
 

 
ZÁPIS z 3. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 

Termín zasadnutia: 08.11.2022 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

Neprítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 

Prítomní členovia SR-ZSL: Martin Liptaj 

Neprítomní členovia SR-ZSL: Peter Planý, Veronika Velez-Zuzulová 

Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Diana Buričinová 

Pozvaní hostia: 
Daniel Granec, Pavol Chovaňák, Zuzana Senčeková, Ján 
Jakubčo-online, Barbora Mareková, Zuzana Moravčíková, 
Ondrej Tuka-online, Rastislav Mažgút 

Predsedajúci: Martin Paško 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Jana Palovičová, Václav Klein 

 
1. Otvorenie 

a) Procesné úkony 
b) Kontrola úloh a uznesení        
c) Rozhodnutia prijaté elektronicky                               

2.  Projekt NŠZ      
     a) Informácia  
     b) Informácia Prezidenta ZSL 
     c) Odborné komisie a pracovné skupiny ZSL    
3.  Kontrolór ZSL 
     a) Informácia 
     b) Predpisy ZSL 
                                                              . 
 
4.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) Koncept výdavkov a príjmov 2023  
5.  Zmluvné vzťahy 
     a) Mandátne zmluvy 
     b) Partnerské vzťahy 
     c) Reklamné plochy ZSL 
                                                 . 
 
6.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
     b) Svetová univerziáda 2023 
     c) MSJ 2023 
     d) MS 2023 
     e) EYOF 2023 
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. V krátkosti zhrnul priebeh 
valného zhromaždenia SOŠV, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.11.2022 a zároveň poďakoval všetkým, 
ktorí svojou prácou prispeli k tomu, že nás SOŠV prijal za riadneho člena. Následne požiadal 
Generálneho sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala skonštatoval  
prítomnosť členov VV-ZSL v počte päť (5) 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. P. Bendik ml. požiadal o doplnenie programu o informáciu k skladu ZSL a ku 
obsadzovaniu odborných komisií. Nikto z prítomných nemal iný návrh. R. Cagala navrhol za 
overovateľov zápisnice J. Palovičovú a V.Kleina. 

 

Uznesenie:  UZN VV 252/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 3. VV-ZSL – 08.11.2022 v znení uvedenom na pozvánke 
na zasadnutie a doplnení bodov rokovania o „Informácia o prevádzke skladu MTZ ZSL“ a  
„obsadzovanie odborných komisií“. 
ZA: 5 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. 
 
Úloha #11/2/2022 v trvaní 
Z. Moravčíková informovala o spracovaní návrhu memoranda a zmluvy o spolupráci so 
športovým klubom v pilotnom projekte tréningových centier mládeže v zjazdovom lyžovaní. 
Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Úloha #4/22/2022 v trvaní 
R. Cagala prítomným predstavil ukážku kompetenčnej matrice pracovnej pozície zamestnanca 
ZSL, ktorú navrhuje aplikovať v organizácii. Matrice za každú pracovnú pozíciu v súčte vytvoria 
podklad pre Kompetenčný poriadok ZSL a ten následne predstavuje podklad pre Predpis ZSL 
o elektronickej komunikácii a informačných tokoch. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. 
 
Úloha #3/22/2022 
D. Granec informoval o jednaní so zástupcami UYN a uviedol, že sa zrealizovalo propagačné 
fotenie s M. Bekešom, ktorý bude tvárou značky UYN pre slovenský trh. Prítomní členovia VV-ZSL 
vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
Úloha #1/22/2022 
R. Cagala informoval o vypracovaní komplexnej ponuky na vozový park ZSL od spoločnosti Auto 
Lamač. M. Paško zároveň podal krátku správu o rokovaniach so zástupcami spoločnosti Toyota 
v identickej záležitosti. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
Následne R. Cagala prítomných informoval o rozhodnutiach prijatých v medziobdobí od 2. VV-ZSL 
elektronicky.  
 
UZN VV 193/09/2022e – VV-ZSL ku dňu 05.10.2022 a na základe článku 53, odsek 7, Stanov ZSL 
odvoláva z funkcie „Manažér alpských disciplín“ pani Janku Štaffenovú a do predmetnej funkcie 
ustanovuje pani Zuzanu Moravčíkovú.  

