
 

 
ZÁPIS zo 17. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 

Termín zasadnutia: 21.04.2022 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 

Prítomní členovia SR-ZSL:  

Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Diana Buričinová 

Ospravedlnení: Martin Paško, Václav Klein 

Hostia: 
Ján Jakubčo, Matej Matys, Michaela Grendelová, Pavol 
Chovaňák, Janka Štaffenová, Zuzana Senčeková, Daniel Granec, 
Ivana Mrázová 

Predsedajúci: Ján Krajčík 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Ján Krajčík, 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) ESKO, s.r.o. 
      b) Pracovné vzťahy 
5.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/2023 
6.  Podujatia 
     a) Správa o priebehu Kalendára ZSL 
     b) Návrh kalendára letných podujatí ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia  
     b) Konferencia ZSL 
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. Krajčíka 
a M. Molottu. R. Cagala ospravedlnil členov VV-ZSL M. Paška a V. Kleina  z rokovania. Následne 
skonštatoval dostatočnú prítomnosť členov VV-ZSL v počte štyri (4) na uznášaniaschopnosť 
zasadnutia a na prijatie rozhodnutí (príloha č.1  a 2) a prítomným predstavil program rokovania 
a vyzval ich na doplnenie programu. Nikto z prítomných nemal pripomienku na doplnenie 
programu. 
 

Uznesenie:  UZN VV 164/04/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 17. VV-ZSL – 21.04.2022 v znení uvedenom na pozvánke na 
zasadnutie. 

ZA: 4 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 #01/16/22 v trvaní 
M. Grendelová podala stručnú informáciu k príprave tlačovej konferencie ZSL. Termín pracovného 
stretnutia medzi PR & media a Ski Team Vlha ostáva neurčený. Prítomní diskutovali danú situačnú 
záležitosť a uvedené informácie berú na vedomie. 
 
Úloha #3/16/2022 
R. Cagala informoval, že P. Chovaňák (ŠTR-AD) odoslal formálnu nótu o pochybení počas EYOF 
2022 členom výpravy ZSL A. Borisovi a zákonnému zástupcovi M. Michalku. 
 
Úloha #4/14/2022 
R. Cagala podal informáciu o plánovanom stretnutí s FTVŠ UK BA na deň 22.04.2022, účasť na 
stretnutí potvrdili D. Šimo a T. Zuzula. 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. 

 
R. Cagala v krátkosti  informoval o stretnutí s MŠVVaŠ SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.4.2022. 
Následne podal informáciu o 62. VZ-SOŠV, ktoré sa plánuje uskutočniť dňa 26.5.2022. V ten istý 
deň sa koná FIS Kongres 2022, ktorý bude prebiehať hybridne a ZSL bude prítomné ako hosť.  
R. Cagala stručne informoval o prebiehajúcom projekte „Stratégia a vízia ZSL“ s M. Vargom. 
Uskutočnili sa dve pracovné stretnutia a ďalšie je naplánované na 28.4.2022. 

 
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.  
 
NŠC financovanie 
R. Cagala uviedol, že prebiehajú refundácie plnení v zmysle  Zmluvy o spolupráci pri realizácii 
športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe, s Národným športovým centrom. 
Informoval o objeme finančných prostriedkov odovzdaných na refundáciu za posledné obdobie, 
zároveň dodal, že finančné tranže #5 a #6 zo strany NŠC sme ešte neobdržali. Prítomní vzali 
predložené informácie na vedomie. 
 



 

 
 
Tím Slovakia 2022 (TopTím) 
R. Cagala predstavil konečný návrh Sekcie alpských disciplín na zaradenie vybraných športovcov 
do účelovej finančnej podpory projektu Tím Slovakia 2022. Družstvo zjazdárov je navrhnuté v 
zložení: A. Žampa, An. Žampa, M. Hyška, P. Hromcová, E. Hrbáňová. Zároveň J. Štaffenová 
informovala, že Sekcia AD sa dohodla na rozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivých 
športovcov rovnomerne. Prítomní k návrhu nemali námietky a uvedené informácie vzali na 
vedomie. 
 

Uznesenie:  UZN VV 165/04/2022 

VV-ZSL schvaľuje športovcov zaradených do projektu Team Slovakia 2022 (TopTím) v účelovej 
kapitole ,,družstvo zjazdárov´´  nasledovne: A. Žampa, An. Žampa, M. Hyška, P. Hromcová, E. 
Hrbáňová. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 

4. Zmluvné vzťahy 
 
ESKO, s.r.o.  
R. Cagala prítomným predstavil štandardnú rámcovú zmluvu so spoločnosťou ESKO, s.r.o., ktorá 
predovšetkým zabezpečuje potlače na rôzne materiály, tričká, bannery, reklamné predmety a iné. 
Predmetom tejto rámcovej zmluvy je poskytnutie 20% zľavy na ponúkaný sortiment a služby  
z katalógovej ceny.  
 

