
 

 
ZÁPIS z 18. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 

Termín zasadnutia: 17.05.2022 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 

Prítomní členovia SR-ZSL: Martin Liptaj,  

Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Diana Buričinová 

Ospravedlnení: Peter Planý, Martin Paško 

Hostia: 
Ján Jakubčo, Pavol Chovaňák, Janka Štaffenová, Zuzana 
Senčeková, Daniel Granec, Ivana Mrázová 

Predsedajúci: Ján Krajčík 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Jana Palovičová, Peter Bendik ml. 

 

1. Otvorenie 
     a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia 
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) Predpis ZSL o udelení FIS licencie 2022/23 
     c) Schválenie UZ 2021 
4.  Zmluvné vzťahy 
      a) Mandátne vzťahy 
5.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23  
     b) Štatút reprezentanta 2022/23 
6.  Podujatia 
     a) Súťažný predpis pre behy na kolieskových lyžiach 2022 
     b) Kalendár letných podujatí ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia 
     b) Konferencia ZSL 2022 
9.  Rôzne 
     a) Registrácie 03/22 a 04/22 
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 ospravedlnil člena VV-ZSL za neúčasť na rokovaní, M. 
Paška,  a navrhol za overovateľov zápisnice viceprezidentku J. Palovičovú  a P. Bendíka ml. Následne 
skonštatoval dostatočnú prítomnosť členov VV-ZSL v počte päť (5) na uznášaniaschopnosť zasadnutia 
a na prijatie rozhodnutí (príloha č.1 a č.2) a prítomným predstavil program rokovania a vyzval ich na 



 

doplnenie programu. J. Palovičová navrhla doplnenie bodu 9. Rôzne s informáciou Projektová činnosť 
ZSL. 
R. Cagala zhrnul stav plnenia uznesení a vybraných úloh z predchádzajúceho obdobia a aktualizoval 
stavy úloh podľa pripomienok prítomných. 

 

Uznesenie:  UZN VV 169/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 18. VV-ZSL – 17.05.2022 v znení uvedenom na pozvánke na 
zasadnutie doplnený o bod 9. Rôzne „Projektová činnosť ZSL“. 

ZA: 5 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. 

 
J. Krajčík v krátkosti informoval o stretnutí s vedením MŠVVaŠ SR.  
J. Palovičová informovala o významných záveroch z rokovaní FIS komisií, predovšetkým návrate 
alpskej kombinácie a zahrnutie do kalendára Svetového 
Pohára a zmenách v olympijskom programe. Poznamenala dôležitosť dosiahnutých bodov. J. 
Palovičová ďalej uviedla, že na Slovensku sa budúci rok s istotou bude konať iba jeden Svetový pohár, 
v kategórii Masters v zjazdovom lyžovaní.  
R. Cagala podal krátku informáciu o priebehu prác na projekte Stratégia a vízia ZSL. Prítomní vzali 
uvedené informácie na vedomie. 

         
3. Financie 

 
Aktuálny stav prostriedkov ZSL o.z. 
R. Cagala skonštatoval a zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na strane príjmov a na 
strane výdavkov, rozsah záväzkov a pohľadávok. 
 
NŠC financovanie 
R. Cagala uviedol, že naďalej 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 vyúčtovanie. 

 
 
 
Predpis ZSL k udeleniu FIS licencie 
R. Cagala predstavil aktualizáciu predpisu na nadchádzajúcu súťažnú sezónu. Predstavil návrh 
Oddelenia starostlivosti o Reprezentáciu na zmenu poplatku za vydanie FIS licencie po ukončení 
bežiaceho kalendárneho roku na 100,- eur. J. Palovičová požiadala, aby Oddelenie striktne vyžadovalo 
od všetkých prestupujúcich držiteľov FIS licencie 21/22 z pôvodného športového zväzu opätovné 
podpísanie FIS deklarácie športovca.  Z. Senčeková uviedla stručné procesné informácie k deaktivácii 
FIS licencií po 01.06.2022, kedy FIS IT oddelenie preklopí databázu na sezónu 22/23 u všetkých 
športovcov, ktorí nemajú splnené podmienky k predĺženiu FIS licencie.   