Uznesenie UZN VV 193/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 



 

UZN VV 194/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov 
Komisie športových klubov nasledovné fyzické osoby: Adrián Kapustík (SJ/NC), Róbert Janikovský 
(AD), Ľuboslava Iľanovská (CC). 

Uznesenie UZN VV 194/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 
UZN VV 196/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov 
Komisie rodičov neplnoletých športovcov ZSL nasledovné fyzické osoby: Ján Zelenčík (SJ/NC), 
Michal Straka (CC), Peter Lepej (GS), Peter Polák (AL). 

Uznesenie UZN VV 196/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 
UZN VV 197/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov 
Komisie pre súťaže ZSL nasledovné fyzické osoby: Jaromír Midriak (AL), Peter Stano (SJ/NC), Peter 
Lengyel (FS), Tomáš Sorger (CC). 

Uznesenie UZN VV 197/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 
UZN VV 198/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov 
Zdravotnej komisie ZSL nasledovné fyzické osoby: Kristián Piovarči (fyzioterapeut), Michal 
Murárik (športový psychológ), MUDr. Jana Zemánková (lekár). 

Uznesenie UZN VV 198/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 
UZN VV 201/10/2022e – VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie športovcov ZSL v letných športoch 
do programov NŠC 2023 a VŠC Dukla 2023 nasledovne:  
NŠC: Nikola Fričová, Tomáš Noris,  
VŠC Dukla: Tatiana Suchá. 

Uznesenie UZN VV 201/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 
UZN VV 202/10/2022e – VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie športovcov ZSL do programu JOT 
2023 nasledovne: Ella Hrbáňová (zjazdové lyžovanie), Martin Józsa (snowboarding). 

Uznesenie UZN VV 202/10/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 
Následne R. Cagala prítomných informoval o rozhodnutiach VV-ZSL, ktoré boli elektronicky 
neschválené alebo hlasovanie o nich bolo pozastavené pokynom Prezidenta ZSL v medziobdobí 
od 1. VV-ZSL elektronicky.  
 
UZN VV 195/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov 
Komisie pre metodiku a talentovanú mládež ZSL nasledovné fyzické osoby: Kamil Povrazník (AL), 
Vladimír Frak (SJ/NC), Ladislav Švanda (CC), Ivana Kulíková (SNB). 

Hlasovanie o uznesení UZN VV 195/10/2022e je pozastavené. 

 
UZN VV 199/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 54, odsek 5, Stanov ZSL menuje za členov 
Komisie pre nominačné a kvalifikačné kritériá ZSL nasledovné fyzické osoby: Marek Lipnický (AL), 
Rastislav Mažgút (AL), František Vavrinčík (SJ/NC), Peter Mlynár (CC), Lucia Repková (CC). 

Uznesenie UZN VV 199/10/2022e NIE JE SCHVÁLENÉ. 

 



 

UZN VV 200/10/2022e – VV-ZSL na základe článku 53, odsek 14, Stanov ZSL menuje nasledovné 
pracovné skupiny Sekcie alpských disciplín ZSL a zároveň schvaľuje ich Rokovací poriadok: 
A./ Odborná pracovná skupina pre kategóriu U12 
1. predseda odbornej pracovnej skupiny: Marcel Kríž (Ski klub Kremnica) 
2. člen za Východ SR: Katarina Rázusova (LK Opalisko Z. Poruba) 
3. člen za Stred SR: Michal Horanský (Ski team M. Hole) 
4. člen za Západ SR: Andrea Balánova (LK Victory) 
5. člen za kluby sa najväčšou početnosťou aktívnych športovcov: Peter Lazorčík (ŠK UNI KOŠICE) 
6. člen za klub s najlepšími výsledkami: Tomáš Petrík (SC ZEAL Slovakia) 
 
B./ Odborná pracovná skupina pre kategóriu U16 
1. predseda odbornej pracovnej skupiny: Jaromír Midriak (Ski klub Donovaly) 
2. člen za región Východ SR: Andrej Prevuzňák (A.S.P. Poprad) 
3. člen za región Stred SR: Dušan Poláček (Ski team Oščadnica) 
4. člen za región Západ SR: Matej Antoška (SC ZEAL Slovakia) 
5. člen za kluby sa najväčšou početnosťou aktívnych športovcov: Jozef Štrkolec (ŠK UNI Košice) 
6. člen za klub s najlepšími výsledkami: Peter Lengyel (FOX Ski Academy) 
 
C./ Odborná pracovná skupina pre kategóriu U21 
1. predseda odbornej pracovnej skupiny: Roman Murín 
2. člen za región Východ SR: Patrik Roth 
3. člen za región Východ SR: Mirka Poprocká 
4. člen za región Stred SR: Michal Rajčan 
5. člen za región Stred SR: Rastislav Mažgút 
6. člen za región Západ SR: Peter Lubellan 
7. člen za kategóriu U25: Ján Sanitrár st.  
Hlasovanie o uznesení UZN VV 200/10/2022e je pozastavené. 

