
 

ZÁPIS z 14. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 
 
Termín zasadnutia: 22.02.2022 
Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

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

Hostia: 
Janka Štaffenová, Daniel Granec, Ján Jakubčo, Pavol 
Chovaňák,  

Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Radovan Cagala 
Overovatelia: Václav Klein, Michal Molotta 

 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia 
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
4.  Zmluvné vzťahy 
      a) SLSP a.s. 
      b) NŠC 
5.  Reprezentácia   
     a) ZOH 2022 
     b) MSJ 2022 
     c) EYOF 2022 
6.  Podujatia 
     a) Správa o priebehu Kalendára ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia HKŠ 
     b) Doplnenie orgánov o 3.člena 
9.  Rôzne 
10. 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 účasť členov VV-ZSL v počte šesť (6) na uznášaniaschopnosť 
zasadnutia a na prijatie rozhodnutí (príloha č.1) a predstavil prítomným program 
rokovania a vyzval ich na doplnenie. R. Cagala požiadal o doplnenie v bode 4. 
„Zmluvné vzťahy“ o schválenie mandátnych zmlúv pre funkcie ŠTR AD 
a Manažér sekcie SD. Nikto z prítomných nemal iný návrh na doplnenie. 
 
 



 

Uznesenie: UZN VV 139/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 14. VV-ZSL – 22.02.2022 v znení uvedenom 
na pozvánke na zasadnutie a doplnením bodu 4. „Zmluvné vzťahy“ o schválenie 
mandátnych zmlúv na funkcie ŠTR AD a Manažér Sekcie SD a nájomnú zmluva na 
skladové priestory ZSL.  
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala následne zhrnul stav plnenia uznesení a vybraných úloh 
z predchádzajúceho obdobia a aktualizoval stavy úloh podľa pripomienok 
prítomných. 
 
Úloha #9/12/2022 
M. Molotta uviedol krátku informáciu k projektu spolupráce s FTVŠ UK BA 
o zabezpečení špecialistov pre vzdelávanie špecializácie zjazdové lyžovanie. 
Uviedol, že na oslovenie o spoluprácu reagovali T. Zuzula, T. Žampa a D. Šimo. 
Následne plánuje osloviť zástupcu FTVŠ UK povereného v danej veci 
o rokovanie k spolupráci na projekte. Prítomní vzali informáciu na vedomie.  
 

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 
 

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 a previedol prítomných cez management 
report organizácie ku dňu 31.1.2022. Následne podal predbežnú správu 
a kontrole finančných transakcií a účtovných dokladov v súvislosti s prípravou 
účtovnej závierky 2021. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie.   
 

4. Zmluvné vzťahy 
 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
M. Paško a R. Cagala infomovali prítomných o podaní žiadosti o preklenovací 
úver (kontokorent) na adresu Slovenskej sporiteľne z dôvodu prefinancovania 
výdavkov spojených s účasťou reprezentácie na podujatiach MSJ 2022. R. 
Cagala uviedol, že sa jedná o identický produkt banky aký sme využili v roku 
2021 v identickej situácii, kedy sme obdržali prístup k finančným prostriedkom 
určeným pre šport v správe NŠC, avšak ich čerpanie je možné len refundačnou 
transakciou oproti preukázaným výdavkom. Z toho dôvodu je potrebné aby sme 
disponovali finančnou kapacitou na dočasné prefinancovanie výdavkov výpravy 
reprezentácie a následne vyhotovenie refundácie na NŠC. 



 

