
 

 
ZÁPIS z 12. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 13.01.2022 
Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Jana Palovičová, Martin Paško, Václav 
Klein, Michal Molotta, Peter Bendík ml. 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 
Prítomní členovia SR-ZSL: Martin Liptaj (online), Peter Planý 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala 
Ospravedlnení:  

Hostia: Janka Štaffenová, Ondrej Tuka, Daniel Granec, Ján 
Jakubčo, Zuzka Senčeková, Ivana Mrázová 

Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Radovan Cagala 
Overovatelia: Peter Bendík ml., Michal Molotta 

 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia 
     b) Správa Viceprezidenta  
     c) Manažér SD, ŠTR AD, ŠTR MD,  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
4. Reprezentácia   
    a) Nominácia ZOH 2022 
5. Zmluvné vzťahy 
     a) TASR zmluva 
     b) Grafik S. Antol 
     c) ParkSnow Donovaly 
6. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Doplnenie orgánov o 3.člena 
    c) Predpis ZSL o oceňovaní  
7. Rôzne 
    a) Schválenie registrácií za 12/2022  
8. 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 plnú prítomnosť členov VV-ZSL na uznášaniaschopnosť zasadnutia 
a na prijatie rozhodnutí (príloha č.1) a predstavil prítomným program rokovania 
a vyzval ich na doplnenie. M. Molotta požiadal o doplnenie v bode 7. „Rôzne“ 
o informáciu z rokovania s vedením FTVŠ UK. Nikto z prítomných nemal iný 
návrh na doplnenie. 
 

Uznesenie: UZN VV 123/01/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 12. VV-ZSL – 13.01.2022 v znení uvedenom 
na pozvánke na zasadnutie a doplnením bodu 7. „Rôzne“ o infomáciu z rokovania 
z vedením FTVŠ UK. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala následne zhrnul stav plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho 
obdobia a aktualizoval stavy úloh podľa pripomienok prítomných. 
 
J. Štaffenová informovala o predbežnej ponuke na skladové priestory pre 
majetok ZSL v lokácii Martin. J. Palovičová doplnila informácie o druhú ponuku 
na prenájom na skladové priestory, lokácia L. Mikuláš.  
Úloha: #4/10/21 v trvaní   
 
M. Grendelová podala stručnú správu PR & media z prostredia WC žien, ďalej 
uviedla, že operačné záležitosti ohľadom médií riešia manažéri sekcií priamo 
a operatívne. Uviedla predbežnú predstavu o komunikačnom pláne ohľadom 
nominácie ZOH 22 a následne tlačových besied jednotlivých nominovaných 
športovcov predtým ako vycestujú na podujatie. 
Úloha: #1/13/22, #2/13/2022   
 
M. Molotta uviedol krátku informáciu o pláne vzdelávacích kurzov na január 
2022. 

Uznesenie: UZN VV 124/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje realizáciu nasledovných vzdelávacích kurzov: 
 
Opravné skúšky Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 21-23.01.2022 - Krahule 
Opravné skúšky Inštruktor 1. st. snowboardingu – 21-23.01.2022 - Krahule 
Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 14-23.01.2022 - Krahule 
Inštruktor 1. st. snowboardingu – 14-23.01.2022 – Krahule 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 15.01.2022 – Krahule 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 13.01.2022 – Valča 
Doškolenie Inštruktor 1. st. alpských disciplín – 16.01.2022 – Veľká Rača 
Doškolenie Inštruktor 1. st. snowboardingu – 16.01.2022 – Veľká Rača 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
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 v trvaní,  #3/12/22 
 
J. Palovičová predniesla stručnú správu o svojom pôsobení vo funkcii 
kooptovanej členky VV-ZSL za uplynulé obdobie. Následne prezentovala hlavné 
smery činnosti vo svojej funkcii, ktorým sa chce venovať v nadchádzajúcom 
období. Medzi hlavné zamerania zaradila dopracovanie procesov vnútornej 



 

a vonkajšej komunikácie ZSL a zladenie riadiacich procesov vnútorných štruktúr 
organizácie. 
 
