
 

 
ZÁPIS z 16. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 

Termín zasadnutia: 29.03.2022 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

Prítomní členovia KRK-ZSL:  

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,  

Predsedajúci: Ján Krajčík 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Jana Palovičová, Peter Bendik 

 

1. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa, kontrola úloh 
a uznesení 

2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia 
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) TopTím 2022 
4.  Zmluvné vzťahy 
      a) UMB Banská Bystrica 
      b) MAAD, s.r.o. 
      c) ELEMSITY, s. r. o. 
5.  Reprezentácia   
     a) MSJ 2022 
     b) EYOF 2022 
     c) Zaradenie NŠC 2022 
     d) Zaradenie VŠC Dukla 2022 
     e) Zaradenie ŠCP 2022 
     f) koncept národného tímu a systém juniorských tímov 
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 navrhol za overovateľov zápisnice J. 
Palovičovú a P. Bendika ml. R.Cagala skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia na prijatie 



 

rozhodnutí (príloha č. 1 a 2) a prítomným podal informáciu o návrhoch na doplnenie programu 
v bode 4. „Zmluvné vzťahy´´ - zmluva na sklad s ELEMSITY, s.r.o. a v bode 5. ,,Reprezentácia´´ - 
návrh o koncepte národných tímov a systéme  juniorských tímov. Nikto z prítomných nemal iný 
návrh na doplnenie. 
 

Uznesenie:  UZN VV 154/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 16. VV-ZSL – 29.03.2022 v znení uvedenom na pozvánke na 
zasadnutie a doplnením bodu 4. „Zmluvné vzťahy“ o schválenie zmluvy na sklad s ELEMSITY, s.r.o. 
a bodu 5. ,,Reprezentácia´´ o návrh na koncept národných tímov a systém juniorských tímov. 

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.  

 
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 podal prítomným stručnú informáciu o stretnutí s prezidentom FIS  a ďalšími čelnými 
predstaviteľmi FIS a FIS Council v Courchevel počas finále Svetového poháru v zjazdovom lyžovaní 
žien. J. Krajčík a J. Palovičová uviedli, že stretnutia sa viedli vo veľmi dobrej atmosfére a bola 
vyjadrená jednoznačná podpora projektu ZSL. Prítomní vzali informáciu na vedomie. 
 
J. Krajčík podal krátku informáciu zo stretnutia so štátnym tajomníkom p. I. Husárom. Prítomní 
následne diskutovali jednotlivú situačnú záležitosť a následné kroky v danej záležitosti.  
 
M. Grendelová informovala o zabezpečení PR a o pripravovanej tlačovej konferencii ZSL. Hosť 
rokovania v tomto bode, p. R. Galovič, navrhol zrealizovať  aj samostatné pracovné stretnutie 
medzi PR & media a Ski Team Vlha pre sezónu 2022/2023.  
Úloha #01/16/22 
 

3. Financie 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané podrobnosti 
rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 

         Aktuálny stav prostriedkov ZSL o.z. 
R. Cagala skonštatoval a zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na strane príjmov a na 
strane výdavkov.  
Následne podal prítomným informáciu o ukončení refundácie v zmysle Zmluvy o spoločnom 
uskutočnení projektu podpory v športe (MSJ 2022). Vyúčtovanie dokladov podľa zmluvy s NŠC 
malo byť predložené najneskôr do 21.03.2022, čo bolo zo strany ZSL aj splnené. 
 

 
 

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 15.3.2022

RF NŠC #3 15 064,53 €         14.3.2022 18.3.2022

RF NŠC #4 4 386,20 €           18.3.2022 23.3.2022

RF NŠC #5 12 153,66 €         21.3.2022 31.3.2022

Celkom 80 630,00 €        -  €                          



 

Následne uviedol, že prebiehajú refundácie plnení v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii 
športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe. Zároveň prítomným prezentoval 
bilanciu výdajov v zmysle zmluvy a informoval o objeme prostriedkov odovzdaných na 
vyúčtovanie a prijatých platbách zo strany NŠC.  
 
M. Paško a R. Cagala informovali o podaní žiadosti o  rozšírenie kontokorentného úveru 
o 100.000€ na obdobie marec a apríl, z dôvodu refinancovania výdavkov spojených s materiálno 
technickým zabezpečením, s prípravou podujatí budúcej sezóny a taktiež aj so správou 
a prevádzkou ZSL. Prítomní nemali námietky. 
 

