
 

 
ZÁPIS z 2. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 

Termín zasadnutia: 04.10.2022 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 

Prítomní členovia SR-ZSL:  

Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Diana Buričinová 

Ospravedlnení: Ján Krajčík 

Hostia: 
Daniel Granec, Pavol Chovaňák-online, Zuzana Senčeková-
online, Janka Štaffenová, Ján Jakubčo-online, Barbora 
Mareková, Zuzana Moravčíková, Ondrej Tuka-online 

Predsedajúci: Martin Paško 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Michal Molotta, Martin Paško 

 
1. Otvorenie 

a) Procesné úkony 
b) Kontrola úloh a uznesení                                     

2.  Projekt NŠZ      
     a) Informácia 
     b) Kompetenčný poriadok ZSL 
     c) Projektové rozdelenie      
3.  Kontrolór ZSL 
     a) Informácia 
     b) Predpisy ZSL 
                                                              . 
 
4.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
5.  Zmluvné vzťahy 
     a) Mandátne zmluvy 
     b) Partnerské vzťahy 
                                                 . 
 
6.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
7.  Podujatia 
     a) Zimný kalendár 22/23 - informácia  
8.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
9.  Rôzne 
10. Záver 

 
 
 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, Martin Paško a privítal prítomných. Následne požiadal Generálneho 
sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala skonštatoval  prítomnosť členov VV-
ZSL v počte štyri (4) na uznášania schopnosť zasadnutia a na prijatie rozhodnutí (príloha č.1 a č.2) 



 

a prítomným predstavil program rokovania a vyzval ich na doplnenie programu. Uviedol, že pred 
zasadnutím P. Bendik ml. požiadal o doplnenie programu o tému „Komisie a ich úlohy 
a odmeňovanie“. J. Palovičová požiadala o doplnenie programu o „Informáciu zo zasadnutí FIS 
komisií“. Nikto z prítomných nemal iný návrh.  

 

Uznesenie:  UZN VV 241/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 2. VV-ZSL – 04.10.2022 v znení uvedenom na pozvánke na 
zasadnutie a doplnení v bode 3 o „Informácia zo zasadnutí FIS komisií“ a „Komisie a ich úlohy 
a odmeňovanie“. 

ZA: 4 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala následne zhrnul stav plnenia vybraných uznesení a úloh z predchádzajúceho obdobia a zahájil 
prerokovanie vybraných úloh v riešení a podľa pripomienok z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
Pozn. : Do rokovacej miestnosti vstúpil V. Klein. Počet Prítomných členov VV-ZSL:5 
 
Úloha #6/1/2022 
M. Molotta informoval o zverejnení termínov 1. skupiny vzdelávacích kurzov ZSL (tréner/inštruktor) na 
webovej stránke a spustenie registrácie. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Úloha #5/1/2022 v trvaní 
R. Cagala informoval, že grafická implementácia vybraných prvkov štátneho znaku na kombinéze pre 
štátnu reprezentáciu je v súlade s predmetným zákonom, momentálne sa však čaká na súhlas autora 
grafického prevedenia kombinézy štátnej reprezentácie. Prítomní vzali uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Úloha #4/1/2022 v trvaní 
M. Paško informoval o predbežnom termíne stretnutia s vedením SŠŠ Poprad. Prítomní vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. 
 
Úloha #3/1/2022  
R. Cagala podal informáciu o podaní žiadosti o PUŠ 2023 na MŠVVaŠ SR. Prítomní vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. M. Paško v tej súvislosti požiadal o preverenie ako sa určuje koeficient 
popularity športu pre výpočet PUŠ 2023. 
Úloha #1/2/2022  
 
Úloha #2/1/2022 v trvaní 
R. Cagala informoval o pozvaní ZSL zo strany VŠC Dukla na slávnostné oceňovanie športovcov rezortu 
MO SR za rok 2022, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2022 v B. Bystrici. M. Paško uviedol, že účasť 
osôb za ZSL upresní v najbližšom období. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Úloha #3/22/2022  
D. Granec v krátkosti informoval o dodatočnom rokovaní so zástupcom UYN v otázke rozšírenia 
dodávky tovaru z ponuky UYN. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha #2/2/2022  
 
Úloha #2/21/2022 v trvaní 
J. Palovičová informovala o poslaní žiadosti o oficiálne stretnutie na Slovenský paralympijský výbor. R. 
Cagala uviedol, že začal komunikovať s Generálnym sekretárom SPV, termín stretnutia zatiaľ nie je 
určený. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. V. Klein následne požiadal spracovať vopred 
pred stretnutím prehľad tém a otázok o procesnom a športovom fungovaní telesne znevýhodnených 
športovcov z dôvodu zúženia tém v eventuálnej diskusii s SPV.  