R. Cagala predložil návrhy na doplnenie výkonných funkcií v štruktúre na 
základe uplynulých rozhodnutí vedení sekcií resp. výberových konaní: 
Športovo-technický riaditeľ sekcie alpských disciplín – Pavol Chovaňák  
Športovo-technický riaditeľ sekcie moderných disciplín – Peter Lengyel  
Manažér pre severské disciplíny – Daniel Granec  
 

Uznesenie: UZN VV 127/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje obsadenie výkonných funkcií na základe návrhu sekcií športu, 
resp. výberových konaní: 
 
Športovo-technický riaditeľ sekcie alpských disciplín – Pavol Chovaňák  
Športovo-technický riaditeľ sekcie moderných disciplín – Peter Lengyel  
Manažér pre severské disciplíny – Daniel Granec  
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predniesol predbežný návrh na rozdelenie pôsobností členov VV-ZSL 
a SR-ZSL na základe čl. 41 Stanov ZSL. V prvom návrhu uvažuje o základnom 
rozdelení gescie na 7 oblastí: Financie a investície a sponzoring, Medzinárodné 
vzťahy, Štát a úrady, Školský šport a vzdelávanie, Reprezentácia a talentovaná 
mládež vrátane ich marketovania, Vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, 
development športu, Domáce podujatia a eventy. 
 
V. Klein doplnil, že je potrebné do týchto oblastí zapojiť aj členov SR-ZSL. Po 
krátkej diskusii sa gescie predbežne rozdelili nasledovne: 
Financie a investície a sponzoring – M. Paško a členovia SR-ZSL 
Medzinárodné vzťahy – J. Krajčík / J. Palovičová 
Štát a úrady – J. Krajčík / J. Palovičová 
Školský šport a vzdelávanie  - M. Molotta 
Reprezentácia a talentovaná mládež:  – P. Bendik ml. / V. Klein 
Vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, development športu - M. Paško / V. 
Klein 
Domáce podujatia a eventy – J. Palovičová. 
K uvedenej téme sa VV-ZSL vráti na svojom najbližšom rokovaní. 
Úloha: #4/12/22 
 

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 výdavky na objednané materiálové nákupy pre vybavenie 
organizátorov podujatí mládeže v zjazdovom lyžovaní.  
J. Štaffenová informovala o predpokladanej finančnej náročnosti organizácie 
podujatí v zjazdovom lyžovaní vo všetkých kategóriách. Ján Jakubčo doplnil 



 

informáciu o predbežné finančné výdavky spojené s organizáciou podujatí 
v moderných disciplínach, predovšetkým Pohár ZSL v park & pipe mládeže 
a Jasná Adrenalín ´22. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Daniel Granec informoval o výzve BSK na podporu športu a mládeže pre rok 
2022 a doporučuje niektoré z podujatí spracovať do projektového zámeru 
a podať žiadosť o dotáciu na realizáciu cez výzvu BSK.  
Úloha: #5/12/22 
 

4. Reprezentácia 
 
J. Jakubčo podal stručnú informáciu z posledného zasadnutia štábu SOŠV pre 
prípravu výpravy ZOH ´22.  
R. Cagala predstavil časový plán úkonov na nadchádzajúci týždeň v období od 
dňa uzavretia FIS termínu pre olympijskú kvalifikáciu (16.01.´22) do dňa 
zasadnutia 61. VZ-SOŠV (21.01.´22), ktoré formálne schvaľuje štátnu výpravu na 
ZOH ´22. 
J. Jakubčo následne prešiel k samotnej menovitej nominácii v pracovnom znení 
nakoľko kvalifikačné obdobie je ešte otvorené. Uviedol, že výprava bude 
pozostávať z 10 športovcov v troch odvetviach na základnej pridelenej kvóte. 
Uviedol, že je stále otvorená šanca na rozšírenie kvóty v snowboardingu 
v závislosti na najbližšom výsledku v park & pipe športovca S. Jaroša. Ďalej 
uviedol, že bola na FIS podaná žiadosť o pridelenie extra kvóty pre zjazdové 
lyžovanie v technických a kĺzavých disciplínach.  R. Cagala uviedol, že schválenie 
finálnej nominácie sa realizuje formou skráteného per-rollam v období 
pondelok-utorok nasledujúceho týždňa. Uvedené extra nominácie budú 
predmetom dodatočného potvrdenia zo strany VV-ZSL podľa toho kedy a či 
budú predmetné kvóty pridelené. 
Úloha: #6/12/22 
 