Uznesenie:  UZN VV 155/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje preklenovací úver vo výške 100.000 eur od bankového domu Slovenská sporiteľňa 
a.s. za účelom prefinancovania výdavkov na športovú činnosť organizácie vrátane všetkých záruk 
požadovaných zo strany Slovenskej sporiteľne a.s. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
TopTím 2022 
R. Cagala informoval o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom 
Národného športového centra o schválenie športovcov zaradených do projektu Team Slovakia 
2023 (TopTím). Individuálni športovci zaradení do projektu na základe splnených kritérií vyhlášky 
MŠVVaŠ SR sú  P. Vlhová , A. Žampa, S. Jaroš a K. Medlová, a to na základe ich individuálnych 
výsledkov. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie.   
 
R. Cagala informoval o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom 
Národného športového centra o schválenie športovcov zaradených do projektu Team Slovakia 
2023 (TopTím) v kapitole „družstvo zjazdárov“. J. Štaffenová uviedla, že Sekcia alpských disciplín 
požaduje predĺžiť termín na rozhodnutie o jeden (1) týždeň, nakoľko sa najbližší víkend plánujú 
uskutočniť 4-dňové preteky v technických disciplínach a ktorých výsledky môžu ovplyvniť 
rozhodnutie sekcie o návrhu. Prítomní diskutovali danú situačnú záležitosť a uvedené informácie 
vzali na vedomie.  
Úloha #5/16/2022 
 

4. Zmluvné vzťahy 
 
UMB Banská Bystrica 
R. Cagala predstavil prítomným zmluvu o vzájomnej spolupráci pri vytváraní športových 
odborníkov v lyžovaní a snowboardingu s katedrou telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici. Prioritnou oblasťou spolupráce je zabezpečenie personálnych, 
obsahových a materiálnych podmienok. Nikto z prítomných nemal námietky. 

 

Uznesenie:  UZN VV 156/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi ZSL a  UMB v Banskej Bystrici, pre 
rozvoj telesnej výchovy a športu v predloženom znení. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
MAAD, s.r.o. 
R. Cagala prítomným prezentoval doplnenie prílohy č.1 k predmetnej zmluve, ktorej znenie už 
predstavil na minulom zasadnutí. 

 

Uznesenie:  UZN VV 157/03/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje znenie rámcovej zmluvy medzi ZSL a firmou MAAD, s.r.o. v predloženom znení. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
ELEMSITY s.r.o. 
R. Cagala predstavil znenie zmluvy na prenájom skladových priestorov v Liptovskom Mikuláši. J. 
Palovičova podrobnejšie objasnila priebeh rokovaní s prenajímateľom a odporučila vedeniu prijať 
ponuku na prenájom.  

 

Uznesenie:  UZN VV 158/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje znenie zmluvy na prenájom skladových priestorov v Liptovskom Mikuláši od firmy 
ELEMSITY s.r.o. v predloženom znení. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
5. Reprezentácia 

 
MSJ 2022 
P. Chovaňák  podal stručnú informáciu o priebehu MSJ 2022 AD v Kanade. Ako už bolo uvedené 
aj v správe vedúceho výpravy, P. Chovaňák potvrdil, že riešiť takéto zahraničné podujatie je dosť 
náročné a nastalo tam viacero nečakaných problémov s ubytovaním a dopravou. J. Palovičová  
dodala, že vedúci výpravy sa vo svojej správe mohol zamerať aj na výsledkovú listinu s  
odôvodnením, prečo niektorí športovci neštartovali v určitých disciplínach. P. Bendík uviedol, že 
je  potrebné uvedomiť si, že sa jednalo o výpravu kde ani jeden člen realizačného tímu nemá 
riadny zmluvný vzťah zo ZSL a preto ho neprekvapuje správa vedúceho výpravy. R. Cagala uviedol, 
že sa jednalo o poslednú takúto výpravu kedy členmi výpravy boli výlučne osoby, ktoré nemajú 
žiadny zmluvný vzťah o výkone činnosti športového odborníka so ZSL. Prítomní diskutovali danú 
situačnú záležitosť a podali odporučenia Sekcii alpských disciplín na budúce zmeny a podmienky 
(príloha č. 3).  
Úloha #2/16/2022 
 
J. Jakubčo v krátkosti podal informáciu z priebehu MSJ 2022, vo Švajčiarsku v P&P disciplínach. 
Uviedol, že pod vedením M. Matysa to bola profesionálna výprava po všetkých stránkach. 
Pozdvihol výkony športovca M. Józsu, ktorý držal krok so svetovou špičkou a dosiahol vynikajúci 
výsledok (príloha č. 4).  
 