 
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. 
 
A) Informácia 
Člen Rastislav Mažgút požiadal VV-ZSL o možnosť vyjadriť sa k plánovanému  projektu 
tréningových centier podľa návrhu Sekcie alpských disciplín so zameraním na širokospektrálny 
dopad takéhoto projektu na lyžiarsku komunitu mládežníckych športovcov venujúcich sa 
vrcholovému lyžovaniu. VV-ZSL s jeho žiadosťou súhlasil a umožnil mu prítomnosť na rokovaní. 
R. Mažgút poukázal na riziká, ktoré takáto zmena prinesie a na súvisiace skutočnosti. V dialógu 
s členmi VV-ZSL vyzdvihol snahu o reformovanie spôsobu výchovy mládežníckych talentov, 
zároveň však žiadal zohľadniť v procese zmien prechodné obdobie a rešpektovať vytvorené 
väzby v lyžiarskej komunite a rôzne funkčné spolupráce, ktoré odporúča Sekcii alpských disciplín 
integrovať do projektu v plnej alebo čiastočnej forme. M. Paško v závere diskusie uistil, že riziká 
sú vnímané a chápe zložitosť prijatia procesu zmien v komunite. Ubezpečil, že na tréningové 
centrá v rámci SR bude vypísaná výzva s parametrami, ktoré uchádzač musí spĺňať. Vyvrátil 
tvrdenie, že tréningové centrá sú už určené. Podotkol však, že vedenie ZSL očakáva, že členská 
komunita trénerov v zjazdovom lyžovaní takisto chápe, že opakovanie existujúcich spôsobov 
práce, ktoré boli neúčinné v minulosti a viedli k strate hodnôt v lyžovaní a deformácii 
spoločenských vzťahov medzi jednotlivými členmi nemôže byť viac podporované a tolerované.   
 
B) Informácia prezidenta ZSL 
ZSL Marketing, s. r. o. 
M. Paško informoval v zmysle uznesenia z martinskej Konferencie o procese integrácie 
spoločnosti Marketing ZSL, s.r.o. do vlastníckych práv ZSL, o.z. Spoločnosť ZSL Marketing, s.r.o. je 
od začiatku integrovaná v projekte ZSL ako servisná organizácia. Dôvod, prečo tak nebolo 
vykonané už v tom čase, bola snaha účtovne a audítorsky spoločnosť preveriť a uistiť sa, že žiadna 



 

tretia strana nevznesie svoje nároky a iné práva. V súčasnosti vykonáva ZSL Marketing, s.r.o. 
činnosti spojené s nákupom a správou IT a propagačných akcií, ako napríklad tlačové konferencie, 
marketingová a PR činnosť v prospech ZSL, o.z.. ZSL Marketing, s.r.o. bol zriadený práve za účelom 
zabezpečovania propagačných a marketingových aktivít s cieľom generovania zisku, ktorý bude 
smerovaný do ZSL, o.z. na podporu športovcov a na podporu vytvárania lepších podmienok pre 
šport. Cieľom prevodu vlastníckych práv pod ZSL, o.z. je práve zabezpečenie transparentnosti, 
dohľadu VV-ZSL nad operáciami ZSL Marketing, s.r.o. a v neposlednom rade dlhodobé 
zabezpečenie rastu ZSL, o.z.. R. Cagala následne upresnil ako proces rozhodovania Konferencie 
ZSL formou per-rollam (elektronicky) prebieha a aké úkony je potrebné pred samotným 
elektronickým hlasovaním delegátov vykonať podľa ustanovení Predpisu ZSL o elektronickom 
hlasovaní orgánov ZSL. Prítomní členovia VV-ZSL návrh Prezidenta ZSL o spustení procesu 
prevodu spoločnosti ZSL Marketing s.r.o. do 100% vlastníctva ZSL o.z. vzali na vedomie a dávajú 
pokyn Sekretariátu ZSL k zahájeniu procesných krokov v tejto záležitosti. 
Úloha #1/3/2022 
 
