021/22 
    c) 3.Konferencia ZSL 
6. Rôzne 
7. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL 
Janka Štaffenová – k bodu 1 a k bodu 5c 
  
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  



Zväz slovenského lyžovania, o.z. - návrh 22.11.2021 - projekt SOŠV JOT 2022 Uznesenie VV-ZSL zo dňa 22.11.2021

NÁVRH MENO PRIEZVISKO ROK NARODENIA OLYMPIJSKÝ ŠPORT DISCIPLÍNA NAJHODNOTNEJŠIE VÝSLEDKY na PMV (MSJ, EU Cup) 2021
Počet 

štartujúcich
IOV

Výsledok je v 

1.polovici štartovej 

listiny

FIS VÝSLEDKY

Super G 12. miesto MSJ 2021 - Bansko 37 32,4 áno
Obr. Slalom 23. miesto MSJ 2021 - Bansko 74 31,1 áno

Slalom 31. miesto EC Zell am See 90 34,4 áno
Slalom 32. miesto EC Vaujany 69 46,4 áno
Slalom 44. miesto EC Gstaad 86 51,2 nie

Obr. Slalom 50. miesto EC Berchtesgaden 74 67,6 nie

Index obtiažnosti výsledku = umiestnenie/počet štartujúcich x 100 Priemer IOV 43,8 4 x áno

Freeski Big Air 4. miesto MSJ 2021 22 18,2 áno

Freeski Slopestyle 5. miesto MSJ 2021 22 22,7 áno

Freeski Big Air 24. miesto EC Kremnica 2021 26 92,3 nie

Freeski Big Air 26. miesto EC Kotelnica Biaczanska 2021 37 70,3 nie

Freeski Big Air 29. miesto EC Davos 2021 50 58,0 nie

Index obtiažnosti výsledku = umiestnenie/počet štartujúcich x 100 Priemer IOV 52,3 2 x áno

OPCIA pre rozhodovanie SOŠV v prípade, že návrhy iných športov nebudú dostatočne presvedčivé, alebo v prípade, že je možné umiestniť do projektu viac ako 2 lyžiarov

Snowboard Cross Team 15. miesto MSJ 2021 17 88,2 nie

Snowboard Cross 14. miesto MSJ 2021 24 58,3 nie

Snowboard Cross 9. miesto EC, Chiesa in Valmalenco 23 39,1 áno

Snowboard Cross 14. miesto EC, Chiesa in Valmalenco 25 56,0 nie

Index obtiažnosti výsledku = umiestnenie/počet štartujúcich x 100 Priemer IOV 60,4 1 x áno

1
https://www.fis-

ski.com/DB/general/athlete-

biography.html?sectorcode=AL

&competitorid=239746&type=

result

REBEKA JANČOVÁ 2003 zjazdové lyžovanie

3
https://www.fis-

ski.com/DB/general/athlete-

biography.html?sectorcode=SB&c

ompetitorid=237039&type=result

2
https://www.fis-

ski.com/DB/general/athlete-

biography.html?sectorcode=FS&co

mpetitorid=226179&type=result

MICHAL ORAVEC 2004

KATARÍNA PITOŇÁKOVÁ 2003 snowboard cross

akrobatické lyžovanie
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