J. Jakubčo následne podal správu o prípravách výpravy MSJ SX. Uviedol, že výprava SX bola pod 
vedením p. T. Bartalského a v spolupráci s českým tímom a pochválil profesionálny prístup T. 
Bartalského k úlohe vedúceho výpravy. 

Uznesenie:  UZN VV 159/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje nomináciu športovcov a členov realizačného tímu na podujatie Majstrovstvá sveta 
juniorov 2022 v skicrosse v termíne 29.03. – 01.04.2022, Veysonnaz, Švajčiarsko nasledovne: 
 
Športovci v disciplíne skicross: Jakub Válek, Nikola Fričová (SLA) 
 
Realizačný tím: Tomáš Bartalský (vedúci výpravy), SX tím SLČR (tréneri a servismani ako platená 
podpora zo strany SLČR). 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

V záležitosti prípravy výpravy MSJ SBX v krátkosti zhrnul priebeh situácie, kedy nastalo 
odmietnutie účasti na výprave zo strany športovcov, ktorí nie sú členmi ZSL z dôvodu nesúhlasu 
s návrhom zloženia realizačného tímu. Uviedol, že z titulu manažéra Sekcie moderných disciplín 
na základe vyššie uvedeného nepredkladá žiadny návrh na nomináciu výpravy štátnej 
reprezentácie pre MSJ SBX a odporúča vedeniu ZSL len akceptovať skutočnosť, že predmetných 
športovcov na podujatie prihlásime na základe ich vlastnej žiadosti a na základe toho, že všetci 
podpísali čestné prehlásenie, ktorým zbavili ZSL akejkoľvek zodpovednosti za ich účasť na 
podujatí.  
R. Cagala poznamenal, že v prípade súhlasu s predloženým návrhom predmetný návrh technicky 
znamená, že ZSL takúto výpravu neschvaľuje, iba berie na vedomie ako žiadosť individuálnych 
fyzických osôb o prihlásenie  na základe právomoci, ktorou ZSL disponuje zo strany FIS. Uvedený 
akt je formálnym úkonom v prospech fyzických osôb na základe ich vlastnej žiadosti. Prítomní 
informáciu vzali  na vedomie a nikto nenamietal. 
 
EYOF 2022 
R. Hanzel informoval prítomných o dodatočných zmenách  zloženia výpravy po schválení VV-ZSL 
nasledovne: I. Mrázová vystriedala I. Bukasa vo funkcii člena realizačného tímu zo zdravotných 
dôvodov a M. Poprocká vymenila A. Borisa vo funkcii člena realizačného tímu z logistických 
dôvodov. Ďalej uviedol, že športovec M. Michalka aj napriek všetkým inštrukciám zo strany SOŠV 
a od svojho klubového trénera, dorazil na zraz výpravy bez vykonaného negatívneho testu na 
ochorenie COVID-19, pričom ohrozil výpravu, nakoľko mu na mieste po vykonaní vyšiel pozitívny 
test na toto ochorenie. Z uvedených dôvodov sa výpravy nemohol zúčastniť a na mieste bol 
potrestaný vylúčením z výpravy s okamžitým účinkom. L. Repková a M. Pavella sa k výprave 
takisto nepripojili  kvôli pozitívnemu testu na COVID-19. R. Hanzel ďalej pripomenul, že SOŠV 
akceptuje všetky náklady spojené s prípravou a teda finančné prostriedky pridelené zo strany 
SOŠV budú poukázané všetkým nominovaným športovcom a Sekretariát ZSL následne predloží na 
SOŠV vyúčtovanie v požadovanom rozsahu a formáte. R. Cagala informoval o obdržaní nóty 
o pochybení člena výpravy zo strany SOŠV (príloha č. 5). Prítomní diskutovali danú situačnú 
záležitosť, uvedené informácie vzali na vedomie a odporučili vedeniu Sekcie alpských disciplín 
upozorniť M. Michalku a A. Borisa. o pochybeniach počas EYOF 2022 oficiálnou písomnou formou. 
Úloha #3/16/2022 

      Vojenské športové centrum Dukla 
R. Cagala prítomným predstavil návrh Sekcie alpských disciplín a Sekcie severských disciplín na 
zaradenie vybraných športovcov do VŠC Dukla. Informoval, že dňa 12.04.2022 sa uskutoční 
o tomto návrhu rokovanie v Banskej Bystrici na pôde rezortu. 
 