Personálne záležitosti 
M. Paško uviedol, že za uplynulé tri týždne sa pracovný tím ZSL rozšíril o dvoch pracovníkov. 
Andrea Rybárová prevzala mediálne záležitosti a správu sociálnych sietí a Lucia  Grancová, ktorá 
riadi realizáciu PR a marketingovej stratégie. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie 
na vedomie. 
M. Paško informoval o návrhu úpravy pracovnej náplne pre J. Štaffenovú, ktorá odstúpila z pozície 
manažéra Sekcie alpských disciplín vzájomnou dohodou. Poďakoval za významnú činnosť, ktorú 
J. Štaffenová od októbra 2020 na pozícii manažérky Sekcie alpských disciplín vykonávala 
a vyzdvihol jej osobnú angažovanosť v kritickom období sezóny 2020/21. Uviedol, že kariérne 
smerovanie J. Štaffenovej v ZSL bude zamerané na prácu v oblasti špeciálneho vzdelávania v úzkej 
spolupráci s Lektorským zborom ZSL, predsedom Komisie pre metodiku a samozrejme sekciami 
športu s cieľom vytvárať a napĺňať vzdelávanie trénerov vrcholového športu a s tým súvisiace 
metodicko-inštruktážne materiály a podujatia. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. 
Úloha #2/3/2022 
 
Partnerské záležitosti 
M. Paško informoval o uskutočnených rokovaniach s potenciálnymi partnermi a podporovateľmi 
ZSL s cieľom zvýšiť finančné príjmy do organizácie a získať partnerskú spoluangažovanosť pri 
realizácii športových podujatí a kofinancovanie vrcholových športovcov úrovne Svetový pohár. 
Následne podal informáciu o projekte realizácie skicrossovej trate v areáli lyžiarského strediska 
Deny, kde boli oslovení lokálni partneri s cenovou ponukou pre začatie zemných úprav 
a budovania samotnej trate. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
Členské záležitosti 
M. Paško podal informáciu o potrebe zmien vo vedení Sekcie severských disciplín ZSL. Uviedol, že 
ZSL potrebuje uvoľniť Daniela Granca z úlohy povereného zastupujúceho manažéra sekcie pre 
plné nasadenie v oblasti MTZ/Skipool. Prítomní členovia VV-ZSL sa zhodli, že situácia 
v severských disciplínach vyžaduje obsadenie funkcie manažéra sekcie na plný úväzok tak, aby 
pokyny VV-ZSL a úlohy zo stratégie ZSL presahovali do celej komunity športových klubov 
pôsobiacich v severských disciplínach a dávajú pokyn Sekretariátu ZSL na zverejnenie výzvy na 
obsadenie pracovnej pozície Manažér Sekcie severských disciplín. 
Úloha #3/3/2022 
 
C) Odborné komisie a pracovné skupiny 
R. Cagala prítomným predstavil návrhy na zmeny a doplnenie odborných komisií prijatých na 
Sekretariát ZSL za posledné obdobie: 
 

Uznesenie:  UZN VV 253/11/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje kooptáciu pani J. Zemánkovej za predsedu Zdravotnej komisie ZSL. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala následne informoval o odmietnutí účasti pána R. Janikovského, ktorý rozporoval svoj 
súhlas s tvrdením a nomináciou jeho osoby zo strany p. V. Franka,  za člena Odbornej komisie 
športových klubov. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. Nový návrh 
na doplnenie člena a predsedu Komisie športových klubov je pani Vladimíra Goňová. 
 

Uznesenie:  UZN VV 254/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje za člena a zároveň kooptuje do funkcie predsedu odbornej Komisie 
športových klubov ZSL pani Vladimíru Goňovú.  

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala informoval o odmietnutí účasti p. J. Zelenčíka v Odbornej komisii rodičov neplnoletých 
športovcov. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
Následne R. Cagala predstavil návrh Sekcie moderných disciplín ZSL na doplnenie 4. člena do 
odbornej Komisie rozhodcov ZSL, p. Dávida Gašparoviča za akrobatické lyžovanie. 
 