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 #5 100 235,42 €           8.4.2022 29.4.2022

RF NŠC #6 7 701,20 €              19.4.2022 29.4.2022

RF NŠC #7 26 388,15 €             27.4.2022

RF NŠC #8 108 158,40 €           2.5.2022



 

  Úloha #1/18/2022 
 

Uznesenie:  UZN VV 170/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje predpis k udeleniu FIS licencie v predloženom znení s návrhom na úpravu platby 
za vydanie/predĺženie licencie po 1.1.2023 na 100 €. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Účtovná závierka 2021 
R. Cagala predložil prítomným na schválenie Účtovnú závierku ZSL 2021. Stručne zhrnul zásadné 
hospodárske informácie uvedené v dokumente. Účtovná závierka ZSL 2021 bude následne 
zverejnená v Registri účtovných závierok MF SR a na webovej stránke ZSL a predmetom prerokovania 
Konferencie ZSL 2022.  
Úloha #2/18/2022 

 

Uznesenie:  UZN VV 171/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje Účtovnú závierku ZSL 2021. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Financovanie klubov v roku 2023 
Športovo-technický riaditeľ, O. Tuka, a manažér severských disciplín, D. Granec, informovali 
o vypracovaní pracovnej verzie návrhu podmienečné financovanie klubov v roku 2023. Prítomní vzali 
uvedené informácie na vedomie a navrhujú prerokovanie návrhu na niektorom z budúcich zasadnutí. 
 

4. Zmluvné vzťahy 
 

Mandátne zmluvy 
V súvislosti s rastom organizácie a dopĺňaní športových odborníkov, R. Cagala prítomným predstavil 
návrh Sekcie severských disciplín na zazmluvnenie F. Vavrinčíka do funkcie športovo-technický 
riaditeľ severských disciplín v skokoch na lyžiach. 

 

Uznesenie:  UZN VV 172/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje znenie mandátnej zmluvy pre F. Vavrinčíka na funkciu športovo-technický riaditeľ 
severských disciplín v skokoch na lyžiach v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predstavil návrh mandátnej zmluvy na športového odborníka, ktorý bude pôsobiť v 
projekte FTVŠ pre realizáciu výuky špecializácie „Tréner zjazdového lyžovania“ v rámci zmluvy 
o spolupráci v spoločnom zabezpečovaní výuky športových odborníkov v lyžovaní s FTVŠ UK 
Bratislava. Výuku bude vykonávať Mgr. Dušan Šimo v predpísanom rozsahu podľa učebných osnov 
FTVŠ UK Bratislava. 
 

Uznesenie:  UZN VV 173/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje mandátnu zmluvu pre D. Šima na výkon úlohy v rámci zmluvy o spolupráci 
v spoločnom zabezpečovaní výuky športových odborníkov v lyžovaní s FTVŠ UK Bratislava, 
v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

R. Cagala informoval o návrhu Sekcie severských disciplín na uzavretie zmlúv o spolupráci na výkon 
funkcie servisný technik národného tímu CC, M. Szczotku a W. Wojtylu na sezónu 2022/2023. 
Prítomní daný návrh prerokovali a berú na vedomie. 

 
 
5. Reprezentácia 
 

R. Cagala informoval o termíne oponentúr HŠP 22/23 na pôde VŠC Dukla, ktoré sa uskutočnia dňa 
01.06.2022 o 9:00 hod. Zároveň uviedol, že v najbližšom období prebehnú individuálne oponentúry 
športovcov zaradených do Tím Slovakia 2022 na pôde NŠC. 
 