Uznesenie:  UZN VV 160/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie vybraných športovcov do VŠC Dukla nasledovne: 
Opätovné zaradenie:    
P. Vlhová, A. Žampa, An. Žampa (zjazdové lyžovanie - inštruktor športu) 
R. Jančová, E. Hrbáňová (zjazdové lyžovanie – zmluvná mládež)  
E. Kapiaš (skoky na lyžiach - zmluvná mládež) 
 
Nový návrh:  
M. Michalka, A. Nováček, D. Nosek, A. Barnáš (zjazdové lyžovanie – zmluvná mládež) 
T. Mesíková, H. Kapustík, J. Karkalík (skoky na lyžiach – zmluvná mládež). 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Národné športové centrum 
R. Cagala prítomným predstavil návrhy všetkých troch sekcií na zaradenia zaradenie vybraných 
športovcov do NŠC.  
 



 

Uznesenie:  UZN VV 161/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie vybraných športovcov do NŠC nasledovne: 
Opätovné zaradenie: T. Botka, (zjazdové lyžovanie) 
      A. Renda, K. Sivoková, V. Bukasová (behy na lyžiach) 
      M. Oravec (akrobatické lyžovanie) 
 
Nový návrh:  
M. Michalka, A. Nováček, D. Nosek, A. Barnáš, D. Palič, V. Vulganová (zjazdové lyžovanie) 
M. Klementová, Š. Adamov (behy na lyžiach) 
M. Józsa (snowboarding) 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Športové centrum polície 
R. Cagala prítomným predstavil návrh Sekcie alpských disciplín a Sekcie moderných disciplín na 
zaradenie vybraných športovcov do ŠCP. 
 

Uznesenie:  UZN VV 162/03/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie vybraných športovcov do ŠCP nasledovne: 
Opätovné zaradenie:   S. Jaroš, K. Medlová (snowboarding) 
Nový návrh:  M. Józsa (snowboarding) 
   M. Oravec (akrobatické lyžovanie) 
   M. Bendik (zjazdové lyžovanie) 
   M. Bekeš (rýchlostné lyžovanie) 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala uviedol, že všetky tri podania na zaradenie športovcov do rezortných stredísk budú 
adresované na MŠVVaŠ SR v súlade s osobitným predpisom. 
Úloha #4/16/2022 

 
Koncept národného tímu a systém juniorských tímov 
J. Palovičová stručne vysvetlila dôvod dodatočného zaradenia tohto bodu do programu rokovania 
nakoľko jednotlivé sekcie majú rozpracované koncepty a projekty v danej téme a je potrebné ich 
pripomienkovať a korigovať na súčasnú situáciu. Prítomní diskutovali danú situačnú záležitosť 
a dohodli sa na samostatnom pracovnom stretnutí dňa 12.04.2022 v sídle ZSL. 
Úloha #6/16/2022 
 
Z. Senčeková v súvislosti s vystrojením reprezentácie uviedla potrebu úpravy loga ZSL. Prítomní sa 
priklonili k tejto myšlienke a dohodli sa na zadaní pokynu na tvorbu nového loga grafickému 
partnerovi ZSL.  
Úloha #7/16/2022 

6. Podujatia 
 

Moderné disciplíny 
J. Jakubčo predstavil žiadosť o podporu podujatia Spring Session na Štrbskom plese, vo freestyle 
v mesiaci apríl. Dôvodom je podpora rozvoja freestyle v SR a propagácia ZSL na síce menej 
konvenčných súťažiach, ale s dlhoročnou tradíciou a stabilnou účasťou. Prítomní k podanému 
návrhu nemali námietky a podaný návrh schvaľujú.  
 

Uznesenie:  UZN VV 163/03/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie podujatia Spring Session do kalendára podujatí vrátane nároku 
na štandardnú podporu organizátora podujatia ZSL v súlade s matricou podpory organizácie 
podujatí. 

ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Severské disciplíny 
D.Granec krátko informoval o finálnom podujatí Pohára ZSL v behu na lyžiach, ktoré sa má 
uskutočniť najbližší víkend na Štrbskom Plese. Uskutočnením tohto podujatia bude zimná súťažná 
sezóna v behoch na lyžiach ukončená. 
 
Alpské disciplíny 
J. Štaffenová uviedla, že alpské disciplíny majú pred sebou posledné FIS podujatie v termíne 5-
7.04.2022 a na záver MSR v technických disciplínach v termíne 6-8.04.2022, ktoré sa uskutočnia 
na Štrbskom Plese. 
Prítomní vzali vyššie uvedené informácie na vedomie. 
 