Uznesenie:  UZN VV 166/04/2022 

VV-ZSL schvaľuje znenie rámcovej zmluvy so spoločnosťou ESKO, s.r.o. v predloženom znení. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Pracovno-právne vzťahy 
R. Cagala prítomným predstavil návrh na zazmluvnenie L. Nemčíka, ktorý pre nás pracuje už od 
roku 2021 dobrovoľne bez nároku na odmenu. Spustením prevádzky v centrálnom sklade ZSL 
v Liptovskom Mikuláši p.Nemčík prevzal od apríla úlohu riadenia majetku ZSL vrátane hmotnej 
zodpovednosti za sklad. 

 

Uznesenie:  UZN VV 167/04/2022 

VV-ZSL schvaľuje zmluvu o pracovnej činnosti L.Nemčíka na pozíciu „administratívny pracovník“ 
v predloženom znení. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala informoval o rokovaniach, ktoré viedol ŠTR SJ F. Vavrinčík s kandidátom na pozíciu 
trénera reprezentácie v skokoch na lyžiach a  severskej kombinácie, M. Bayerom. Uvedené 

REFUNDÁCIA SUMA DÁTUM PREDLOŽENIA DÁTUM ÚHRADY

RF NŠC #1 21 627,43 €             18.3.2022 23.3.2022

RF NŠC #2 12 620,73 €             14.3.2022 18.3.2022

RF NŠC #3 32 965,46 €             21.3.2022 25.3.2022

RF NŠC #4 134 559,30 €           29.3.2022 31.3.2022

RF NŠC #5 100 685,42 €           8.4.2022

RF NŠC #6 7 701,20 €              19.4.2022



 

rokovania boli vedené v súlade s návrhom projektu skokanského družstva pre VŠC Dukla a Strednú 
športovú školu v B. Bystrici. Prítomní uvedené informácie berú na vedomie. 
 

5. Reprezentácia 
 

MSJ 2022 
Správa o priebehu výpravy MSJ 2022 SX 
J. Jakubčo v krátkosti podal informáciu z priebehu MSJ 2022 v skicrosse. 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 (príloha č.3). 
 
Národný Tím 
R. Cagala informoval o kľúčovom bode tohto programu, ktorý vychádza z pracovného stretnutia, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 18.4.2022. Stretnutie bolo zamerané na zjednotenie názorov na 
jednotlivé zloženie tímov a ich úroveň a ich štrukturálne zoskupenie.  
R. Cagala prítomným predstavil základný návrh vedenia sekcií v štyroch oblastiach týkajúcich sa 
zloženia, materiálno-technického zabezpečenia, harmonogramu športovej prípravy a konštrukcie 
financovania. Z. Senčeková prezentovala celkové zhrnutie konceptu. P. Bendík podotkol, že je 
potrebné pripraviť štruktúru rozdeľovania financií medzi jednotlivé odvetvia. V. Klein namietol, že 
financie nemôžu byť rozdeľované podľa odvetví ale podľa účelu. J Palovičová uviedla, že prioritou 
zväzu bude, aby boli v prvom rade zabezpečení tréneri a realizačný tím. Primárne výdavky budú 
zahŕňať náklady trénera a asistenta trénera, vrátane ich mobility a následne výdavky variabilné na 
zabezpečenie realizačného tímu, ktoré zahŕňajú náklady servisného technika, fyzioterapeuta, 
podľa počtu dní, kedy boli využité ich služby pre potreby tímov. Dodala, že v konečnom dôsledku 
to bude pre športovcov výhodnejšie, nakoľko budú zaradení do jednotlivých tímov. J. Krajčík 
poznamenal, že je potrebné, aby sa stanovil príslušný rozsah financovania a sekcie stanovili 
podmienky čerpania a kontroly. J. Palovičová na záver tohto bodu uviedla, že je nutné spustiť 
výberové konanie na trénerov pre družstvo zjazdárov. Prítomní diskutovali danú situačnú 
záležitosť a následné kroky v tomto bode budú ďalej rokované na  pracovnom stretnutí dňa 
28.04.2022. 
Úloha #1/17/2022 

 
6. Podujatia 
 
         R. Cagala navrhol bod tohto programu presunúť na budúci termín rokovania. 

 
7. Vzdelávanie 
        
        M. Molotta podal informáciu o priebehu Plánu vzdelávania 04/22:       
 
        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 zjazdového 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 
         
        M. Molotta dodal informáciu o počte lektorov a kurzantov. 
        Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 



 

 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
        
        Člen KRK-ZSL, I. Boledovič neeviduje žiadnu zásadnú informáciu k tomuto bodu programu. R. 
Cagala navrhol bod programu „Konferencie ZSL 2023“ presunúť na budúci termín rokovania. 
 