 

 
Úloha #10/18/2022  
B. Mareková v krátkosti zhrnula informáciu o obchodných rokovaniach s SPR Média s.r.o. ohľadom 
zabezpečovania PR služieb pre potreby ZSL. Po dôkladnej kontrole všetkých faktúr doručených na ZSL 
Marketing s.r.o. skonštatovala, že záväzky ZSL Marketing s.r.o. voči SPR Media s.r.o. sú v hodnote 
37.622,-EUR za poskytnuté služby od začiatku spolupráce (04/2021). Dodala, že nakoľko všetky sekcie 
športu vyjadrili nespokojnosť s poskytovanými službami, bolo dohodnuté ukončenie spolupráce ku dňu 
30.09.2022 a vzájomné vysporiadanie pohľadávok formou úhrad a protislužieb. Prítomní vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. 
 
2. Projekt NŠZ 
Pozn. : Vzhľadom na prebiehajúce súdne konania a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
Informácia zo zasadnutia FIS komisií – Zurich 26. – 30.09.2022 
J. Palovičová podala stručnú správu zo zasadnutí FIS komisií v Zürichu. Informovala, že za SR boli 
obsadené všetky komisie a členovia, ktorí boli nahlásení s výnimkou M. Matysa, ktorý bol zastúpený J. 
Jakubčom (príloha č. 3). Uviedla, že pán L. Šandor bol navrhnutý na čestného člena Komisie pre 
lyžovanie na tráve po takmer tridsiatich rokoch svojej záslužnej práce. J. Palovičová dodala, že ďalšie 
zasadnutie sa plánuje uskutočniť dňa 3.-5.mája 2023 v Dubrovníku spojené s mimoriadnym Kongresom 
FIS. Poznamenala, že komisia pre Grasski nebola s výnimkou návrhu P. Šandora za čestného člena 
obsadená. Následne v rámci diskusie R. Cagala vysvetlil dôvody neobsadenia tejto komisie na horizonte 
2022-2024. M. Paško vyjadril nesúhlas s týmto rozhodnutím a zdôraznil, že rozhodnutia VV-ZSL sú 
záväzné a pokiaľ vývoj situácie následne ukáže, že rozhodnutie je potrebné zmeniť, tak musí byť VV-
ZSL informovaný vopred. P. Bendik ml. uviedol, že má za to, aby členovia komisií vytvárali zápisy zo 
stretnutí a tie sa odkomunikovali do členskej základne. J. Palovičová namietla, že zápisy zo zasadnutia 
vyhotovuje FIS a tie následne posiela na zväzy. Zároveň dodala, že zápisy z komisií nie sú záväzné, 
nakoľko sú len predvojom rozhodnutí FIS Council, a je bežné, že záležitosti, ktoré odborná komisia 
navrhne alebo schváli následne FIS Council neschváli a vznikne tak podanie nepravdivej informácie. V. 
Klein dodal, že podstatnejšie ako zápis vidí informáciu o tom s akým cieľom ide konkrétny člen ZSL 
komisie FIS na rokovanie a akú agendu plánuje adresovať alebo ovplyvňovať. Požiadal, aby táto 
záležitosť bola implementovaná do spôsobu práce členov FIS komisií v mene ZSL.  
 