Národný tím 2022/23 
R. Cagala informoval o pracovnom stretnutí sekcií, kde sa pripravila konštrukcia základného 
financovania reprezentácie. Zároveň jednotlivé sekcie predstavili svoje návrhy na zaradenie 
vybraných športovcov do štátnej reprezentácie SR 2022/23 na základe plnenia kritérií Nominačného 
a kvalifikačného predpisu ZSL 2021/22. Celkové počty športovcov, ktorí dokázali splniť predpísané 
kritériá sú nasledovné: 
 
Zjazdové lyžovanie – 12 športovcov 
Lyžovanie na tráve – 3 športovci 
Rýchlostné lyžovanie – 1 športovec 
Masters zjazdové lyžovanie – 10 športovcov 
Skoky na lyžiach – 1 športovec 
Beh na lyžiach – 2 športovci 
Severská kombinácia - 2 športovci 
Moderné disciplíny – 6 športovci.  
(príloha č.3) 
 
Na základe schválenia návrhu na zaradenie, manažéri sekcie vyzvú každého športovca z návrhu, 
s výnimkou kategórie Masters,  k rokovaniu o podpise Štatútu reprezentanta SR v lyžovaní.  
P. Chovaňák podal návrh na doplnenie zoznamu športovcov v zjazdovom lyžovaní o Vanesu 
Vulganovú, ktorá nesplnila kritérium pre U16, avšak je víťazkou Pohára ZSL 2022. Argumentoval tým, 
že príslušná formulácia v NaKP ZSL 21/22 je nesprávna a diskriminačná. Prítomní členovia rokovania 
namietali, že predpis prešiel niekoľkými kontrolami na jeseň 2021 a dodatočne predĺženým 
pripomienkovacím obdobím až do novembra 2021. Majú za to, že udelenie takejto výnimky je 
nesystémové. Navrhujú, aby P. Chovaňák uvedenú záležitosť prerokoval v širšej skupine juniorských 
trénerov na najbližšom ich rokovaní a získal dostatočne širokú podporu pre tento návrh. Nateraz 
žiadosti nevyhovejú. 
Úloha #3/18/2022 

 

Uznesenie:  UZN VV 174/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie do štátnej reprezentácie SR 22/23 v lyžovaní a snowboardingu 
v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Štatút reprezentanta 
R. Cagala prítomných previedol Štatútom reprezentanta v predloženom znení s aktualizáciou na 
sezónu 22/23. Prítomní prerokovali parciálne zmeny v dokumente zapracované na základe návrhov 
z predošlých rokovaní a doplnili drobné úpravy. 
 

Uznesenie:  UZN VV 175/05/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje Štatút reprezentanta SR na sezónu 2022/2023 v predloženom znení a  
s pripomienkami k úprave odkazov na špecifikáciu odvetví vo všetkých relevantných článkoch 
dokumentu. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Špecifikácia obsadenia reklamných plôch reprezentanta 
R. Cagala prítomných previedol návrhom špecifikácie obsadenia reklamných plôch reprezentanta na 
sezónu 22/23. Upozornil manažérov sekcií, že pokiaľ niekto z reprezentantov má z minulosti 
obsadenú plochu podľa špecifikácie sú povinní v mene športovca podať žiadosť o odstúpenie tejto 
plochy a o súhlas s individuálnou zmluvou medzi športovcom a sponzorom. Prítomní prerokovali 
parciálne zmeny v dokumente zapracované na základe návrhov z predošlých rokovaní a doplnili 
drobné úpravy. 
Úloha # 5/18/2022 

 

Uznesenie:  UZN VV 176/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje Špecifikáciu reklamných plôch reprezentanta na sezónu 2022/23 v predloženom 
znení a s pripomienkami zapracovanými priamo na rokovaní. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
P. Bendik ml. v tomto bode požiadal, aby sa opätovne otvoril Predpis ZSL o odmeňovaní športovcov 
a prehodnotilo aj zohľadnenie individuálnych výsledkov na pretekoch úrovne Kontinentálny pohár 
pre všetky sekcie. Ako dôvod uviedol zvýšiť motiváciu športovcov a trénerov posúvať športovca do 
úrovne COC. Prítomní s návrhom súhlasili. 
Úloha #4/18/2022 
 
Finančná postupnosť podpory Reprezentácie  

R. Cagala predstavil návrh postupnosti financovania reprezentácie, ktorý je založený na FIS koncepte 
„zväz nefinancuje výdavky individuálneho športovca, ale zväz prispieva finančne na vytvorenie 
športového prostredia pre výkon verejného záujmu v športe“. Uviedol, že aplikácia konceptu potrvá 
minimálne 2 roky, ale už teraz sekcie vo vybraných prípadoch (zjazdári juniori, behy komplet, skoky 
a severská kombinácia komplet, lyžovanie na tráve komplet) aplikujú tento koncept.  