9. Rôzne 

 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 03/2022. 

 

Uznesenie:  UZN VV 168/04/2022 

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

ZA: 4 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 17.05.2022 v Bratislave. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – správa vedúceho výpravy MSJ 2022 SX 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 

       
 
Zapisovateľ:       Diana Buričinová 
Overovatelia:      Ján Krajčík, Michal Molotta 
 

 
 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 14.04.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 17. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 21. apríla (štvrtok) 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) Esko s.r.o 
      b) Pracovné vzťahy 
5.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23  
6.  Podujatia 
     a) Správa o priebehu Kalendára ZSL 
     b) Návrh kalendára letných podujatí ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia 
     b) Konferencia ZSL 2022 
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 bodom 5 a 6 
 
Online link: You're invited to join a Microsoft Teams meeting 

Join on your computer or mobile app: Click here to join the meeting 

 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYwNGE5YjYtMjRkZi00MzZiLWE3MjUtYjRhYjk2MDBiN2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245b1c6e1-4ace-4a05-84b3-2934e604bf83%22%2c%22Oid%22%3a%22240fecb6-c6b8-4a7c-a80a-38939b8de23e%22%7d




 

 

SPRÁVA  
z Majstrovstiev sveta juniorov 2022 v disciplíne skicross 

 
Miesto podujatia: Veysonnaz (Švajčiarsko) 
Dátum konania: 26.-30.3.2022 
Reprezentačné družstvo v zložení (muži): Jakub Válek 
                   
Reprezentačné družstvo v zložení (ženy):  Nikola Fričová 
 
Vedúci výpravy: Tomáš Bartalský 
 
Hlavný tréner výpravy ski: Tomáš Bartalský 
 
Členovia realizačného tímu výpravy športovcov: 
 
Zranenia/choroby:  
 
Dodržanie štatútu reprezentanta: 
 
Výsledky športovcov výpravy: 

ŠPORTOVEC DISCIPLÍNA MIESTO 

POČET  
ŠTARTUJÚCICH 

 
IOV* 

Nikola Fričová Skicross 20 23 86,96 

Jakub Válek Skicross 14 60 65,91 

 
 
*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 trati, kde sa išlo finále svetového pohára, takže to bola 
pre naších pretekárov výzva, vzhľadom na to, že nie sú zvyknutý na väčšie skoky. 
Nikola Fričová mala v deň závodu v tréningu pád na veľkom skoku, takže to s ňou 
otriaslo. Do kvalifikácie sa napriek tomu rozhodla nastúpiť, no bolo na nej vidieť, 
že nie je 100% psychicky OK. Kvalifikačná jazda jej nevyšla a v dolnej časti trate 
spravila veľkú chybu, preto do finálových rozjázd nepostúpila. Jakub Válek sa 
skicrossu nevenuje takmer vôbec, takže mohol len prekvapiť. Tak sa aj stalo, keď 
sa po výbornej jazde v kvalifikácii prebojoval do finálových rozjazdov. V nich sa mu 
však nepodarilo postúpiť do štvrťfinále. Za zmienku určite stojí Jakubova rýchla 
adaptácia na skicross a rýchla adaptácia na komunikované zmeny/nedostatky po 
prvom tréningovom dni. 
 
 
Doporučenia a návrhy na zlepšenie zo strany Vedúceho výpravy:  



 

 

- Vytvorenie reprezentačného tímu pre disciplínu skicross, ktorej popularita 
veľmi stúpa a hlavne špecializácia pretekárov na túto disciplínu. Úroveň 
skicrossu sa v posledných rokoch posunula nesmierne dopredu a pokiaľ 
chce pretekár pomýšlať na úspech, musí sa danej disciplíne venovať na 
100%. Nie je možné jazdiť viacero disciplín. 

- materiálne zabezpečenie reprezentantov, hlavne pretekové kombinézy na 
mieru, servisný materiál a trénera, s ktorým budú celoročne trénovať. 

- zamerať sa na hľadanie talentov, skicross je výnimočný a ľahko pritiahne 
nových pretekárov. Nie je to len jazdiť v bránach ľavá - pravá a hlavne je to 
divácky veľmi atraktívne 

 
Dátum spracovania správy: 2.5.2022 

Priezvisko a meno, podpis: Tomáš Bartalský 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vyplnenú správu poslať na sekretariat@zsl.sk do 48 hodín od ukončenia podujatia. 

mailto:sekretarit@zsl.sk

