
 

 
ZÁPIS z 15. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 

Termín zasadnutia: 08.03.2022 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

Prítomní členovia VV-ZSL: 
Martin Liptaj, Martin Paško, Václav Klein, Michal Molotta, Ján 
Krajčík, Peter Bendik ml. - online, Jana Palovičová – online, 
Peter Planý - online 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 

Prítomní členovia SR-ZSL: Václav Klein, Martin Liptaj 

Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Diana Buričinová, Roman Hanzel 

Ospravedlnení:  

Hostia: 
Ján Jakubčo, Michaela Grendelová, Pavol Chovaňák – online, 
Janka Štaffenová – online, František Vavrinčík - online 

Predsedajúci: Ján Krajčík 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Michal Molotta, Martin Paško 

 

1. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 

2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia 
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
4.  Zmluvné vzťahy 
      a) MAAD.sk s.r.o. 
      b) VŠC Dukla 
      c) NŠC 461 BV 2022 
      d) Mandátna zmluva 
5.  Reprezentácia   
     a) MSJ 2022 
     b) EYOF 2022 
6.  Podujatia 
     a) Správa o priebehu Kalendára ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia HKŠ 
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 uznášaniaschopnosť zasadnutia 
na prijatie rozhodnutí (príloha #1, 2) a prítomným podal informáciu o doplnení programu v bode 
4. „Zmluvné vzťahy“ - Mandátna zmluva. Nikto z prítomných nemal iný návrh na doplnenie.  
 
 

 

Uznesenie:  UZN VV 147/03/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 15. VV-ZSL – 08.03.2022 v znení uvedenom na pozvánke na 
zasadnutie a doplnením bodu 4. „Zmluvné vzťahy“ o schválenie mandátnych zmlúv. 

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 
R. Cagala informoval prítomných o stave projektu spolupráce s FTVŠ.  V danej veci je v ďalšom 
kroku plánované stretnutie s tromi záujemcami o participáciu priamo so zástupcom FTVŠ.  
 
Úloha #02/14/22 
K uzavretiu podnetu F. Žideka informoval kontrolór I.Boledovič. I. Boledovič uviedol, že k danému 
podnetu vypracoval konečné stanovisko.               

 

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. 

 
R. Cagala informoval o návrhu prezidenta FIS na stretnutie, ktoré sa má uskutočniť dňa 18.3.2022 
v Courchevel a za ZSL sa ho zúčastní prezident J.Krajčík, viceprezident J. Palovičová a generálny 
sekretár R. Cagala. 
Úloha #03/14/22 
 
J. Palovičová podala krátku informáciu z rokovaní s vybranými predstaviteľmi FIS, ktoré viedla 
počas pobytu na Paralympiáde 2022 v uplynulých dňoch. 
 
M. Grendelová informovala o zabezpečení PR na aktuálne prebiehajúcich a blížiacich sa 
podujatiach. Prítomní následne diskutovali jednotlivú situačnú záležitosť a následné kroky 
v daných záležitostiach. 
 
R. Cagala taktiež podal informáciu o prípravách na blížiace sa 62.VZ-SOŠV, ktoré sa má uskutočniť 
koncom apríla, program zatiaľ nie je exaktne známy, očakávame návrh na zmenu Stanov SOŠV. 
 

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 a zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na strane príjmov a na 
strane výdavkov, prítomných previedol cez management report organizácie za 02/2022 . 
Následne podal predbežnú správu o kontrole finančných transakcií a účtovných dokladov v zmysle 
Zmluvy o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe (MSJ 2022) a Zmluvy o spolupráci pri 
realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe uzatvorenou s Národným 
športovým centrom. Zároveň prítomným prezentoval priebežnú bilanciu výdajov MSJ 2022 podľa 
jednotlivých sekcií a bilanciu výdajov v zmysle Zmluvy  o spolupráci pri realizácii športovej činnosti, 
informoval o objeme prostriedkov odovzdaných na vyúčtovanie a prijatých platbách zo strany 
NŠC.  
 

 
 

REFUNDÁCIA SUMA DÁTUM PREDLOŽENIA DÁTUM ÚHRADY

RF NŠC #1 25 815,36 €         23.2.2022 2.3.2022

RF NŠC #2 23 210,25 €         3.3.2022



 

Uviedol, že MSJ v SBX a SX nebudú kompletne uhradené prostredníctvom predmetnej zmluvy, 
nakoľko sa konajú až v posledné dni v mesiaci marec a zmluva s NŠC prikazuje ZSL predložiť 
posledné vyúčtovanie dňa 21.03.2022. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie (príloha #3).   
Ján Jakubčo a Janka Štaffenová informovali o pracovnom stretnutí v rámci športových sekcií ZSL 
kde rokovali manažéri všetkých troch sekcií vo veci rozsahu nákupu športového materiálu 
k organizovaniu podujatí v sezóne 2022/23. 
 