 



 

Zároveň R. Cagala predstavil predbežný finančný návrh na základe parciálnych návrhov zo strany 
sekcií na rozdelenie zvyšných prostriedkov určených pre lyžovanie do konca roku 2022. Prítomní 
navrhli  danú záležitosť prerokovať na osobitnom pracovnom stretnutí. 
Úloha # 6/18/2022 

 
6. Podujatia 
 

R. Cagala predstavil návrh jednotlivých sekcií na kalendár letných podujatí 2022 a príslušné žiadosti 
o priradenie FIS kódexu. 

 
Severské disciplíny: 

• Skoky na lyžiach FIS Children – 16-17/06/2022 B.Bystrica – CHI kódex F/M 
 

• Pohár ZSL v behu na kolieskových lyžiach 2022 – 3. kolá celonárodná súťaž 
 

 
J. Palovičová požiadala o odloženie schválenia Súťažného predpisu pre behy na kolieskových lyžiach, 
ktorý predložila Sekcia severských disciplín na schválenie z dôvodu zásadných pripomienok, ktoré je 
potrebné spracovať. 
Úloha # 7/18/2022 

 
Alpské disciplíny: 

• Lyžovanie na tráve FIS MSR 2022 – 16-17/07/2022 Jasenská dolina – NC kódex F/M a FIS 
kódex F/M. 

 

Uznesenie:  UZN VV 177/05/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh na kalendár letných podujatí 2022 v predloženom rozsahu. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
7. Vzdelávanie 
        

M. Molotta podal informáciu z koordinačného kurzu pre Inštruktora alpských disciplín III. 
kvalifikačného stupňa, ktorý prebiehal na prelome apríla a mája v Rakúsku. Záverečnou skúškou pre 
absolventov bol obrovský slalom. Výuka bola zabezpečená profesionálnym trénerom z rakúskeho 
lyžiarskeho zväzu. Ďalej poznamenal, že v termíne 4.6.2022 bude v Kremnici pracovné rokovanie 
Lektorského zboru ZSL, ktoré vyhodnotí uplynulú sezónu a rozpracuje záležitosti, ktoré je potrebné 
pripraviť na sezónu nadchádzajúcu. Prítomní uvedené informácie vzali na vedomie. 

Úloha # 8/18/2022 
 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
        
  Kontrolná činnosť KRK-ZSL 

Člen KRK-ZSL, I. Boledovič informoval o plánovanej kontrole účtovných dokladov a archivácie 
dokumentov na Sekretariáte ZSL.  
Prítomní členovia VV-ZSL následne prerokovali stanovisko VV-ZSL na žiadosť o výklad súťažných 
pravidiel od p. Žideka. P. Bendík ml. dôrazne upozornil prítomných manažérov sekcií, že je to v prvom 
rade ich zodpovednosť, aby súťažné predpisy boli nielen aktuálne ale aj  bezchybné a kompletné. R. 
Cagala doplnil, že je to primárne úloha ŠTR sekcie, aby bol súťažný predpis každého odvetvia 

Dátum Miesto Spôsob behu Dĺžka tratí Spôsob štartu Organizátor 

21.8.2022 Bobrovec Voľne 5/10 km intervalový Ski Academy Bežkárik 

2.10.2022 Závažná Poruba Súpaž 3/5 km intervalový BK Opalisko Záv. Poruba 

9.10.2022 Gerlachov Klasicky 4/6 km hromadný TJ Tatran Gerlachov 

 



 

kompletne spracovaný a predložený na pripomienkovanie. Je to jeho najdôležitejšia úloha. Prezident 
J. Krajčík doplnil, že verí, že Sekcia alpských disciplín vykoná také zmeny, aby sa podobná situácia aká 
sa vyskytla v prípade diskvalifikácie športovca F. Žideka už nikdy neopakovala. J. Palovičová sa 
vyjadrila, že je potrebné, aby si sekcie zabezpečili kvalitnejšiu kontrolu nad realizáciou podujatia, 
a predpis aktualizovať tak, aby sa zabránilo eventuálnej misinterpretácii jeho obsahu. Prítomní vzali 
uvedené informácie na vedomie. 