J. Jakubčo, O. Tuka a I. Mrázová následne prítomným predstavili kompletnú 
písomnú komunikáciu medzi nimi a zástupcami SLA v behoch na lyžiach, 
menovite J. Korístek, M. Malák, J. Valuška a M. Bajčičák. Vzhľadom na to, že 
uvedené osoby nie sú členmi ZSL prítomní vzali uvedenú komunikáciu na 
vedomie a požiadali Se-ZSL o jej archiváciu.  

5. Zmluvné vzťahy 
 
R. Cagala stručne zhrnul znenie rámcovej zmluvy o spolupráci a podpore vo 
výmene informácií medzi TASR a ZSL. 
  

Uznesenie: UZN VV 128/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci pri výmene informácií medzi TASR. a ZSL 
o.z. v predloženom znení.  
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala stručne zhrnul znenie rámcovej zmluvy o dodávke služieb s grafikom 
S. Antolom. 
 



 

Uznesenie: UZN VV 129/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o dodávke grafických služieb medzi S.Antolom a ZSL o.z. 
v predloženom znení.  
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
J. Jakubčo predstavil v krátkosti finálne znenie zmluvy o spolupráci medzi 
GOIMPEX a.s.  a ZSL, o.z. pre činnosť ZSL v stredisku ParkSnow Donovaly. 
   

Uznesenie: UZN VV 130/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu medzi GOIMPEX a.s. a ZSL o.z. v predloženom znení.  

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
6. Informácie Kontrolóra ZSL 

 
I. Boledovič uviedol, že nemá žiadne zásadné informácie potrebne prerokovať 
na dnešnom zasadnutí. Dodal, že prekontroloval procesné úkony k príprave 3. 
Konferencie ZSL a skonštatoval, že rokovanie je procesne pripravené 
v poriadku. 
 
R. Cagala predstavil návrh na doplnenie 3. člena KRK-ZSL. V súvislosti 
s výsledkom voľby podpredsedu KRK-ZSL na 3. Konferencii ZSL 2021 je 
neúspešným kandidátom na túto funkciu p. Martin Gavalier. Na základe toho R. 
Cagala doporučuje členom VV-ZSL schváliť M. Gavaliera ako 3. člena KRK-ZSL.  
 

Uznesenie: UZN VV 131/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje Martina Gavaliera za člena KRK-ZSL. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Následne, R. Cagala, prítomných požiadal o predkladanie návrhov na doplnenie 
tretích členov v komisií Disciplinárnej a v Orgáne ZSL pre riešenie sporov. 
Úloha: #7/12/22, #8/12/2022 
 
R. Cagala predstavil navrhované znenie Predpisu ZSL o oceňovaní športovcov 
a športových odborníkov v znení akom ho pripomienkovali jednotlivé sekcie 
športu. Navrhol uvedený predpis schváliť s oneskorenou účinnosťou až ku dňu 
získania štatútu NŠZ. Prítomní členovia VV-ZSL s návrhom súhlasili. 
P. Bendík ml. upozornil na nejasné špecifikovanie výsledku v „celkovej súťaži SP“ 
a požiadal o slovné doplnenie špecifikácie pre „celková súťaž“, respektíve 
„celková súťaž v disciplíne a v odvetví“.  
 

Uznesenie: UZN VV 132/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje Predpis ZSL o oceňovaní športovcov a športových odborníkov s 
pripomienkami a s oneskorenou účinnosťou ku dňu nadobudnutia štatútu NŠZ. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 



 

 
7. Rôzne 

 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 12/2021. 
 