Kompetenčný poriadok 
M. Paško informoval o zahájení prác na kompetenčnom poriadku. Dokument má za úlohu rozložiť 
pracovné náplne zmluvných pracovníkov ZSL do štruktúry výkonu a zodpovednosti. 
Úloha #4/2/2022 
 
Projektové rozdelenie 
M. Paško prítomným stručne opísal koncept práce v marketingu a formulácií cieľov na najbližších päť 
rokov. Informoval o oslovení najúspešnejších marketingových agentúr na Slovensku a pláne 
následných stretnutí s ich zástupcami. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie.  
Úloha #5/2/2022 
 
3. Kontrolór ZSL 
 
Kontrolór ZSL 
I. Boledovič informoval o stretnutí s HKŠ a vedením NŠC vo veci riešenia podnetu  zo strany J. 
Hermélyho vo veci nároku úhrad jeho výdavkov na účasť  na MSJ SBX 2022. Uviedol, že ZSL súhlasilo 
s návrhom správy HKŠ o kontrolnej činnosti a úhrade priamych oprávnených výdavkov p. Hermélyho 
v celkovej výške 422,33,-EUR.  Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha #6/2/2022 
 



 

Predpisy ZSL 
R. Cagala uviedol, že očakával, že sekcie športu budú mať k dátumu konania rokovania spracované na 
schválenie predpisy k súťažiam a k nomináciám. Vzhľadom na rozsiahlosť pripomienok k dokumentom, 
tieto nie sú v stave dostatočnom na schválenie a preto podklady k uvedenému bodu rokovania neboli 
doručené. M. Paško vyzval sekcie športu k urýchlenému dopracovaniu a predloženiu Súťažného 
predpisu 2022/23 a Nominačného a kvalifikačného predpisu 2022/23 na ďalšie zasadnutie VV-ZSL. 
Úloha #7/2/2022, Úloha #8/2/2022 
 
Odborné komisie ZSL 
R. Cagala v rámci tohto bodu rokovania prítomným predstavil zoznam návrhov osôb do odborných 
komisií a ich navrhnutých členov. Uviedol, že u mnohých kandidátov chýba dôvodová správa prečo je 
navrhnutý do príslušnej komisie a takisto v niektorých komisiách je podiel zastúpenia sekcií výrazne 
nevyvážený. Prítomní prerokovali predstavený návrh a odporučili parciálne schválenie tých komisií, 
kde je návrh zloženia komisie ucelený a vyvážený. V prípade ostatných sa návrh vracia späť na 
opätovné prerokovanie na úrovni sekcií športu a následne budú tieto jednotlivé návrhy za 
predpokladu, že spĺňajú podmienku vyváženosti a odbornosti navrhovaných osôb, schválené formou 
elektronického hlasovania.  
Úloha #9/2/2022 
 

Uznesenie:  UZN VV 242/10/2022 

VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov Komisie telesne znevýhodnených 
športovcov ZSL nasledovné fyzické osoby: R. Petrík, J. Medera, M. Haraus. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie:  UZN VV 243/10/2022 

VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov Komisie rozhodcov ZSL 
nasledovné fyzické osoby: M. Jančík (CC), P. Gantnerová (AL), K. Tomančík (SNB), P. Stano (SJ/NC), 
L. Šandor (GS). 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie:  UZN VV 244/10/2022 

VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov Komisie Masters nasledovné 
fyzické osoby: J. Holiga (CC), P. Krasuľa (AL), I. Pohle (SJ/NC), V. Ternavský (AL), M. Jurčo (CC). 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Prítomní sa následne zaoberali témou financovania činnosti a členov komisií. Zhodli sa, že nateraz táto 
záležitosť ostáva otvorená, nakoľko nie je nastavený model financovania činnosti komisií a jeho 
začlenenie do výdavkov ZSL.  R. Cagala uviedol, že existenciu komisií nie je správne vnímať ako 
dennodennú pracovnú činnosť. V základe ide o dobrovoľnú aktivitu. Komisia je z titulu Stanov ZSL 
nástroj manažéra sekcie v odbornej otázke pokiaľ manažér potrebuje konzultáciu, stanovisko, riešenie, 
alebo iné a pracuje na základe konkrétneho pokynu zo strany vedenia sekcie športu. Komisia si sama 
svoju činnosť neurčuje. V. Klein súhlasil a doplnil, že žiada vyzvať všetky sekcie, aby vypracovali 
predbežný prehľad úloh a zadaní, ktoré v krátkom a strednodobom horizonte plánujú zadať vybraným 
komisiám pre svoje potreby. Uvedený prehľad umožní VV-ZSL urobiť si presnejší obraz o vyťaženosti 
každej komisie a jej momentálneho významu pre agendu každej sekcie a organizácie ako takej.  
Úloha #10/2/2022 
 
4. 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. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie.  
 