 
Konferencia ZSL 
R. Cagala podal stručné info o príprave podkladov na Konferenciu ZSL 2022. Predpokladaný termín 
konania Konferencie navrhuje na mesiac september. Zároveň uviedol, že budúce zasadnutie VV-ZSL 
prerokuje Výročnú správu ZSL 2021, Správu o činnosti VV-ZSL za posledné obdobie a Správu 
Kontrolóra ZSL za posledné obdobie. Ďalej uviedol, že delegačný kľúč Konferencie 2022 je po uzavretí 
štatistík ku 30.04.2022 vypočítaný a je momentálne predmetom kontroly. 
Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 
Úloha # 9/18/2022 
 

9. Rôzne 
 
Registrácie  
R. Cagala predstavil zoznam nových registrácii za obdobie 04/2022. 
Prírastok fyzických osôb: 1   
Prírastok právnických osôb: 1  
 

Uznesenie:  UZN VV 178/05/2022 

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

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
   Projektová činnosť 

J. Jakubčo informoval o koncepte národného tréningového centra  pre snowboardcross disciplíny 
a disciplíny park & pipe, nakoľko v SR títo športovci nemajú kde trénovať. Uviedol, že majiteľ rezortu 
Ski Krahule prejavil záujem o tento projekt, takisto obecné zastupiteľstvo je projektu naklonené. 
Ďalej uviedol, že zahájil fázu vytvorenia formálneho projektového zámeru s cieľom získať formálne 
súhlasy od všetkých dotknutých strán projektu. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
J. Palovičová v krátkosti informovala o poslednom pracovnom stretnutí v Závažnej Porube, ktoré už 
bolo za účasti projektantov pre vybudovanie kolieskovej a bežeckej dráhy.  
Takisto uviedla, že stredisko Jasná rozhodlo o rozpracovaní projektu na vytvorenie samostatného 
tréningového svahu pre slalom v priestore nad údolnou stanicou Koliesko. Prítomní vzali uvedené 
informácie na vedomie. 
 

  Činnosť PR ZSL 
Prítomní manažéri sekcií poukázali na nekoncepčnosť pridávania príspevkov na sociálnych sieťach. 
Často sú  to už neaktuálne príspevky, opakujúce sa, alebo aj s obsahom, ktorý nesúvisí s lyžovaním.  
Zo  strany externého dodávateľa PR sú sekcie žiadané o zasielanie fotografií už aj s celým popisom 
správy s čím nesúhlasia. V. Klein navrhol rozdeliť  tému na jednotlivé oblasti a pripraviť obsahovú 
náplň a ciele pre PR a realizovať samostatné pracovné stretnutie v tejto veci a následne stav 
prerokovať s dodávateľom PR služby. R. Cagala doplnil, že návrh organizačnej štruktúry ZSL uvažuje 
s vlastným pracovníkom PR vo forme pracovno-právneho vzťahu na plný, alebo polovičný úväzok 
a súčasný režim je len dočasné zabezpečenie PR služby. Prítomní diskutovali situačnú záležitosť 
a dané kroky. 
Úloha # 10/18/2022 



 

 
10. Záver 
 

J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie zasadnutie VV-
ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 07.06.2022 v Bratislave. 
 

Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – návrh na zaradenie športovcov do štátnej reprezentácie SR 22/23 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 

       
 
Zapisovateľ:     Diana Buričinová 
Overovatelia:      Jana Palovičová, Peter Bendik ml. 
 