7. Vzdelávanie 
 
M. Molotta podal stručnú informáciu o priebehu plánu vzdelávania v mesiaci   marec/apríl : 
          
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 zj. lyžovania 1. kv. stupňa -  03.04.22 – Jasná 
Opravné skúšky Inštruktor snowboardingu 1. kv. stupňa -  03.04.22 – Jasná 
 
M. Molotta následne podal informáciu so žiadosťou účasti na ISIA Kongrese, kde je medzinárodné 
zastúpenie profesionálnych inštruktorov lyžovania. Uviedol, že Kongres ISIA sa uskutoční v termíne 
07.04. 2022, v Taliansku kam plánuje v mene Lektorského zboru ZSL vycestovať. Prítomní vzali 
informáciu na vedomie. 
 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
 
R. Cagala skonštatoval ospravedlnenie kontrolóra ZSL, I. Boledoviča za neúčasť  na zasadnutí. 
R. Cagala zhrnul činnosť KRK-ZSL vo veci dvoch podnetov, ktorými sa komisia v uplynulom období 
zaoberala. Skonštatoval uzavretie podnetov a rozhodnutie KRK-ZSL bude zverejnené. 

Podnet KRK-01/22, podávateľ: A. Židek  
Podnet KRK-02/22, podávateľ: P. Melicher 

Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
9. Rôzne 

 
Prítomní sa zaoberali otázkou oceňovania športovcov a športových odborníkov v lyžiarskej 
komunite a úlohou národného športového zväzu v tejto záležitosti v súlade s príslušným 
ustanovením osobitného predpisu. 

 
10. Záver 

 



 

J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie zasadnutie 
VV-ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 21.04.2022 v Bratislave. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – správa vedúceho výpravy MSJ 2022 AD 
Príloha č.4 – správa vedúceho výpravy MSJ 2022 P&P 
Príloha č.5 – nóta SOŠV o pochybení členov výpravy EYOF ´22 
 
 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:       Diana Buričinová 
Overovatelia:      J. Palovičová, P. Bendik ml. 
 

 
 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 22.03.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 16. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 29. 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. 
     b) TopTím 2022 
4.  Zmluvné vzťahy 
      a) UMB B. Bystrica 
      b) MAAD s.r.o. 
5.  Reprezentácia   
     a) MSJ 2022 
     b) EYOF 2022 
     c) zaradenie NŠC 2022 
     d) zaradenie VŠC Dukla 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 3,5 a 6 
 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  
 
 





 

 

 
SPRÁVA Z Majstrovstiev sveta juniorov, Panorama Kanada 2022 

 
Miesto podujatia: Panorama Kanada 
Dátum konania: 1. 3 – 9. 3. 2022 
 
Reprezentačné družstvo v zložení (ženy): Rebeka Jančová 
   Lenka Ninajová 
Reprezentačné družstvo v zložení (muži): Ján Sanitrár 
   Adam Lások 
   Teo Žampa 
   Samuel Vigaš 
 
Vedúci výpravy: Tomáš Hudec 
 
Hlavný tréner výpravy: Tomáš Hudec, Tomáš Žampa 
 
Členovia realizačného tímu výpravy športovcov:  Ján Kvasnička – tréner ženy 
  Massimo Sperotti – tréner ženy 
  Ján Sanitrár – tréner muži 
  Kristián Piovarči - Fyzio 
 
Zranenia/choroby: bez zranení a choroby 
 
Dodržanie štatútu reprezentanta: nebolo zaregistrované porušenie niektorého z 
článkov Štatútu reprezentanta 
 
Výsledky športovcov výpravy: 

ŠPORTOVEC DISCIPLÍNA MIESTO 
POČET  

ŠTARTUJÚCICH 
 

IOV* 

    
 

Rebeka Jančová 
Obrovský 

slalom 38 77 49,35 

Rebeka Jančová Tímová súťaž 16 16 100 

Rebeka Jančová 
Alpská 

kombinácia 34 52 65,38 

Rebeka Jančová Superobrovský 
slalom 

34 52 65,38 

Rebeka Jančová 
Obrovský 

slalom 23 26 88,46 

Lenka Ninajová 
Obrovský 

slalom 
DNF2   

Lenka Ninajová Slalom DNF1   

Lenka Ninajová Tímová súťaž 16 16 100 



 

 