NŠC Financovanie 
R. Cagala prítomným prezentoval bilanciu výdajov v zmysle zmluvy a informoval o objeme prostriedkov 
odovzdaných na vyúčtovanie a prijatých platbách zo strany NŠC. Upozornil na nízky objem 
vyúčtovaných prostriedkov zmluvy NŠC TopTím od športovcov zaradených do TopTímu. 
 
 
ZSL 2022: 

 
 
TopTím 2022: 

 
 
R. Cagala následne informoval o spracovaní a podaní žiadosti o príspevok uznanému športu 2023 pre 
lyžovanie. Poďakoval za spoluprácu pri tvorbe žiadosti kolegom zo sekcie športu, I. Mrázovej, Z. 
Senčekovej, J. Jakubčovi, a vedúcej kancelárie I. Štefančovej vzhľadom na to, že historické štatistiky 
lyžovania za posledné štyri roky museli byť kompletne prekontrolované a prepracované, nakoľko 
údaje, ktoré evidovalo MŠVVaŠ SR zo žiadosti SLA zo septembra 2020 boli nepravdivé alebo nesprávne 
uvedené. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
5. Zmluvné vzťahy 
 
Mandátne zmluvy 
R. Cagala prítomným predstavil žiadosť Sekcie severských disciplín o uzavretie mandátnej zmluvy pre 
servisný realizačný tím na obdobie október 2022 – marec 2023 v zložení Mateusz Szczotka a Wojciech 
Wojtyla, ktorí sa zúčastnia prípravy  a výprav štátnej reprezentácie na podujatia medzinárodného 
významu v sezóne 2022/23. 

REFUNDÁCIA SUMA DÁTUM PREDLOŽENIA DÁTUM ÚHRADY ÚHRADA ROZDIEL

RF NŠC #1 21 627,43 €             18.3.2022 23.3.2022 21 627,43 €          -  €                       

RF NŠC #2 12 620,73 €             14.3.2022 18.3.2022 12 620,73 €          -  €                       

RF NŠC #3 32 965,46 €             21.3.2022 25.3.2022 32 965,46 €          -  €                       

RF NŠC #4 134 559,30 €           29.3.2022 31.3.2022 134 559,30 €        -  €                       

RF NŠC #5 100 235,42 €           8.4.2022 29.4.2022 100 235,42 €        -  €                       

RF NŠC #6 7 701,20 €               19.4.2022 29.4.2022 7 701,20 €            -  €                       

RF NŠC #7 26 388,15 €             27.4.2022 2.6.2022 26 388,15 €          -  €                       

RF NŠC #8 108 158,40 €           2.5.2022 2.6.2022 108 158,40 €        -  €                       

RF NŠC #9 3 943,51 €               23.5.2022 2.6.2022 3 943,51 €            -  €                       

RF NŠC #10 3 116,29 €               6.6.2022 20.6.2022 3 116,29 €            -  €                       

RF NŠC #11 2 273,84 €               8.6.2022 20.6.2022 2 273,84 €            -  €                       

RF NŠC #12 9 670,84 €               16.6.2022 28.6.2022 9 670,84 €            -  €                       

RF NŠC #13 4 450,93 €               14.7.2022 22.7.2022 4 450,93 €            -  €                       

RF NŠC #14 8 716,53 €               3.8.2022 12.8.2022 8 716,53 €            -  €                       

RF NŠC #15 69 736,67 €             5.8.2022 12.8.2022 69 736,67 €          -  €                       

RF NŠC #16 40 665,18 €             19.8.2022 7.9.2022 40 665,18 €          -  €                       

RF NŠC #17 28 204,28 €             19.8.2022 14.9.2022 28 204,48 €          0,20 €-                      

RF NŠC #18 119 760,70 €           14.9.2022 28.9.2022 119 760,70 €        -  €                       

RF NŠC #19 50 831,57 €             20.9.2022 28.9.2022 50 831,57 €          -  €                       

RF NŠC #20 26 649,22 €             26 649,22 €             

RF NŠC #21 35 510,79 €             35 510,79 €             

RF NŠC #22 24 668,26 €             24 668,26 €             

RF NŠC #23 41 450,42 €             41 450,42 €             

RF NŠC #24 57 188,80 €             57 188,80 €             

RF NŠC #25 33 212,66 €             33 212,66 €             

RF NŠC #26 6 685,09 €               6 685,09 €               

Celkom 1 010 991,67 €      432 861,11 €-                 Kontrolné číslo: 749 504,02 €-      -  €                        