Uznesenie:  UZN VV 255/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje doplnenie 4. člena odbornej Komisie rozhodcov ZSL, pána D. Gašparoviča pre 
akrobatické lyžovanie. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

  
R. Cagala uviedol, že elektronické hlasovania o zložení Komisie pre metodiku a talentovanú 
mládež, Komisie pre nominačné a kvalifikačné kritériá, ako aj hlasovania o zložení pracovných 
skupín Sekcie alpských disciplín ZSL boli pozastavené alebo neschválené. 
 
Nakoľko zloženie Komisie pre metodiku a talentovanú mládež nebolo zo strany VV-ZSL 
reflektované, R. Cagala informoval, že požiadal predsedu komisie D. Šima o vypracovanie 
osobného návrhu na členov komisie. Skonštatoval, že v predloženom dokumente od D. Šima je 
uvedených niekoľko návrhov na členov a iné rozsiahle informácie, no prítomní členovia VV-ZSL 
sa zhodli na vrátení a prepracovaní predmetného návrhu, nakoľko zo správy nie je jasné, čo je 
konkrétny návrh na nomináciu jednotlivých členov, či členovia s nomináciou sú upovedomení a či 
s návrhom svojich osôb do komisie aj súhlasia. 
Úloha #4/3/2022 
 
R. Cagala ďalej uviedol, že hlasovanie o zložení odbornej Komisie pre nominačné a kvalifikačné 
kritériá nebolo schválené, nakoľko nikto z členov VV-ZSL za daný návrh nehlasoval. Uviedol, že 
návrh sa vracia späť na úroveň Sekcií športu na opätovné prepracovanie. 
Úloha #5/3/2022 
 
K pozastaveniu hlasovania o zložení pracovných skupín Sekcie AD, P. Chovaňák uviedol, ako 
povstali návrhy členov do pracovných skupín. Má za to, že zloženie skupín U12 a U16 je vyvážené 
a homogénne a jednotliví členovia majú preukázateľnú odbornú kvalitu a v minulosti 
demonštrovali vysoký stupeň znalosti a prínosu pre tieto vekové kategórie. Žiada VV-ZSL, aby 
pracovné skupiny U12 a U16 schválil a uviedol do činnosti.  
 

Uznesenie:  UZN VV 256/11/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje nasledovné pracovné skupiny Sekcie alpských disciplín ZSL a zároveň 
schvaľuje ich Rokovací poriadok: 
A./ Odborná pracovná skupina pre kategóriu U12 
1. predseda odbornej pracovnej skupiny: Marcel Kríž (Ski klub Kremnica) 
2. člen za Východ SR: Katarina Rázusova (LK Opalisko Z. Poruba) 
3. člen za Stred SR: Michal Horanský (Ski team M. Hole) 
4. člen za Západ SR: Andrea Balánova (LK Victory) 
5. člen za kluby sa najväčšou početnosťou aktívnych športovcov: Peter Lazorčík (ŠK UNI 
KOŠICE) 
6. člen za klub s najlepšími výsledkami: Tomáš Petrík (SC ZEAL Slovakia) 
 
B./ Odborná pracovná skupina pre kategóriu U16 
1. predseda odbornej pracovnej skupiny: Jaromír Midriak (Ski klub Donovaly) 
2. člen za región Východ SR: Andrej Prevuzňák (A.S.P. Poprad) 
3. člen za región Stred SR: Dušan Poláček (Ski team Oščadnica) 
4. člen za región Západ SR: Matej Antoška (SC ZEAL Slovakia) 
5. člen za kluby sa najväčšou početnosťou aktívnych športovcov: Jozef Štrkolec (ŠK UNI Košice) 
6. člen za klub s najlepšími výsledkami: Peter Lengyel (FOX Ski Academy). 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
V rámci diskusie k zloženiu pracovnej skupiny U21 Sekcie AD, V. Klein uviedol, že vidí možný stret 
záujmov. Predkladanie návrhov alebo riešení môže byť v takom prípade prirodzene ovplyvnené 
stretom záujmov. K tomuto tvrdeniu sa priklonili aj ostatní prítomní členovia VV-ZSL a zároveň 
konštatovali, že napriek pomerne širokému zloženiu skupiny v porovnaní s počtom vrcholových 
športovcov U21 majú za to, že v návrhu na zloženie absentuje zväzový reprezentačný tréner 
juniorského družstva  a iní odborníci z vyšších súťaží úrovne SP a COC na zabezpečenie čo 
najširšieho presunu odborných skúseností (know-how) do práce so športovcami tak dôležitej 
vekovej úrovne akú kategória U21 predstavuje. M. Paško navrhol hlasovanie o zložení pracovnej 
skupiny U21 Sekcie AD odložiť. Prítomní členovia VV-ZSL s návrhom súhlasili. 
 