Ján Sanitrár Slalom DNF1 105  

Ján Sanitrár 
Obrovský 

slalom 50 111 45,04 

Ján Sanitrár Tímová súťaž 16 16 100 

Ján Sanitrár 
Alpská 

kombinácia 
36 85 42,35 

Ján Sanitrár Superobrovský 
slalom 

55 85 64,70 

Ján Sanitrár Zjazd 33 57 57,89 

Adam Lások Slalom DNS1 105  

Adam Lások 
Obrovský 

slalom 55 111 49,54 

Adam Lások 
Alpská 

kombinácia 
DNF1 85  

Adam Lások Superobrovský 
slalom 

DNF 85  

Adam Lások Zjazd 35 57 61,40 

Teo Žampa 
Obrovský 

slalom 54 11 48,65 

Teo Žampa Tímová súťaž 16 16 100 

Teo Žampa 
Alpská 

kombinácia DNS2 85  

Teo Žampa Superobrovský 
slalom 

52 85 61,18 

Samuel Vigaš Slalom DNF1 105  

Samuel Vigaš 
Obrovský 

slalom DNF1 111  

Samuel Vigaš 
Alpská 

kombinácia 43 85 50,59 

Samuel Vigaš Superobrovský 
slalom 

63 85 74,12 

*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 disciplíne: 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: 
 



 

 

Doprava: riešenie logistiky s organizátorom a zhustenie autobusových spojov z 
ubytovania do strediska pretekov, keďže sme bývali 30min. cesty autobusom od 
strediska, čo sme sa dozvedeli až pri nástupe na transfer z letiska. Na zaciatku boli 
autobusy zabezpečené z ubytovania len tri jazdy o 6:30, 7:30, 8:30 a spiatočné 
cesty zo strediska o 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 a časy absolútne nevyhovovali 
našim potrebám, veľa času sme strávili pred pretekom a tréningom a naopak po 
preteku a tréningu úplne zbytočne v hospitality sedením a čakaním na autobus, čo 
pretekárov ukrátilo o čas na regeneráciu. Nakoniec po tlaku na organizátora sa 
podarilo vybaviť zhustenie spojov aspoň každú pol hodinu, rovnako aj cesty zo 
strediska, ale aj napriek tomu sme stratili minimálne hodinu z dňa zbytočne. 
 
Ubytovanie: Keďže sme boli vyslaný bez finančného zabezpečenia (aspoň kreditnou 
kartou) a nie malé finančné prostriedky sa minuli na zaplatenie nadváhy za batožinu, 
sme tak len s vdačnou pomocou niektorých trénerov, pretekárov, vrátane mňa boli 
schopný zaplatiť depozity za ubytovanie vo výške 500 kanadských dolárov za každú 
izbu (platba možná len kartou), bez ktorého by nás neboli ubytovali (Tomáš Žampa 
na to upozornil pred odjazdom). To, že sme boli ubytovaný mimo strediska sme hneď 
reklamovali u organizátora, ale bezvýsledne. 
 
Letenky a nadváha: Neviem špecifikovať, kde vznikol problém a chcem hneď na 
začiatok upozorniť, že družstvo Jana Sanitrára bolo na letisku včas, jednoducho 
nemali nahlásenú potrebnú nadváhu batožiny, rovnako nerozumiem, keď napríklad, 
pri mojom a Samovom lete do Kanady som nemal problém s batožinou (nebolo treba 
platiť ani nadváhu) a pri ceste späť nám chýbali na letenke štyri batožiny, naopak tí, 
čo leteli z Benátok, platili nadváhu a pri ceste späť už nie (možno preto, že leteli 
s letom, ktorý riešil FIS travel pre ostatné tímy?) 
 
Priebeh pretekov a tréningov: preteky ako aj tréningy prebiehali bez problémov a 
na vysokej úrovni vďaka spolupráci členov realizačných teamov a spolupráci aj s 
tímami z Poľska a Česka, hlavne pri zabezpečení tréningov a pretekov v kĺzavých 
disciplínach. 
 
Výsledky: Pri hodnotení výsledkov sa opieram hlavne o svoje skúsenosti z minulosti 
a mojej účasti na podujatiach vrcholovej úrovne. Na prvý pohľad nie sú výsledky 
lichotivé, je to reálny obraz, kde sa nachádzame. Každý pretekár splnil nominačné 
kritériá, potvrdil svoju výkonnosť a mal právo štartovať, a musím podotknúť že 
niektorý štartovali aj v disciplínach, v ktorých neplánovali štartovať. Každý z 
pretekárov si aj túto svoju výkonnosť  obhájil výsledkami. Majstrovstvá sveta sa 
jazdia na umiestnenie, nie na fis body a keď sa pozrieme vo výsledkovej listine na 
pretekárov okolo našich pretekárov zistíme, že majú rovnaké body +- ako naši 
pretekári, čiže aj keď sa nikomu nepodarilo prekročiť svoj tieň a získať výrazne lepšie 
umiestnenie, rovnako ale ani nezaostali za svojou výkonnosťou a neprepadli sa. Čo 
sa týka nedokončených pretekov Lenky Ninajovej a Samuela Vigaša ne je to 
lichotivé, ale treba zobrať na vedomie, že to boli pretekári s najmenej skúsenosťami, 
čo sa podpísalo určite aj na ich výkonnosti. 
 