REFUNDÁCIA SUMA DÁTUM PREDLOŽENIA DÁTUM ÚHRADY ÚHRADA

RF NŠC #1 TT 2 231,06 €              18.8.2022 28.9.2022 2 231,06 €      

RF NŠC #2 TT 1 137,80 €              

Celkom 3 368,86 €             21 631,14 €-                  Kontrolné číslo: -  €              



 

M. Paško navrhol, aby paušálne mesačné zazmluvnenie uvedených osôb bolo nateraz do konca 
kalendárneho roku pozdržané a momentálny výkon práce oboch členov realizačného tímu bol 
hodnotený jednotkovou odmenou za človekodeň, pomerne prepočítanou podľa celkovej navrhovanej 
paušálnej odmeny za mesiac.  
 
 

Uznesenie:  UZN VV 245/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh mandátnej zmluvy pre Mateusza Szczotku, servisný pracovník severských 
disciplín, v predloženom znení s úpravou pomernej odmeny na človekodeň. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie:  UZN VV 246/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh mandátnej zmluvy pre Wojciecha Wojtylu, servisný pracovník severských 
disciplín, v predloženom znení s úpravou pomernej odmeny na človekodeň. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Partnerské vzťahy 
M. Paško predstavil prítomným koncept návrhu zmluvy so spoločnosťou Sisport s.r.o. o spolupráci pri 
stavbe a prevádzke crossovej trate.  Cieľom partnerstva je vybudovanie vlastného tréningového centra 
ZSL pre skicross a snowboardcross v areáli lyžiarskeho strediska DENY, ktorá by okrem tréningového 
účelu spĺňala aj základné FIS parametre. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie.  
 

Uznesenie:  UZN VV 247/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje vstup do spolupráce so spoločnosťou Sisport s.r.o. v projekte výstavby a prevádzky 
crossovej trate v lyžiarskom stredisku DENY.  

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
6. Reprezentácia 
 
Národný tím 2022/23 
a) Aktuálny stav plnenie podmienok pre udelenie Dekrétu reprezentanta,  
R. Cagala informoval o návrhu doplniť športovca kategórie Masters, E. Daniša, ktorý dodatočne splnil 
podmienky k vydaniu Dekrétu reprezentanta SR na zaradenie do štátnej reprezentácie SR 2022/2023 
 

Uznesenie:  UZN VV 248/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie E. Daniša do štátnej reprezentácie SR, v kategórii Masters 
v zjazdovom lyžovaní a vydanie Dekrétu reprezentanta SR. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
b) Koncept regionálneho tréningového centra  
Sekcia alpských disciplín predložila návrh pilotného projektu zriadenia Regionálnych tréningových 
centier (ďalej RTC). Cieľom projektu je podporiť prechod pretekárov v zjazdovom lyžovaní z vekovej 
kategórie U16 do kategórie U21. RTC budú finančne podporované ZSL paušálnou sumou, ktorá bude 
účelová  a výkon ich činnosti bude spoluriadený a usmerňovaný zo strany Sekcie alpských disciplín ZSL. 
V pilotnej fáze projekt počíta s vytvorením troch RTC a to v priamej súvislosti s administratívnym 
a geografickým členením územia  Slovenskej republiky.  V budúcnosti, v prípade potreby zriadenia 
ďalšieho RTC by toto bolo možné na základe objektívnej vyťaženosti a potreby existencie ďalšieho RTC 



 

v danom regióne.  RTC slúžia na to, aby športovci mali istotu a možnosť pokračovať v kariére 
vrcholového športovca bez toho, aby museli riešiť individuálne otázku  trénera, odbornej prípravy, 
MTZ, logistiky alebo zvýšených finančných nárokov. Každé RTC je prioritne zamerané na výkonnostných 
pretekárov SR v zmysle príslušného článku Nominačného a kvalifikačného predpisu ZSL.  V sezóne 
2022/2023 zloženie jednotlivých RTC vychádza z už vytvorenej skladby športovcov v daných zvolených 
centrách. Tento pilotný projekt je spúšťaný počas bežiacej sezóny 2022/23 a preto zohľadňuje aj 
existujúcich športovcov v podporovaných centrách. Prítomní vzali predmetnú informáciu na vedomie 
a súhlasia, aby sa spustila úvodná fáza z návrhu pilotného projektu a zároveň žiadajú dopracovať pred 
schválením návrhu projektu memoranda o spolupráci s predmetnými klubmi zapojenými do projektu. 
Úloha #11/2/2022 
 