4. Zmluvné vzťahy 
 
MAAD.sk, s.r.o. 
R. Cagala predstavil prítomným zmluvu o spolupráci s firmou MAAD.sk, ktorá ponúka poháre, 
štítky na poháre, diplomy, medaily a trofeje na športové podujatia. Peter Bendik ml. mal 
pripomienku k predmetnej zmluve a to, že v zmluve nie je exaktne definovaný predmet 
a doporučuje zmluvu schváliť až po doplnení exaktnej definície predmetu. Prítomní súhlasili 
s návrhom P. Bendíka ml. 
Úloha #1/15/2022 
 
Vojenské športové centrum Dukla 
R. Cagala predstavil znenie zmluvy o spolupráci medzi ZSL a VŠC Dukla. Uviedol, že je to identická 
zmluva, akú vedenie ZSL schválilo aj pred sezónou 21/22 a zmluva nemá zakomponované, žiadne 
nové znenia alebo iné zmeny.  

 

Uznesenie:  UZN VV 148/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy  
vrcholových športovcov a talentovanej mládeže medzi ZSL a VŠC Dukla v predloženom znení.  

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
Národné športové centrum 
 
R. Cagala predstavil znenie refundačnej zmluvy medzi NŠC a ZSL na refinancovanie výdavkov na 
športovú činnosť organizácie na najbližšie obdobie. 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 celkovej sume 481.000 eur s dobou 
trvania zmluvy do 30.04.2022. Uviedol, že z toho dôvodu je potrebné aby ZSL disponovalo 
minimálne úverovou linkou z banky cca na úrovni 100.00 eur, v opačnom prípade nedokážeme 
technicky takýto typ zmluvy realizovať.   
 

Uznesenie: UZN VV 149/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spoločnom uskutočnení podpory v športe uzavretej v zmysle §51 OZ 
s Národným športovým centrom v predloženom znení. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Mandátna zmluva 
R. Cagala predstavil štandardné znenie mandátnej zmluvy pre J. Senčekovú na funkciu 
administratívny pracovník pre registrácie členských subjektov a matriku členov. Taktiež predstavil 
identický typ zmluvy pre A. Lackovú, na funkciu  tajomníčky Lektorského zboru ZSL.  Prítomní 
nemali k návrhu znenia zmlúv žiadne námietky. 
 

Uznesenie: UZN VV 150/03/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje Mandátnu zmluvu pre J. Senčekovú (administratívny pracovník pre registrácie 
členských subjektov a matriku členov.) a A. Lackovú (tajomník LZ-ZSK) v predloženom znení. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 

5. Reprezentácia 
 
MSJ 2022 
O. Tuka podal stručnú informáciu o priebehu MSJ 2022 v behoch na lyžiach, ktoré sa konalo 
v Nórsku. Uviedol, že zo strany organizátora bolo všetko v poriadku a taktiež spolupráca s celým 
organizačným tímom prebehla bez problémov. Jediným problémom bola však výsledková listina 
športovcov. Pevne verí, že v budúcnosti nastane zlepšenie. Čo ale podotkol, bolo nedodržiavanie 
disciplíny zo strany športovcov. Prítomní diskutovali danú situačnú problematiku. J. Jakubčo 
navrhol aby sa začali písomne upozorňovať športovci v takýchto prípadoch a podobné správanie 
sa netolerovalo (príloha #4). 
 
F. Vavrinčík podal stručnú informáciu o MSJ 2022 v skokoch na lyžiach, ktoré sa konalo v Poľsku 
(Zakopane). Uviedol, že organizácia prebehla bez problémov. Odprezentované výkony boli 
primerané príprave. U reprezentanta E. Kapiaša poznamenal zlepšenie v rámci výkonnosti 
a predovšetkým technike. F. Vavrinčík informoval o  návrhu na spoluprácu s trénerom J. Sákalom, 
ktorý vyjadril súhlas so spoluprácou so ZSL pre nadchádzajúcu sezónu. Prítomní vzali uvedenú 
informáciu na vedomie (príloha #5). 
 