Doporučenia a návrhy na zlepšenie zo strany Vedúceho výpravy:  
 



 

 

1. Národný zväz musí v dostatočnom predstihu uzatvoriť nomináciu na 
podujatie, pre lepšie  zabezpečenie logistiky a účasti na podujatí ,nie na 
poslednú chvíľu. 

2. Nominovaný pretekári a ich tréneri musia včas informovať o svojich 
potrebách ktoré budú vyžadovať na takomto podujatí, budú včas zasielať 
všetky potrebné informácie a doklady ktoré bude od nich národný zväz 
vyžadovať pri zabezpečení ich účasti na podujatí.  

3. Národný zväz musí včas a na čas posielať  všetky potrebné dokumenty ako 
požaduje organizátor v propozíciách. 

4. Na podujatie takejto úrovne musí byt vedúci výpravy vybavený zálohou a 
platobnou kartou, a oboznámený s rozpočtom a účelom, na čo a za akých 
podmienok použiť zverené finančné prostriedky. 

5. Pri podujatiach na ktoré je potrebne sa prepraviť letecky: 
a. Letenky objednávať v dostatočnom predstihu s presne stanovenými 

množstvami a hmotnosťou potrebnej batožiny pre výpravu (ak je 
výhodnejšie objednať špeciálne Cargo a zabezpečiť logistiku) 

b.  Ak aj je zabezpečený transfer z letiska je nevyhnutné, aby mala 
výprava k dispozícii minimálne jedno auto, ideálne mikrobus, a to aj v 
prípade ak je ubytovane napríklad v údolnej stanici lanovky (v prípade 
zranenia doprava do nemocnice za pretekárom, napr.), ak výprava nie 
je ubytovaná priamo v stredisku a musí dochádzať, musí mať 
nevyhnutný počet vozidiel potrebný z hľadiska veľkosti výpravy a 
špecializácií. 

 
 
Dátum spracovania správy: 14. 3. 2022 
 
Priezvisko a meno, podpis: Tomáš Hudec  
 
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 a do 18 rokov vo steestyle snowboardingu a 

freeski 2022 
 

Miesto podujatia: Leysin (Švajčiarsko) 
Dátum konania: 05.-13.3.2022 
Reprezentačné družstvo v zložení (muži): Martin Józsa – snowboard, Michal 
Oravec -freeski 
                   
Reprezentačné družstvo v zložení (ženy): nemali sme zastúpenie skrz 
nedostatočnú výkonnosť 
 
Vedúci výpravy: Matej Matys 
 
Hlavný tréner výpravy snb:                                     Matej Matys 
 
Hlavný tréner výpravy ski:                                       Fanda Hronejší 
 
Členovia realizačného tímu výpravy športovcov: Matej Matys (servisman) 
 
Zranenia/choroby:  Michal Orevec nenastúpil v žiadnej disciplíne skrz 
zranenie(zlomené rebrá) ktoré si spôsobil pár dní pred začiatkom MSJ počas 
tréningu.  
 
Dodržanie štatútu reprezentanta: uviesť ak bolo zaregistrované porušenie 
niektorého z článkov Štatútu reprezentanta 
 
Výsledky športovcov výpravy: 

ŠPORTOVEC DISCIPLÍNA MIESTO 
POČET  

ŠTARTUJÚCICH 
 

IOV* 

Martin Józsa Slopestlye - 
SS 

30 67 44,78 

Martin Józsa Big air-  BA 14 60 23,33 

 
*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: 
MSJ boli zorganizované na vysokej úrovni o čom svedčí malé množstvo zranení 
počas pretekov. Na pretekoch bolo zastúpených 24 krajín. Napriek nevyhovujúcej 
situácii ohľadom tréningových podmienok na Slovensku, Martin Józsa drzal krok 
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so svetovou špičkou a dokázal konkurovať tímom z USA, Kanady, Nemecka. Na 
štarte som však videl že len zopár tímov bolo naozaj dobre materiálne ako aj 
odborne pripravených a preto si myslím že je našou výhodou aj do budúcna 
vytvoriť juniorský tím ktorý bude fungovať na základe skúseností napríklad zo 
Sveotvých pohárov.   
 