R. Cagala prítomných informoval o obdržaní žiadosti E. Hrbáňovej o finančný príspevok na výkon 
športovej činnosti a o stanovisku Sekcie alpských disciplín k tejto žiadosti. VV-ZSL berie stanovisko 
Sekcie alpských disciplín na vedomie a ukladá Sekretariátu odpovedať v zmysle stanoviska Sekcie 
alpských disciplín. 
Úloha #12/2/2022 
 
Konanie reprezentanta v rozpore so Štatútom reprezentanta SR 
R. Cagala informoval o odoslaní písomného upovedomenia rodičom reprezentanta  M. Oravca, ktoré 
bolo  v rozpore so štatútom reprezentanta. Písomné upovedomenie vykonal manažér Sekcie 
moderných disciplín Ján Jakubčo. Predmetný list je archivovaný v osobnej zložke športovca na 
Sekretariáte ZSL. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie.  
 
7.Podujatia 
        
Kalendár domácich podujatí 2022/23 
D. Granec informoval o blížiacich sa posledných dvoch podujatiach súťaže Pohára ZSL v behoch na 
kolieskových lyžiach 2022. Prítomní uvedenú informáciu vzali na vedomie. 
 
 

 
 
R. Cagala uviedol, že žiada, aby VV-ZSL odporučil Sekcii severských disciplín, aby v súťažnom predpise 
pre celonárodnú súťaž Pohár ZSL v behoch na lyžiach 2022/23 bola striktne uvedená a následne 
schválená podmienka členstva športovca v ZSL, pokiaľ sa chce tejto súťaže zúčastniť.  Ako dôvod 
uviedol nedávne snahy vybraných bežeckých klubov, ktoré nie sú členmi ZSL o získanie peňažných 
prostriedkov z vlastných zdrojov ZSL za účasť v tejto súťaži v sezóne 2021/22, kedy súťaž bola otvorená 
aj pre nečlenov ZSL. V prípade, že Sekcia severských disciplín chce preteky sprístupniť aj nečlenom ZSL, 
navrhuje aby tak vykonala vo formáte „Open“, podobne ako alpská súťaž Pohár ZSL Masters & Open. 
Prítomní uvedenú informáciu vzali na vedomie. 
 
Kalendár medzinárodných podujatí 2022/23 

https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/wp-content/uploads/Nominacny-a-kvalifikacny-predpis-ZSL-2022-4.pdf


 

P. Chovaňák informoval o schválení žiadosti ZSL zo strany FIS pre organizáciu podujatia MSR 
v zjazdovom lyžovaní 2023 pre rýchlostné disciplíny, ktoré sa budú organizovať v Špindlerovom Mlýne 
na základe dohody so SLČR.  
 

 
 

Uznesenie:  UZN VV 249/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje priradenie SVK kódexu NC Alpine pre podujatie FIS kalendára „MSR 2023 
v rýchlostných disciplínach“ súťažnej sezóny 2022/23. 
 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 
8. Vzdelávanie ZSL 
 
J. Štaffenová zhodnotila 1. ročník Akadémie vzdelávania trénerov ZSL. Vyzdvihla vysokú odbornosť 
prednášajúcich a aj značný záujem zo strany športových odborníkov, predovšetkým v zjazdovom 
lyžovaní. Správa z podujatia je zverejnená na webovom sídle ZSL v sekcii Aktuality. Prítomní uvedené 
informácie vzali na vedomie. 
 
M. Molotta informoval  o uzavretí dohody o spolupráci pri vzdelávaní športových odborníkov v lyžovaní 
a snoubordingu s UKF v Nitre. R. Cagala doplnil, že týmto krokom má ZSL so všetkými akademickými 
inštitúciami v SR, ktoré majú oprávnenie vzdelávať športových odborníkov v lyžovaní uzavreté zmluvy 
o spolupráci. Prítomní uvedené informácie vzali na vedomie. 
 