P. Chovaňák podal stručnú informáciu z aktuálne prebiehajúcich MSJ 2022, v zjazdovom lyžovaní 
v Kanade. Detailne rozobral záležitosť s neskorým príchodom J. Sanitrára st. a 2 športovcov na 
letisko s nadmernou nadváhou batožiny, čo viedlo k tomu, že skupina nebola zo strany leteckej 
spoločnosti akceptovaná a neodletela. Predmetnú záležitosť vidí ako jednoznačné zlyhanie 
trénera J. Sanitrára st. Zároveň uviedol, že podal podnet na DK-ZSL za príspevok J. Sanitrára ml. na 
Instagramový účet ZSL kde uvádza, že ZSL je vinníkom.  
R. Cagala informoval prítomných o skutočnostiach, ktoré musel uskutočniť spoločne s P. 
Chovaňákom a členom VV-ZSL, M. Paškom aby výprava odletela na nasledujúci deň.  Uvedená 
záležitosť viedla k strate pôvodných leteniek a zakúpeniu nových leteniek na poslednú chvíľu. 
Celková finančná dotácia na riešenie tejto situácie bola  vyše 5.500 eur extra. V. Klein požaduje, 
aby bola daná vec prešetrená, vrátane výpovede pracovníka Oddelenia starostlivosti 
o reprezentáciu, Z. Senčekovej, ktorá prípravu výpravy realizovala a ktorá bola osočovaná zo 
strany p. Sanitrára st.. M.Paško žiada, aby boli extra vynaložené finančné prostriedky zosobnené, 
pokiaľ sa preukáže pochybenie p. Sanitrára st.. 
Úloha #2/15/2022 
 
J. Jakubčo podal stručnú informáciu z aktuálne prebiehajúcich MSJ 2022 v park & pipe 
disciplínach, vo Švajčiarsku. Následne predstavil širší návrh ako plánuje pristúpiť k nominácii na 
krosové disciplíny MSJ 2022, kde plánuje zapojiť zahraničných odborníkov (SBX) a iných 
špecialistov (SX). Prítomní diskutovali situačnú záležitosť a uvedené informácie vzali na vedomie. 
M. Liptaj uviedol, že je to veľmi dôležitý krok v zmene prístupu a jednoznačne podporuje iniciatívu 
Sekcie moderných disciplín spolupracovať s odborníkmi zo zahraničia a  špecialistami na disciplínu. 
 
EYOF 2022 
R. Cagala predstavil schválenú nomináciu na EYOF 2022, ktoré sa bude konať vo Fínsku (Vuokatti), 
ktorá bola schválená elektronicky v medziobdobí zasadnutí VV-ZSL (príloha #6). 
R. Hanzel prítomným predstavil plán ohľadom čerpania fondu SOŠV pre EYOF 2022. Uviedol, že 
finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie ubytovania a stravy športovcov počas 
prípravy na podujatie. Nemôžu byť použité na materiálne zabezpečenie. Vyúčtovanie výdavkov 



 

podľa zmluvy s SOŠV bude vykonané po ukončení podujatia EYOF. Následne informoval 
o praktických záležitostiach odjazdu výpravy dňa  18.3.2022.  
R. Hanzel informoval prítomných o ponuke SOŠV vyslať 2 účastníkov na trénerský seminár počas 
trvania EYOF. So žiadosťou o účasť reagovali L. Repková a M. Pavella (behy na lyžiach), 
ktorí pocestujú spolu s výpravou 19.03.2022. Prítomní podaný návrh schválili. 
 

Uznesenie: UZN VV 151/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje účasť L. Repkovú a M. Pavellu na vzdelávacom seminári EYOF pre trénerov 
mládeže. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
6. Podujatia 

 
Zjazdové lyžovanie  
J. Štaffenová v krátkosti uviedla, že celonárodné súťaže mládeže a aj jednotlivé regionálne súťaže 
v zjazdovom lyžovaní prebiehajú podľa plánu. Poznamenala, že jediná zmena termínu nastala pri 
najbližšom kole žiackych pretekov a finále súťaže  sa tak posunulo o týždeň skôr, s čím vznikli aj 
sekundárne komplikácie. Avšak bolo to rozhodnutie s cieľom zabezpečiť, aby športovci mohli 
absolvovať regulárne preteky, keďže v tomto roku mali zlé podmienky na každom jednom kole. P. 
Chovaňák dodal stručné vysvetlenie svojho rozhodnutia pre zmenu termínu, ktoré ako Športovo-
technický riaditeľ je plne v jeho kompetencii. J. Štaffenová následne stručne zhodnotila priebeh 
ostatných podujatí. Dodala, že za sekcia úspešne realizovala Majstrovstvá SR v obrovskom slalome 
predžiakov. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
Moderné disciplíny 
J. Jakubčo podal stručnú informáciu o pripravovaných podujatiach v rámci moderných disciplín. 
R. Cagala prítomných informoval, že pre realizáciu podujatí v moderných disciplínach 
snowboardingu sa vykonala dohoda so spoločnosťou Andaco s.r.o. o realizácii takýchto podujatí 
na kľúč. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 