D) Sklad ZSL 
J. Palovičová predstavila stručnú informáciu o stave prevádzky skladu MTZ ZSL a zavedených 
procesov správy materiálu (Príloha č. 4). Uviedla, že je spracovaný návrh predpisu prevádzky 
skladu. Peter Bendik ml. pripomenul, že uvedený predpis bol zaslaný  neskoro na preštudovanie. 
Navrhol ,aby predpis bol poslaný všetkým členom VV-ZSL hneď po skončení zasadnutia VV  na 
naštudovanie. Po pripomienkovaní a doplnení môže byť  predložený na schválenie.  
 
 
Úloha #6/3/2022 
 
3. Kontrolór ZSL 
 
Kontrolór ZSL 
I. Boledovič reflektoval na potrebu včasnejšieho zverejňovania zápisov z rokovaní orgánov 
a komisií ZSL. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie.  
 
M. Molotta prítomných informoval o podaní podnetu na HKŠ voči konaniu občianskeho združenia 
SAPUL. Podnet je smerovaný na nezákonné poskytovanie vzdelávania inštruktorov v zjazdovom 
lyžovaní a snowboardingu a zverejňovanie nepravdivých informácií na webovom sídle SAPUL. 
Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie.  
 
Predpisy ZSL 
R. Cagala informoval o podaní Súťažného predpisu ZSL 2022/23 sekcií AD, SD a MD, ktoré prešli 
pripomienkovacími konaniami na schválenie.  



 

M. Paško požiadal viceprezidenta J. Palovičovú o finálnu formálnu kontrolu znenia pred 
zverejnením súťažných predpisov.  
V. Klein požiadal o doplnenie formálneho stanoviska FIS o štarte športovcov Ruska a Bieloruska 
do príslušnej kapitoly predpisu v súlade s rozhodnutím FIS Council z 22.10.2022. 
 

Uznesenie:  UZN VV 256/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje znenie „Súťažný predpis ZSL AD/SD/MD 2022/23“ v predloženom znení 
s doplnením v navrhovaných úpravách. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

Úloha #7/3/2022 
 
Následne R. Cagala uviedol, že nominačné predpisy na PMV 2023 a kvalifikačné predpisy na 
zaradenie do štátnej reprezentácie 2023/24 jednotlivých sekcií sú stále v príprave, kedy jedine 
Sekcia moderných disciplín má tento dokument ukončený a pripravený na schválenie. Prítomní 
diskutovali danú situačnú záležitosť ohľadom uvedených predpisov.  
 
4. Financie 
A) 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 členovia VV-ZSL vzali uvedené 
informácie na vedomie.  
 
B) NŠC Financovanie 
R. Cagala prítomným prezentoval bilanciu výdajov v zmysle zmlúv s NŠC a informoval o objeme 
prostriedkov odovzdaných na vyúčtovanie a prijatých platbách zo strany NŠC. 
 
TopTím 2022 

 
 
 
 
ZSL šport-bežné výdavky 2022 

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 5 304,80 €            

RF NŠC #3 TT 205,89 €               

Celkom 7 741,75 €           17 258,25 €-                Kontrolné číslo: -  €             



 

 
 
D) Koncept výdavkov a príjmov 2023 
R. Cagala podal krátku správu o tvorbe konceptu výdavkov a príjmov 2023, predovšetkým 
štruktúru kapitol plánovaných výdavkov (Príloha č.3). Uviedol, že podklady odovzdali Sekcia 
severských disciplín a Vzdelávanie. Sekcie alpských disciplín a moderných disciplín požiadali 
o predĺženie termínu z dôvodu korekcií pôvodných návrhov. Prítomní členovia VV-ZSL vzali 
uvedené informácie na vedomie. 
 
Pozn. Rokovaciu miestnosť opustil V. Klein. Počet prítomných členov VV-ZSL: 4 
 
5. Zmluvné vzťahy 
 
A) Mandátne zmluvy 
R. Cagala prítomným podal informáciu o ukončení spolupráce s grafikom S. Antolom na jeho 
vlastnú žiadosť. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha #8/3/2022 
 
B) Partnerské vzťahy 
R. Cagala informoval o návrhu zmluvy s Moltaller Gletscher (TMR Group) o poskytnutí 
tréningových podmienok na sezónu 2022/2023. 
 