Uznesenie: UZN VV 140/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje preklenovací úver vo výške 30.000 eur od bankového domu 
Slovenská sporiteľňa a.s. za účelom prefinancovania výdavkov reprezentácie SR 
v lyžovaní a snowboardingu na účasť na MSJ 2022, vrátane všetkých záruk 
požadovaných zo strany Slovenskej sporiteľne a.s.  
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Národné športové centrum 
R. Cagala predstavil znenie refundačnej zmluvy medzi NŠC a ZSL na 
prefinancovanie výdavkov výpravy reprezentácie na podujatia MSJ 2022. Jedná 
sa o typ zmluvy vyžadujúcej signifikantný podiel vlastných zdrojov na vykonanie 
prvotných úhrad a následne podanie žiadosti o refundáciu na NŠC.  Výška 
prostriedkov je alokovaná v súlade s rozdelením prostriedkov  vypracovaným 
SOŠV v auguste 2021, tj. 80.630 eur na všetky podujatia MSJ 2022 v zimných 
športoch s dobou trvania zmluvy do 30.03.2022. Uviedol, že z toho dôvodu je 
potrebné aby ZSL disponovalo úverovou linkou z banky, v opačnom prípade 
nedokážeme technicky takýto typ zmluvy realizovať.   
 

Uznesenie: UZN VV 141/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spoločnom uskutočnení podpory v športe uzavretej 
v zmysle §51 OZ s Národným športovým centrom a predmetom zabezpečenia 
účasti športovej reprezentácie SR na podujatiach Majstrovstvá sveta juniorov 
2022 v zimných lyžiarskych športoch v predloženom znení. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Transmisie MT s.r.o. 
R. Cagala predstavil znenie zmluvy so spoločnosťou Transmisie MT s.r.o. na 
krátkodobý prenájom skladových priestorov v rozsahu 25 m2 a jednotkovom 
náklade 75 eur/mesiac. Správu tohto dočasného priestoru bude vykonávať 
Janka Štaffenová, manažér alpských disciplín. 

Uznesenie: UZN VV 142/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu so spoločnosťou Transmisie MT s.r.o. na krátkodobý 
prenájom skladových priestorov v areáli spoločnosti v predloženom znení. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Športovo-technický riaditeľ AD 
R. Cagala predložil znenie mandátnej zmluvy na funkciu športovo-technický 
riaditeľ alpských disciplín na základe dohody s vybraným uchádzačom na túto 
funkciu P. Chovaňákom.  

Uznesenie: UZN VV 143/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje mandátnu zmluvu so športovou organizáciou FOX Ski Academy 
na zabezpečenie výkonu činnosti športovo-technického riaditeľa alpských 
disciplín v predloženom znení. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

Manažér severských disciplín 
R. Cagala predložil znenie mandátnej zmluvy na funkciu manažér severských 
disciplín na základe dohody s jediným záujemcom na túto funkciu D. Granecom.  

Uznesenie: UZN VV 144/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje mandátnu zmluvu so športovou organizáciou ŠK Dragons 
Ružinov Bratislava na zabezpečenie výkonu činnosti manažéra sekcie severských 
disciplín v predloženom znení. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
5. Reprezentácia 

 
ZOH 2022 
J. Jakubčo podal stručnú informáciu po návrate z podujatia ZOH 2022. Vo svojej 
správe sa zameral predovšetkým na nepochopiteľné a neslušné správanie 
športovcov a členov RT z bývalého národného športového zväzu vrátane situácii 
kedy odmietali nastúpiť na štart bez udania skutočne objektívnych dôvodov. P. 
Bendík ml. uviedol, že takéto správanie nebude v budúcnosti v ZSL tolerované 
a bude predmetom konania. R. Cagala uviedol, že súhrnná správa SOŠV 
o výprave bude tieto veci adresovať a pri jej prerokovaní bude priestor tieto 
záležitosti nielen prediskutovať ale aj prijať rozhodnutie ako k takýmto 
situáciam pristúpiť. M. Molotta dodal, že v budúcnosti by takáto situácia 
objektívne už nemala nastať, pretože uvedené osoby boli na podujatí na 
výnimku nakoľko nie sú členmi ZSL a do výpravy boli nominovaní jedine na 
základe fair-play princípu zo strany ZSL. Prítomní vyjadrili súhlas. 
 
MSJ 2022 
D. Granec podal krátku informáciu o prebiehajúcich podujatiach MSJ 2022 
v behoch na lyžiach a v skokoch na lyžiach. Prítomní vzali uvedenú informáciu 
na vedomie. 
  