Uznesenie:  UZN VV 250/10/2022 

VV-ZSL schvaľuje dohodu o spolupráci medzi ZSL a UKF Nitra vo veci garanta vzdelávania 
inštruktorov a trénerov v lyžiarskych disciplínach 1. až 3. kvalifikačného stupňa.  

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
9. Rôzne 
 
Registrácie 
R. Cagala predstavil zoznam nových registrácii za člena ZSL za obdobie 09/2022. 
Prírastok členov-fyzických osôb za 09/22: 40 
Prírastok členov-právnických osôb za 09/22: 4 
 

Uznesenie:  UZN VV 251/08/2022 

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

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
10. Záver 
M. Paško ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie zasadnutie VV-
ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 08.11.2022 v Bratislave. 



 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – zoznam činovníkov SVK v štruktúrach FIS 
 
Predsedajúci:  Martin Paško 
Zapisovateľ:     Diana Buričinová 
Overovatelia:   Michal Molotta, Martin Paško  



                                                      P O Z V Á N K A      

Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 27.09.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 2. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 04. októbra (utorok) 2022 o 15:00 hod. , v rokovacej miestnosti sídla ZSL v budove A, 
Galvániho 17/A, 821 04 Bratislava. 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Procesné úkony 
b) Kontrola úloh a uznesení                                     

2.  Projekt NŠZ      
     a) Informácia 
     b) Kompetenčný poriadok ZSL 
     c) Projektové rozdelenie      
3.  Kontrolór ZSL 
     a) Informácia 
     b) Predpisy ZSL 
                                                              . 
 
4.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
5.  Zmluvné vzťahy 
     a) Mandátne zmluvy 
     b) Partnerské vzťahy 
                                                 . 
 
6.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
7.  Podujatia 
     a) Zimný kalendár 22/23 - informácia  
8.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
9.  Rôzne 
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL, Sekretariát ZSL podľa potreby 
J.Jakubčo (MD), J.Štaffenová/Z.Moravčíková (AD), D.Granec (SD) k bodom 4-10 
P.Chovaňák, O.Tuka, F.Vavrinčík k bodom 6-10 
Online link: Microsoft Teams meeting 

Ste pozvaní na pripojenie sa k schôdzi cez Microsoft Teams 

Názov: 2.VV-ZSL - 04.10.2022 

Čas: utorok, 4. októbra 2022 15:00:00 stredoeurópsky letný čas 

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii 

Kliknutím sem sa pripojte k schôdzi 

v.r. Martin Paško, Prezident ZSL 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBiMjlhMmMtMGEzYi00OGQ5LTkwNjMtZGIyNDQwNWY4OGI1%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


 

 

 

P r e z e n č n á   l i s t i n a 
z 2. zasadnutia Výkonného výboru ZSL, 04.10.2022 v Bratislave 

 

P. Č. FUNKCIA MENO a PRIEZVISKO PODPIS 

Výkonný výbor ZSL 

1. Prezident Martin Paško  

2. Viceprezident Jana Palovičová  

3. 3. člen Ján Krajčík  

4. Člen za športovcov Peter Bendik ml.  

5. Člen za šp.odborníkov Michal Molotta  

6. Člen za SR-ZSL Václav Klein  

Stanovy ZSL, čl. 40, odsek 5 

7. Kontrolór ZSL Ivan Boledovič  

8. Predseda SR-ZSL Peter Planý  

9. Člen SR-ZSL Martin Liptaj  

10. Člen SR-ZSL Veronika Velez-Zuzulová  

11. Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala  

12. Operačný riaditeľ Roman Hanzel  

13. Se-ZSL Diana Buričinová  

Stanovy ZSL, čl. 40, odsek 7 

14. M AD Janka Štaffenová  

15. 
M MD Ján Jakubčo Online 

 

16. M SD Daniel Granec  

17. 
Se-AD Zuzana Senčeková Online 

 

18. 
ŠTR CC Ondrej Tuka Online 

 

19. Se-SD Ivana Mrázová  

20. ŠTR AD Pavol Chovaňák Online 

21. ŠTR SJ František Vavrinčík  

22.  Barbora Mareková  

23.  Zuzana Moravčíková  

 



 