Uznesenie:  UZN VV 257/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh zmluvy s Moltaller Gletscher (TMR Group) o poskytnutí tréningových 
podmienok na sezónu 2022/2023. 

ZA: 4 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
C) Reklamné plochy ZSL na oblečení štátnej reprezentácie 
R. Cagala prítomným podal informáciu o návrhu plôch na oblečení štátnej reprezentácie, ktoré ZSL 
zazmluvní v prospech vybraných športovcov a v súlade s pravidlom FIS ICR 204.1.4.  
BEKI Design s.r.o. (kombinéza A, vrchné oblečenie D) v prospech Adama Nováčka, 
NOMIland s.r.o./NOMIland Group (kombinéza B/C, vrchné oblečenie A/F, pokrývka hlavy B) 
v prospech Adama Nováčka, 
Kronreal s.r.o. (kombinéza B, vrchné oblečenie F) v prospech Adama Žampu, 

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 €          16.11.2022 26 649,22 €           

RF NŠC #21 35 510,79 €          7.10.2022 17.10.2022 35 510,79 €          -  €                      

RF NŠC #22 24 668,26 €          14.10.2022 24.10.2022 24 668,26 €          -  €                      

RF NŠC #23 41 450,42 €          14.10.2022 24.10.2022 41 450,42 €          -  €                      

RF NŠC #24 56 384,32 €          21.10.2022 56 384,32 €           

Celkom 970 289,44 €        473 563,34 €-               Kontrolné číslo: 708 801,79 €-        



 

Kronreal s.r.o. (kombinéza B, vrchné oblečenie F) v prospech Andreasa Žampu, 
Kronreal s.r.o. (vrchné oblečenie F) v prospech Petry Vlhovej, 
Minerfin s.r.o. (vrchné oblečenie E) v prospech Adama Žampu, 
Minerfin s.r.o. (vrchné oblečenie E) v prospech Andreasa Žampu, 
KLM real estate s.r.o. (vrchné oblečenie B) v prospech Rebeky Jančovej, 
ToMac s.r.o. (pokrývka hlavy B) v prospech Rebeky Jančovej. 
 

Uznesenie:  UZN VV 258/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh reklamných zmlúv na sezónu 2022/23 v prospech vybraných 
športovcov v predloženom znení: 
BEKI Design s.r.o. (kombinéza A, vrchné oblečenie D) v prospech Adama Nováčeka, 
NOMIland s.r.o./NOMIland Group (kombinéza B/C, vrchné oblečenie A/F, pokrývka hlavy B) v 
prospech Adama Nováčeka, 
Kronreal s.r.o. (kombinéza B, vrchné oblečenie F) v prospech Adama Žampu, 
Kronreal s.r.o. (kombinéza B, vrchné oblečenie F) v prospech Andreasa Žampu, 
Kronreal s.r.o. (vrchné oblečenie F) v prospech Petry Vlhovej, 
Minerfin s.r.o. (vrchné oblečenie E) v prospech Adama Žampu, 
Minerfin s.r.o. (vrchné oblečenie E) v prospech Andreasa Žampu, 
KLM real estate s.r.o. (vrchné oblečenie B) v prospech Rebeky Jančovej, 
ToMac s.r.o. (pokrývka hlavy B) v prospech Rebeky Jančovej. 
ZA: 4 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
6. Reprezentácia 
Členovia VV-ZSL vzali na vedomie správy o činnosti jednotlivých družstiev národných tímov, 
ktoré obdržali v podkladoch (Príloha č.5-8). 
  
A) Národný tím 2022/23 
Aktuálny stav plnenie podmienok pre udelenie Dekrétu reprezentanta 
R. Cagala informoval o športovcoch, ktorí dodatočne splnili podmienky k vydaniu Dekrétu 
reprezentanta SR a tým pádom môžu byť zaradení do štátnej reprezentácie SR 2022/23: T. 
Mesíková, M. Michalka. 
 