Uznesenie: UZN VV 133/01/2022 
VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo 
v ZSL podané v mesiaci december 2021 bez námietky. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
M. Molotta stručne informoval o návrhu spoločnej spolupráce na zabezpečení 
odborného vzdelávania v špecializácii zjazdové lyžovanie a behy na lyžiach pre 
študentov FTVŠ UK Bratislava. Vedenie školy požiadalo ZSL o spoluprácu 
nakoľko nedisponuje odborníkmi s úzkou špecializáciou pre dané športové 
odvetvia. Informoval, že obidve strany sa dohodli na postupných krokoch tak 
aby od septembra 2022 bola výuka študentov špecializácie zjazdového 
lyžovania zabezpečovaná externistom ZSL a na základe upravených sylabov pre 
danú špecializáciu. 
Úloha: #9/12/2022 
 

8. Záver 
 
J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 
Najbližšie zasadnutie VV-ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 25.01.2022 v Bratislave. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:  Radovan Cagala 
Overovatelia:  Jana Palovičová, Martin Paško  
 

 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 09.01.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 12. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 13. januára (štvrtok) 2022 o 14:00 hod. , v rokovacej miestnosti sídla ZSL v budove A, 
Galvániho 17/A, 821 04 Bratislava. 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia 
     b) Správa Viceprezidenta  
     c) Manažér SD, ŠTR AD, ŠTR MD,  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
4. Reprezentácia   
    a) Nominácia ZOH 2022 
5. Zmluvné vzťahy 
     a) TASR zmluva 
     b) Grafik S. Antol 
     c) ParkSnow Donovaly 
6. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Doplnenie orgánov o 3.člena 
    c) Predpis ZSL o oceňovaní  
7. Rôzne 
    a) Schválenie registrácií za 12/2022  
8. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL 
Ján Jakubčo (MD), Janka Štaffenová (AD), Ondrej Tuka (SD), Michaela Grendelová (PR)  
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  
 



 

 

P r e z e n č n á   l i s t i n a 
z 12. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

13.01.2022 v Bratislave 
 

P. Č. FUNKCIA MENO a PRIEZVISKO PODPIS 

Výkonný výbor ZSL 

1. Prezident Ján Krajčík  

2. Viceprezident Jana Palovičová  

3. 3. člen Martin Paško  

4. Člen za športovcov Peter Bendik ml.  

5. Člen za šp.odborníkov Michal Molotta  

6. Člen za SR-ZSL Václav Klein  

Stanovy ZSL, čl. 40, odsek 5 

7. Kontrolór ZSL Ivan Boledovič  

8. Predseda SR-ZSL Peter Planý  

9. Člen SR-ZSL Martin Liptaj online 

10. Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala  

11. Operačný riaditeľ Roman Hanzel  

12. Vedúca kancelárie Ivana Štefančová  

    

Stanovy ZSL, čl. 40, odsek 7 

13. Hosť Ladislav Smolen Ospravedlnil sa 

14. Hosť Janka Štaffenová  

15. Hosť Ján Jakubčo  

16. Hosť Ondrej Tuka  

17. Hosť Michaela Grendelová  

18.    

19.    

20.    



 

 

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

 



 

 

12. VV-ZSL – 13.01.2022 

 
 

L I S T I N A   K A N D I D Á T O V   N A    F U N K C I U 
 

3. ČLEN KONTROLNO-REVÍZNEJ KOMISIE ZSL  
 

Zoznam kandidátov Navrhovateľ 
Dátum doručenia 
návrhového lístka 

 
Martin GAVALIER 

Ľuboš Suchý 13.12.2021 

  

 
 
 

 

 

                          

                                                        
                                                 

                                                       
                                                      
                                                      

                    

                                              

                                         

                                           

                                      



U N I V E R Z I T A  K O M E N S K É H O  V  B R A T I S L A V E  

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU  

Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava 

www.fsport.uniba.sk 

 
 

 

Vážený pán 

Ing. Anton Siekel 

prezident 

 

Slovenský olympijský a športový výbor 

Junácka 6 

831 04 Bratislava 

 
Váš list značky/ zo dňa Naša značka Vybavuje/linka/e-mail Bratislava dňa 
    

 
 
Vec: Vzdelávanie odborníkov v športe na najvyšších stupňoch kvalifikácie na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu. 