 
 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 10.05.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 18. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 17. mája (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) Predpis ZSL o udeleni FIS licencie 2022/23 
     c) Schválenie UZ 2021 
4.  Zmluvné vzťahy 
     a) Mandátne vzťahy 
5.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23  
     b) Štatút reprezentanta 2022/23 
6.  Podujatia 
     a) Súťažný predpis pre behy na kolieskových lyžiach 2022 
     b) Kalendár letných podujatí ZSL 
7.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
8.  Informácie Kontrolóra ZSL 
     a) Informácia 
     b) Konferencia ZSL 2022 
9.  Rôzne 
     a) Registrácie 03/22 a 04/22 
     b) Národné tréningové centrum pre SX/PP 
     c) Činnosť PR & Media v ZSL 
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) 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




Alpské disciplíny
Športové odvetvie: Zjazdové lyžovanie Športové odvetvie: Lyžovanie na tráve Športové odvetvie: Masters

Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca
RD-WC Petra VLHOVÁ A-15, odsek 1,4,5,7 RD U21 Tatiana SUCHÁ A1 - 4 RD C1 Martina IVANOVÁ Glóbus 16.
RD-WC Adam ŽAMPA A-15, odsek 6,7 RD A Nikol FRIČOVÁ A1 - 5 RD C2 Darina KUBEKOVÁ Glóbus 16.
RD-WC Andreas ŽAMPA A-15, odsek 6 RD U21 Tomáš NORIS A1 - 4 RD A6 Vladimír TERNAVSKÝ 16.
RD-WC Martin BENDIK A-15, odsek 6 RD A4 Roman STANÍK Glóbus 16.
RD-WC Martin HYŠKA A-15, odsek 6 RD A5 Dušan AMBROZ štatút zraneného

RD-FIS POOL Rebeka JANČOVÁ A-13, krit. A Športové odvetvie: Rýchlostné lyžovanie RD B8 Jozef DIBDIAK 16.
RD-FIS POOL Ella HRBÁŇOVÁ A-13, krit. A Zaradenie Meno, priezvisko športovca RD B8 Emil DANIŠ 16.
RD-FIS POOL Sophia POLAK A-13, krit. A RD-WC Michal BEKEŠ A-15, odsek 2 RD B7 Pavol KRASUĽA 16.
RD-FIS POOL Sarah LIBANTOVÁ A-12 RD B11 Milan HOFBAUER Glóbus
RD-FIS POOL Martin MICHALKA A-13, krit. A RD B12 František DOLNÍK Glóbus
RD-FIS POOL Adam NOVÁČEK A-13, krit. A
RD - FIS POOL Filip BOTKA A-9, 2020/21 (injury)
RD-FIS POOL Andrej BARNÁŠ A-12

Severské disciplíny
Športové odvetvie: Behy na lyžiach Športové odvetvie: Skoky na lyžiach Športové odvetvie: Severská kombinácia

Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca
RD-COC Peter MLYNÁR B-11, bod 4 RD junior Erik KAPIAŠ B1., odsek 4. RD junior Hektor KAPUSTÍK B1., odsek 5.
RD-COC Barbora KLEMENTOVÁ B-11, bod 5 RD junior Jakub KARKALÍK B1., odsek 5.

Moderné disciplíny
Športové odvetvie: Akrobatické lyžovanie Športové odvetvie: Snowboarding Športové odvetvie: Skicross & Snowboardcross

Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca
RD-WC Michael ORAVEC str. 38, 4.3., krit. A RD-WC Matej BAČO str. 38, 4.3., krit. A RD-CoC Nikola FRIČOVÁ s.40, 3.2., krit 2001; ods. 2A

RD-FIS Martin JÓZSA str. 50, 5.2., krit. 2005 A
RD-WC Klaudia MEDLOVÁ str. 51, 5.4., krit SNB A;B
RD-WC Samuel JAROŠ str. 51, 5.4., krit SNB A;B

17.5.2022

NÁVRH NA ZARADENIE DO ŠTÁTNEJ  REPREZENTÁCIE  SR  2022/23
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