Per rollam rozhodnutia VV-ZSL v medzičase medzi 12.VV-ZSL a 13.VV-ZSL: 

Uznesenie: UZN VV 137/02/2022e 
"VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného tímu na podujatie 
Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v severských disciplínach v termíne 28.02. - 
06.03.2022, Zakopane, Poľsko nasledovne: 
Športovci v disciplíne skoky na lyžiach: Erik Kapiaš, Tamara Mesíková  
Realizačný tím: Ján Tánczos – hlavný tréner, Marián Mesík – tréner, František 
Vavrinčík – asistent trénerov  a vedúci výpravy. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: UZN VV 138/02/2022e 
VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného tímu na podujatie 
Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v severských disciplínach v termíne 19. - 
28.02.2022, Lygna, Nórsko nasledovne: 
Športovci U23 v disciplíne behy na lyžiach: Danielová Mária, Renda Andrej 



 

Športovci U20 v disciplíne behy na lyžiach: Sivoková Kristína, Klementová 
Marianna, Cenek Jáchym, Tilesch Denis, Horniak Matej, Veronika Bukasová 
(náhradník) 
Realizačný tím: 
Vedúci výpravy: Tuka Ondrej 
Tréneri a servismani: Holienčík Stanislav, Szczotka Mateusz, Wojtyla Wojciech, 
Benka-Rybár Ondrej 
Kuchár a masér: Benč Jakub 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
J. Jakubčo podal krátku informáciu o prípravách na podujatia MSJ 2022 v park & 
pipe disciplínach a v krosových disciplínach. Prítomní vzali uvedenú informáciu 
na vedomie. 

 Uznesenie: UZN VV 145/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej republiky na podujatie 
Majstrovstvá sveta juniorov 2022, od 05.03.2022 do 13.03.2022, Leysin (SUI) v 
park & pipe lyžovaní a snowboardingu nasledovne: 
Športovci: Martin Józsa (SNB), Michael Oravec (SKI) 
Vedúci výpravy a hlavný tréner: Matej Matys 
Tréner: František Horejší 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
P. Chovaňák podal krátku informáciu o prípravách na podujatia MSJ 2022 
v zjazdovom lyžovaní. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 

 Uznesenie: UZN VV 146/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného tímu na podujatie 
Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v zjazdovom lyžovaní v termíne 01.03. - 
09.03.2022, Panorama, Kanada nasledovne: 
Športovci:  Ján Sanitrár ml., Adam Lások, Samuel Vigaš, Teo Žampa, Rebeka 
Jančová, Lenka Niňajová 
Realizačný tím: Tomáš Hudec- vedúci výpravy, Ján Sanitrár st. – tréner, Tomáš 
Žampa – tréner, Simone Sperotti - tréner, Ján Kvasnička - tréner, Kristián Pivovarči 
– fyzioterapeut,  
Extras na vlastné náklady: Slávka Žampová – asistent trénera 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
EYOF 2022 
R. Hanzel predstavil stav príprav výpravy štátnej reprezentácie na podujatie 
EYOF 2022. predstavil finálne počty kvót účastníkov podľa návrhu z jednotlivých 
sekcií a termíny na ukončenie nominácie a predloženie finálneho návrhu 
zloženia  výpravy na schválenie. Prítomní vzali informáciu na vedomie. 
 
Nominácie deadline zo strany sekcie:   piatok 25.02.2022 do 12:00 
Per-rollam schválenie VV-ZSL:    pondelok 28.02.2022 do 12:00 
Oficiálne oznámenie výpravy ZSL na SOŠV:  pondelok 28.02.2022 do 16:00  



 

 

 
 

6. Podujatia 
 
Zjazdové lyžovanie 
J. Štaffenová v krátkosti uviedla, že podujatia v zjazdovom lyžovaní prebiehajú 
podľa plánu a presunuli sa do svojej druhej polovice. Ocenila prístup 
predovšetkým organizátorov regionálnych súťaží, ktorí pristupujú k realizácií 
svojich súťaží skutočne profesionálne a držia vysokú laťku úrovne. Uviedla, že 
tradične skupina Masters preukazuje vysokú úroveň organizácie svojich 
podujatí. Ocenila prácu Romana Murína vo funkcii riaditeľa FIS podujatí 
a navrhla aby bol za túto prácu aj finančne honorovaný. 
R. Cagala požiadal Sekciu AD aby zahájila prípravy nad kalendárom letných 
podujatí v lyžovaní na tráve vrátane zaujatia stanoviska k návrhu na organizáciu 
Svetového pohára v lyžovaní na tráve v lete 2022 v stredisku Banka. Prítomní 
vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha: #1/14/22 
 