  

 

Vážený pán prezident Slovenského olympijského a športového výboru, 

 

obraciam sa na Teba s prosbou, s ktorou som už viackrát vystúpil aj na Valnom zhromaždení  

Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v minulosti. Ide o vzdelávanie 

odborníkov v športe, najmä trénerov, bez ktorých by celé hnutie nemohlo fungovať.  

 Nemusím iste pripomínať, že kvalitné vzdelávanie je základný pilier fungovania 

akejkoľvek časti spoločnosti, šport nevynímajúc. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) je už viac ako 60 rokov nositeľom tejto myšlienky 

a možno trošku neskromne pripomeniem, že naši absolventi sú zväčša úspešní.  

 Žiadna vzdelávacia inštitúcia nie je dokonalá, ale ako hovoria múdrejší odo mňa: „Škola 

je natoľko dobrá, koľko si z nej študent chce a dokáže vziať“. Niekedy nám ľudia z praxe 

vyčítajú prílišnú všeobecnosť, byrokratické postupy vo vzdelávaní a odklon od potrieb praxe, 

s čím sa dá súhlasiť, ale iba čiastočne. Každopádne univerzitné vzdelávanie je aj o tom, pokúsiť 

sa študentom vštepovať aj tie všeobecnejšie atribúty spájané s chápaním fungovania 

spoločnosti a s potrebou získavania vedeckých poznatkov objektívnymi postupmi. Toto všetko 

je o to viac významné v dnešnej dobe prebytku informácií, „hoaxov“ a „hejterstva“, tak, aby sa 

boli schopní odlíšiť objektívnu realitu od všakovakých neprávd. 

 Prejdem ale k veci. 

 Z Tvojej strany by som Ťa chcel požiadať o zdieľanie informácie, že na FTVŠ UK ideme 

redukovať počet ponúkaných športových špecializácií. Ponúkať budeme len tie, na ktoré máme 

kapacity v zmysle pravidiel vysokého školstva a jeho financovania na Slovensku.  

 Znamená to, že viaceré športové špecializácie, ktoré sme doposiaľ ponúkali, zatiaľ 

ponúkať ďalej nebudeme. V minulosti to bolo cca 40 športových špecializácií, dnes 35 a od 

budúceho roku o 13 menej. Ide okrem jedného športu ide o také čo sú zaradené aj programe 

OH alebo ZOH, konkrétne: bežecké lyžovanie, biatlon, golf, moderná gymnastika, 

snoubording, športová streľba, športové potápanie, tenis, triatlon, veslovanie, vodné pólo, 

vzpieranie, zjazdové lyžovanie. Tie nie sme schopní pokryť z vlastných zdrojov a tým aj si 

dovolím priamo poslať tento list v kópii, ako ponuku na hlbšiu spoluprácu (financovanie lektora 

predmetov športovej špecializácie). 
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Momentálne iba tieto (22 športových špecializácií, konkrétne: akrobatický rokenrol, atletika, 

basketbal, cyklistika, džudo, futbal, hádzaná, kanoistika, karate, kondičný tréner, kulturistika, 

fitnes a silový trojboj, ľadový hokej, synchronizované plávanie, športová gymnastika, športové 

plávanie, športový aerobik, šport pre všetkých, tance (ľudové tance a iné), tanečné disciplíny 

IDO, tanečný šport, volejbal, zápasenie) sme schopní zabezpečiť našimi internými 

pracovníkmi, ktorí napĺňajú literu zákona. Kanoistiku a zápasenie už realizujeme navrhnutým 

modelom spolufinancovania z prostriedkov národných športových zväzov určených na 

vzdelávanie. Nie sú to veľké sumy, ale nám ak sa to vynásobí v konečnom dôsledku to je 

neudržateľná záťaž. Žiaľ aj medzi týmito, ktoré naďalej ponúkame a zabezpečujeme sami, je 

viacero takých, ktoré ak „nezaberú“ a nebudú ich zabezpečujúci plniť medzinárodne uznávané 

štandardy kvality v oblasti vedy, budeme musieť v budúcnosti vyradiť z ponuky, prípadne ich 

zafinancuje príslušný športov zväz. 