 

Uznesenie:  UZN VV 152/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športových podujatí so 
spoločnosťou Andaco s.r.o. v predloženom znení. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
7. Vzdelávanie 

 
R. Cagala predstavil aktuálny plán najbližších vzdelávacích kurzov Lektorského zboru ZSL: 
 
Inštruktor zjazdového lyžovania 1. kv. stupňa -  25.03 – 03.04.22 – Jasná 
Inštruktor snowboardingu 1. kv. stupňa -  25.03 – 03.04.22 – Jasná 
Inštruktor zjazdového lyžovania 2. kv. stupňa -  25.03 – 03.04.22 – Jasná 
Inštruktor snowboardingu 2. kv. stupňa -  25.03 – 03.04.22 – Jasná 
Doškolenie Tréner alpských disciplín 1., 2. a 3. kv. stupňa – 02.04.22 - Jasná  
Doškolenie Inštruktor zj. lyžovania 1., 2. a 3. kv. stupňa – 02.04.22 – Jasná 
Doškolenie Inštruktor snowboardingu 1. a 2.  kv. stupňa – 02.04.22 - Jasná  
Opravné skúšky Inštruktor zjazdového lyžovania 1. kv. stupňa -  03.04.22 – Jasná 
Opravné skúšky Inštruktor snowboardingu 1. kv. stupňa -  03.04.22 – Jasná 
 
Dodal, že rodné listy uvedených kurzov boli medzičasom podpísané prezidentom ZSL, J. Krajčíkom 
(pokyn k realizácii). Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 



 

 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
        

I. Boledovič stručne 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 

       Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie.  
 

9. Rôzne 
 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 02/2022. 
 

Uznesenie: UZN VV 153/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo v ZSL podané 
v mesiaci február 2022 bez námietky. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
10. Záver 

 
J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie zasadnutie 
VV-ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 29.03.2022 v Bratislave. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č. 3 – priebežné čerpanie prostriedkov MSJ 2022 
Príloha č. 4 – správa vedúceho výpravy MSJ 2022 CC 
Príloha č. 5 – správa vedúceho výpravy MSJ 2022 SJ 
Príloha č. 6 – nominácia EYOF 2022 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 

       
 
Zapisovateľ:       Diana Buričinová 
Overovatelia:     Michal Molotta, Martin Paško  
 

 
 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 03.03.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 15. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 08. marca (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) MAAD.sk s.r.o. 
      b) VŠC Dukla 
      c) NŠC 461 BV 2022 
5.  Reprezentácia   
     a) MSJ 2022 
     b) EYOF 2022 
6.  Podujatia 
     a) Správa o priebehu Kalendára ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia HKŠ 
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, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 
Ondrej Tuka (ŠTR SD), Pavol Chovaňák (ŠTR AD), František Vavrinčík (ŠTR SJ) k bodu 5 a 6 
 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  
 
 





Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov 01.01-31.03.2022 01.01-08.03.2022 8.3.2022

MSJ 2022 v zjazdovom lyžovaní, Panorama, Kanada Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar

Služby

CELKOM: 37 300 10 235,26 27 064,74

MSJ 2022 v skokoch na lyžiach, Zakopane, Poľsko Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar

Služby

CELKOM: 5 960 5 206,30 753,70

MSJ 2022 v behoch na lyžiach, Lygna, Nórsko Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar

Služby

CELKOM: 19 670 18 652,00 1 018,00

MSJ v akrobatickom lyžovaní a akrob.snowboardingu, Leysin, Švajčiarsko Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar

Služby

CELKOM: 12 550 988,00 11 562,00

MSJ 2022 v skicrosse a snowbaordcrosse, Chiesa, Taliansko Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar

Služby

CELKOM: 5 150 0,00 5 150,00

Extra Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar

Služby

CELKOM: 0,00 206,55 -206,55

CELKOM: Návrh SOŠV Čerpanie Ostáva čerpať % čerpania

Tovar 35 288,11

Služby 0,00

CELKOM: 80 630,00 35 288,11 45 341,89

0,00 206,55 -206,55

80 630,00 45 341,89
43,77%

12 550 988,00 11 562,00
7,9%

5 150 0,00 5 150,00
0,00%

5 960 5 206,30 753,70
87,4%

19 670 18 652,00 1 018,00
94,8%

Bilancia

plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov ZSL

poskytnutých z dotácie NŠC SR pre MSJ 2022

37 300 10 235,26 27 064,74
27,4%
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SPRÁVA  
z Majstrovstiev sveta juniorov a do 23 rokov v behu na lyžiach 2022 

 
Miesto podujatia: Lygna (Nórsko) 
Dátum konania: 22.-27.2.2022 
Reprezentačné družstvo v zložení (muži): Renda Andrej 
   Cenek Jáchym 
   Tilesch Denis 
   Horniak Matej 
Reprezentačné družstvo v zložení (ženy): Danielová Mária 
   Klementová Marianna 
   Sivoková Kristína 
Vedúci výpravy: Tuka Ondrej 
 
Hlavný tréner výpravy: Holienčík Stanislav 
 
Členovia realizačného tímu výpravy športovcov: Szczotka Mateusz (servisman), 
Wojtyla Wojciech (servisman), Benka-Rybár Ondrej (servisman), Benč Jakub 
(kuchár a masér) 
 
Zranenia/choroby:  žiadne 
 
Dodržanie štatútu reprezentanta: uviesť ak bolo zaregistrované porušenie 
niektorého z článkov Štatútu reprezentanta 
 
Výsledky športovcov výpravy: 

ŠPORTOVEC DISCIPLÍNA MIESTO 
POČET  

ŠTARTUJÚCICH 
 

IOV* 

Renda Andrej 15 km C 58 61 95,08 

Renda Andrej šprint 1,2 km 
F 

58 69 84,05 

Danielová Mária 10 km C 62 62 100 

Danielová Mária 
šprint 1,2 km 

F 49 66 74,24 

Horniak Matej 
30 km F 

mass  
45 67 67,16 

Horniak Matej 10 km C 93 99 93,94 

Horniak Matej šprint 1,2 km 
F 

94 100 94 

Cenek Jáchym 
30 km F 

mass 61 67 91,04 

Cenek Jáchym 10 km C 77 99 77,78 
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Cenek Jáchym 
šprint 1,2 km 

F 58 100 58 

Tilesch Denis 10 km C 84 99 84,85 

Tilesch Denis šprint 1,2 km 
F 

64 100 64 

Klementová Marianna 5 km C 62 82 75,61 

Klementová Marianna šprint 1,2 km 
F 

49 83 59,04 

Sivoková Kristína 5 km C 61 82 74,39 

Sivoková Kristína 
šprint 1,2 km 

F 59 83 71,08 

 
*Index Obtiažnosti Výsledku (IOV) je podiel medzi hodnotou umiestnenia športovca a celkovým 
počtom športovcov na štartovej listine vynásobený 100. 
Hodnota IOV = 100 znamená, že športovec skončil posledný. 
Hodnoty IOV < 20 možno považovať za štatisticky vynikajúce výsledky reprezentanta SR 
Hodnoty IOV > 50 považujeme za priemerné až nedostatočné výsledky hodné reprezentanta SR 
Príklad:  umiestnenie v disciplíne: 25. Miesto, celkom na štarte v disicplíne: 75 
IOV = 25 / 75 x 100 = 33,3 
 
Stručný priebeh a opis kľúčových situácií a rozhodnutí, ktoré vyžadovali pozornosť 
alebo akciu zo strany Vedúceho výpravy: 
Zo strany organizátorov bolo podujatie zvládnuté na požadovanej úrovni. 
Komunikácia s organizátormi bola bezproblémová. V rámci výpravy bola 
komunikácia taktiež bezproblémová, na čom sme sa dohodli, to platilo. Spolupráca 
s českým a poľským servisom bola tiež bez problémov. Jeden z problémov, ktorý je 
potrebné vyriešiť je výkonnosť a zmýšľanie pretekárov. Podtrénovanosť a prehnané 
sebavedomie väčšiny pretekárov je príčinou výsledkov, ktoré slovenská výprava na 
MSJaU23 dosiahla. Niektorí pretekári aj napriek kvalitnej príprave nezvládli 
psychický tlak, ktorý sa prejavil na ich výkone v daný deň. Ďalší problém, ktorý som 
zaregistroval, bola nespokojnosť pretekárov so stravou. V dôsledku toho bolo 
minutých viac peňazí ako bolo potrebné. 
 