Behy na lyžiach 
D. Granec informoval o priebehu víkendu 11-12.02.2022 kedy sa konali 2 
významné bežecké podujatia a pochválil prácu oboch organizátorov (Levoča 
Nordic Centrum a LO TJ Štrba). Uviedol, že ostatné podujatia v kalendári 
prebehnú podľa plánu. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Moderné disciplíny 
J. Jakubčo informoval o návrhu nových podujatí na marec v moderných 
disciplínach okrem už vopred schválených podujatiach v skki-trikke a freeride.  
 
5-6.03.´22, Jasná, freestyle SKI&SNB, slopestyle (presunutý termín) 
12-13.03.´22, Štrbské Pleso, freestyle SKI&SNB, slopestyle (presunutý termín) 
17.03.´22, Štrbské Pleso, SNB, 2x snowboardcross 
22.03.´22, Štrbské Pleso, SNB, 1x snowboardcross, 1x obrovský slalom 
 
Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
 
 
 



 

7. Vzdelávanie 
 
M. Molotta podal stručnú informáciu o príprave vzdelávacích kurzov 
Lektorského zboru ZSL na mesiac marec. Presná štruktúra kurzov a ich termín 
a miesto konania bude predložená na schválenie na najbližšom rokovaní VV-
ZSL. R. Cagala uviedol, že LS-ZSL bol doplnený o dve nové osoby, p. Vladimír 
Franko a p. Dušan Šimo, obaja odborníci na metodiku zjazdového lyžovania pre 
vrcholových športovcov. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 

8. Informácie Kontrolóra ZSL 
 
I. Boledovič v krátkosti zhrnul činnosť KRK-ZSL vo veci dvoch podnetov, ktorými 
sa komisia v uplynulom období zaoberala. 
podnet KRK-01/22, podávateľ: A. Židek 
podnet KRK-02/22, podávateľ: P.Melicher 
Stanoviska KRK-ZSL v oboch podaniach sú pripravené a budú v priebehu 
najbližších dní doručené podnetárom, následne archivované a zverejnené podľa 
osobitného predpisu. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha: #2/14/2022 
 
R. Cagala uviedol, že navrhovaní kandidáti na 3. člena Disciplinárnej komisie a 3. 
člena Orgánu pre riešenie sporov ku dňu konania rokovania nepotvrdili svoj 
súhlas s členstvom v orgáne.  Tento bod rokovania pokračuje na budúce 
zasadnutie. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha: #7/12/22, #8/12/2022 v trvaní 

9. Rôzne 
 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 01/2021. 
 

Uznesenie: UZN VV 147/02/2022 
VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo 
v ZSL podané v mesiaci január 2021 bez námietky. 
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
10. Záver 

 
V. Klein ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 
Najbližšie zasadnutie VV-ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 08.02.2022 v Bratislave. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 

       



 

 
Zapisovateľ:  Radovan Cagala 
Overovatelia:  Václav Klein, Michal Molotta  
 

 
 
 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 17.02.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 14. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 22. februára (utorok) 2022 o 15:00 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 
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
4.  Zmluvné vzťahy 
      a) SLSP a.s. 
      b) NŠC 
5.  Reprezentácia   
     a) ZOH 2022 
     b) MSJ 2022 
     c) EYOF 2022 
6.  Podujatia 
     a) Správa o priebehu Kalendára ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia HKŠ 
     b) Doplnenie orgánov o 3.člena 
9.  Rôzne 
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL 
Ján Jakubčo (MD), Janka Štaffenová (AD), Daniel Granec (SD), Michaela Grendelová (PR) 
k bodom 1, 5, 6, 7, 8 a 9. 
 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  
 