 

 Ak chceme ostať na úrovni vedeckej univerzity a neklesnúť na úroveň odbornej vysokej 

školy – čo je finančne neudržateľné, lebo by nám klesli dotácie od štátu o cca 60 až 70 % – je 

nevyhnutné produkovať aj medzinárodne uznávané výstupy vedy, t. j. prinášať medzinárodne 

rešpektované nové vedecké poznatky a aplikovať ich do vzdelávania študentov. Tí odborníci 

zo športovej praxe, ktorí toto nerobia (nevedia alebo nechcú), môžu byť takisto kvalitní 

pedagógovia, avšak podľa platných pravidiel si tak zarobia u nás iba na polovicu svojej mzdy. 

 Podobne ako inštitúcie nášho typu v okolitých krajinách, by sme aj my, prostredníctvom 

strešného orgánu športu na Slovensku, teda SOŠV, 

 

chceli vyzvať športové zväzy na užšiu spoluprácu a zabezpečenie lektorov na vyučovanie 

predmetov príslušných športových špecializácií, ktorých aj v plnom rozsahu budú zväzy 

za túto činnosť honorovať! 

V opačnom prípade ich športové špecializácie nebudeme ponúkať.  

 

 Treba pripomenúť, že ich kvalifikácia (lektorov), podľa príslušných ustanovení Zákona 

č. 440/2015 Z. z., Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rovnako podľa 

príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe, 

musí byť minimálne na tej úrovni, ktorú vzdelávajú.  

 Trošku nám v tomto horí čas, takže ich vyjadrenie bude potrebné mať do dvoch týždňov, 

ak chcú, aby sme ponúkali vzdelávanie v ich športovej špecializácii v budúcom akademickom 

roku. 

 Dôvod je principiálne ten, že problematiku prijímania na štúdium 1. stupňa 

(bakalárskeho) musíme nechať schváliť v Akademickom senáte FTVŠ UK a podľa zákona 

zverejniť 2 mesiace pred posledným termínom podávania prihlášok, čo je koniec februára 2022. 

Ospravedlňujem sa, že sa budem opakovať, ale v opačnom prípade takéto športové 

špecializácie nebudeme ponúkať na najvyšších stupňoch kvalifikačného rámca (IV. a V. 

stupeň)  

 Atraktivita a záujem stať sa odborníkom v športe s najvyššou kvalifikáciou veľmi 

nestúpa, skôr naopak. Je to žiaľ aj vďaka nastaveniam v paragrafoch 83 a 84 „Zákona o športe“.  

Dovolím si podotknúť, že pravdepodobne nebyť kondičného trénerstva neprežili by sme ako 

fakulta, nakoľko viac ako polovica všetkých uchádzačov má dlhodobo záujem práve o štúdium 

špecializácie kondičný tréner. Z celkového počtu špecializácii je to celkom alarmujúce číslo. 

Príčiny možno identifikovať v rôznych oblastiach, nielen v infraštruktúre, ktorá sa aj tvojim 

pričinením postupne zlepšuje, ale aj v postavení športu v spoločnosti, v neposlednom rade 
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nedostatočným honorovaním odborníkov v športe, či administratívnou záťažou a množstvom 

iných, o ktorých vieme aj na základe analýz v koncepcii športu, ktorú strecha športu dala 

opakovane vypracovať nezávislým subjektom. Zrejme všetci chápeme, že je dôležité 

a spoločensky žiaduce, aby si aj športové zväzy uvedomili nutnosť investovania do svojich 

budúcich trénerov a nespoliehali sa na to, že nižšie – nevysokoškolské stupne kvalifikácie im 

v budúcnosti zabezpečia širokú základňu a kvalitných reprezentantov. 

 

 Vážený pán prezident, verím, že si to dočítal až do konca a že v záujme zlepšovania 

procesov v športe prepošlú Tvoji podriadení aj v Tvojom mene túto výzvu na finančné 

zabezpečenie lektorov vzdelávania trénerov. 

 V tejto zvláštnej tekutej dobe Ti na záver prajem, aby si mal dostatok dvoch 

najvzácnejších komodít a tými sú podľa mňa zdravie a čas. 

 

S úctou a s pozdravom 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK 
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