Doporučenia a návrhy na zlepšenie zo strany Vedúceho výpravy:  

- spolupráca so psychológom 
- zmena systému prípravy počas roka 
- efektívnejšie využívanie financií na stravu 
- materiálne zabezpečenie reprezentantov  

 
Dátum spracovania správy: 01.03.2022 
Priezvisko a meno, podpis:  
 
 
Vyplnenú správu poslať na ivana.stefancova@zsl.sk do 48 hodín od ukončenia 
podujatia. 

mailto:ivana.stefancova@zsl.sk
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SPRÁVA z Majstrovstiev sveta juniorov v skoku na lyžiach 2022 
 

Miesto podujatia: Zakopané (Poľsko) 
Dátum konania: 28.2. – 6.3.2022 
Reprezentačné družstvo v zložení (muži):  Erik Kapiaš 
Reprezentačné družstvo v zložení (ženy):  Tamara Mesíková 
Vedúci výpravy:                                      František Vavrinčík 
Hlavný tréner výpravy:                                       Ján Tanczos 
Členovia realizačného tímu výpravy športovcov:       nie 
Zranenia/choroby:      nie 
Dodržanie štatútu reprezentanta:    dodržané v súlade s pravidlami 
Výsledky športovcov výpravy: 

ŠPORTOVEC 

DISCI
PLÍN

A MIESTO 

POČET 
ŠTARTUJÚCI

CH 

Link na výsledky  
IOV* 

Erik Kapiaš HS 
105 

51 57 

https://www.fis-
ski.com/DB/general/result
s.html?sectorcode=JP&rac

eid=6277 

89,47 

Tamara 
Mesíková 

HS 
105 25 45 

https://www.fis-
ski.com/DB/general/result
s.html?sectorcode=JP&rac

eid=6278 

55,55 

 
*Index Obtiažnosti Výsledku (IOV) je podiel medzi hodnotou umiestnenia športovca a celkovým 
počtom športovcov na štartovej listine vynásobený 100. 
Hodnota IOV = 100 znamená, že športovec skončil posledný. 
Hodnoty IOV < 20 možno považovať za štatisticky vynikajúce výsledky reprezentanta SR 
Hodnoty IOV > 50 považujeme za priemerné až nedostatočné výsledky hodné reprezentanta SR 
Príklad:  umiestnenie v disciplíne: 25. Miesto, celkom na štarte v disicplíne: 75 
IOV = 25 / 75 x 100 = 33,3 
 
Stručný priebeh a opis kľúčových situácií a rozhodnutí, ktoré vyžadovali pozornosť 
alebo akciu zo strany Vedúceho výpravy: 
Zo strany organizátorov bolo podujatie zvládnuté na požadovanej úrovni. 
Komunikácia s organizátormi bola bezproblémová. Ubytovanie a strava bola na 
primeranej úrovni. 
Pôvodný zámer poňať výpravu ako celok sa nepodarilo. Ženská časť výpravy 
(Mesíkovci – SLA) odmietla už vopred zabezpečené ubytovanie spoločne s inými 
zahraničnými výpravami. Podobne odmietla používať spoločné reprezentačné 
oblečenie, zabezpečené zo strany ZSL. V chladnom duchu prebiehala aj komunikácia 
na športovisku. Síce športovci spolu komunikovali v kľudnej atmosfére, ale činovníci 
a tréneri sa obmedzili len na nutnú komunikáciu. 
Jeden z problémov, ktorý je nejednostnosť prípravy a uplatňovanie predstáv trénera 
pred reálnym výkonom pretekára. V rámci slovenských podmienok pracujeme len 
na „predpokladoch” potencionálnych výkovov.  
Niektorí pretekári aj napriek kvalitnej príprave nezvládli psychický tlak, ktorý sa 
prejavil na ich výkone v daný deň.  
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Doporučenia a návrhy na zlepšenie zo strany Vedúceho výpravy:  

- spolupráca so skúseními trénermi mimo SR 
- spolupráca s psychológom 
- úptrava/zmena systému prípravy počas roka, najmä v letných mesiacoch 

 
Dátum spracovania správy: 07.03.2022 
Priezvisko a meno, podpis: František Vavrinčík 