 
Doporučenia a návrhy na zlepšenie zo strany Vedúceho výpravy:  

- zmena systému prípravy športovca, Józsa za posledné dva roky nemal 
pomienky na to aby sa mohol pripravovať na tak významné podujatie ako sú 
MSJ. Napriek tomu z môjho pohľadu dosiahol vynikajúci výsledok v 
podovnaní s podmienkami ktoré mu pre trénovanie boli vytvorené. Martin 
bol psychicky vo veľkej pohode a neprípúštal si tlak. Martin má možnosť ísť 
na MSJ aj v roku 2023 a verím že so správne nastavenou podporou a 
tréningom by sme mohli počítať s umiestnením v top 5. Času na prípravu na 
budúcoročné MSJ však nie je veľa a preto ho treba čo najlepšie využiť.   

- materiálne zabezpečenie reprezentanta, kde by bolo určite do budúcna 
potrebné zabezpečiť pre juiorský(talentovaný tím) minimálne vosky a 
ostatné vybavenie na voskovanie(žehlička, vŕtačka, voskovací skôl, kefy, 
pilníky, skrabky, diamanky, držiaky a ostatné.  

- školenie,  prípadne vytvorenie jedálnička, stravovacieho plánu pre 
športovca. 

- koncepčne zapracovať na prípave a vytvorení teamu juniorov ako aj na 
vytvorení realizačného tímu pre juniorov minimálne v zložení (SNB/SKI 
tréner, asistent trénera, fyziterapeut, servisman). 

- zamerať sa na výchovu dievčat, kde predsalen je ešte stále menšia 
konkurencia pričom štartovné pole je často polovičné optori chalanom a 
prinášať tak výsledky aj z dievčenskej kategórie.  

 
Dátum spracovania správy: 23.03.2022 

Priezvisko a meno, podpis:  
 
 
Vyplnenú správu poslať na sekretariat@zsl.sk do 48 hodín od ukončenia podujatia. 

mailto:sekretarit@zsl.sk


From: Zuzana Tomčíková <tomcikova@olympic.sk>  
Sent: Tuesday, March 29, 2022 3:56 PM 
To: radovan.cagala@zsl.sk; roman.hanzel@zsl.sk 
Cc: Boris Demeter <demeter@olympic.sk>; Roman Buček <Bucek@olympic.sk>; Jozef Liba 
<Liba@olympic.sk>; Gábor Asványi <asvanyi@olympic.sk> 
Subject: EOYF Vuokatti 2022 
Importance: High 
 
Vážený generálny sekretár, vážený operačný riaditeľ, 
  
chcela by som vám dať do pozornosti niekoľko pochybení, ktoré nastali v súvislosti s podujatím EYOF 
Vuokatti.  
  
V prvom rade sme opakovane upozorňovali účastníkov, že je povinnosť prísť na zraz s negatívnym 
výsledkom testu na ochorenie COVID - 19 (očkovaní – antigénový test, neočkovaní – PCR test). 
Martin Michalka prišiel na zraz bez testu a PCR test odobratý na zraze mu vyšiel pozitívny! Týmto 
nerešpektovaním pokynov vedenia výpravy vážne ohrozil celú slovenskú výpravu; nielen ich účasť, ale 
aj zdravie všetkých nominovaných. 
  
Druhý incident sa týka Elly Hrbáňovej a jej trénera. V zmluve, ktorú podpisujú všetci účastníci výpravy, 
je jasne zadefinované, že účastníci musia byť ubytovaní v dedine pre športovcov. Tréner so 
športovkyňou opakovane spali mimo dediny bez toho, aby upozornili vedenie výpravy. V neposlednom 
rade, po pozitívnom teste Hrbáňovej, jej tréner odmietol ostať so svojou zverenkyňou vo Fínsku, kde 
je v karanténe.  
V prípade nerešpektovania pokynov ohľadom ubytovania to v prípade Antona Borisa nie je prvýkrát. 
Pri Vašej ďalšej nominácii preto prosím zvážte, koho budete vysielať na podujatia organizované SOŠV.  
  
Verím, že si uvedomujete vážnosť situácie a v budúcnosti zaistíte, že členovia, ktorých v budúcnosti 
vyšlete na naše podujatie, budú mať splnené všetky potrebné náležitosti. 
  

S pozdravom 
 

Zuzana Tomčíková 
NOC Project Manager  
Slovak Olympic and Sports Committee 
Junácka 6, 852 80 Bratislava, Slovak Republic 
| C: +421-907 139 833 
tomcikova@olympic.sk | www.olympic.sk 
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