Uznesenie:  UZN VV 259/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie T. Mesíkovú a M. Michalku do štátnej reprezentácie SR 
2022/23 a vydanie Dekrétu reprezentanta SR. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 Pilotný projekt RTC v zjazdovom lyžovaní 
Z. Moravčíková podala krátku informáciu o dopracovaní memoranda a návrhu na spoluprácu so 
športovou organizáciou, ktorá bude nositeľom projektu RTC. M. Paško v rámci diskusie dodal, že 
nesúhlasí, aby memorandá a zmluvy boli realizované, kým nebudú presne zadefinované 
a schválené podmienky ktoré má športová organizácia, nositeľ RTC, exaktne spĺňať a to nie len 
podmienky personálneho zabezpečenia, ale aj MTZ disponibilitu a infraštrukturálne partnerstvá. 
B. Mareková poznamenala, že do konca januára by mal byť zrealizovaný výber spomedzi 
organizácií, ktoré sú dostatočne rozvinuté na to, aby túto úlohu (preukázať, že organizácia dokáže 
zabezpečiť a realizovať tréningový proces v požadovanej kvalite a kvantite) v rámci projektu RTC 
dokázali napĺňať.  
V rámci diskusie P. Chovaňák naznačil úmysel Sekcie AD dofinancovať športovcov, ktorí splnili 
kvalifikačné kritériá pre zaradenie do štátnej reprezentácie 2023, avšak  nie sú z objektívnych 
dôvodov zaradení v družstve národného tímu. M. Paško poznamenal, že ak dobre rozumie postoju 
Sekcie AD, tak ide o jednorázovú finančnú záležitosť a nie kontinuálne financovanie a naviac len 
z dôvodu toho, že spustenie činnosti družstva NT začalo neskoro v sezóne. R. Cagala pripomenul, 
že model financovania športu v ZSL a rozdelenie finančných výdavkov Reprezentácie nezávisí od 



 

počtu športovcov (ZSL nerozdeľuje prostriedky na meno s výnimkou športovcov úrovne Svetový 
pohár), ale že celkový model vychádza z vypracovaného HŠP družstva a následné financovanie 
položiek tohto plánu činnosti v poradí v akom bola štruktúra postupného financovania schválená 
na jar 2022. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
B) Podujatia medzinárodného významu 2023 
R. Cagala stručne informoval o prebiehajúcich prípravách na vycestovanie štátnej výpravy na 
zimnú Svetovú Univerziádu 2023 – Lake Placid USA, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.01.-22.01.2023 
a na EYOF 2023 – Friula-Tarvisio ITA v dňoch 23.01.-28.01.2023. Prítomní vzali uvedené 
informácie na vedomie. 
 
R. Cagala predstavil prítomným celkový prehľad MS a MSJ 2023, informoval, že v zodpovednosti 
ZSL je už aj účasť výpravy telesne znevýhodnených športovcov na MS 2023, kde výpravu budeme 
organizovať v spolupráci s SPV: 
 
MSJ 2023 –  AL: 17.01.-26.01/23 St.Anton AUT                   
                       SJ/NC: 02.02.-05.02/23 Whistler CAN                               
                       SX: 28.03.-29.03/23 Passo Pellegrino ITA    
                       ALSB: 22-27/03/23 Bansko BUL  
                       CC: 28.01.-04.02/23 Whistler CAN 
                       SBX: 01.04.-02.04/23 Passo Pellegrino ITA 
                       P&P: 22.08-10.09/23 Wanaka NZL 
 
MS 2023  –    AL: 06.02.-19.02/23 Courchevel FRA    
                       SS: 25.01.-30.01/23 Vars FRA    
                       SX/SBX: 19.02.-05.03/23 Bakuriani GEO    
                       SJ/NC: 21.02.-05/03/23 Planica SLO          
          CC: 21.02.-05.03/23 Planica SLO                   
                       P&P: 19.02-05/03/23 Bakuriani GEO         
    ALSNB: 19.02.-05.03/23 Bakuriani GEO     
   PAL: 18.01.-29.01/23 Espot E  
   MA WMC: 20.03.-25.03/23 Hochkar AUT      
 
Jednotliví manažéri sekcií komentovali stav príprav a s tým súvisiace operatívne záležitosti. 
Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
R. Cagala v tomto bode vysvetlil prítomným koncept stratégie a cieľ zväzu na PMV. Uviedol, že 
jednou zo základných stratégií ZSL už pri jeho založení bola silná orientácia na výsledok a pokiaľ 
bude v platnosti Zákon o športe a jeho výpočtový vzorec, tak táto orientácia sa neplánuje zmeniť. 
To jest, ZSL nebude nahliadať na PMV ako akcie s povinnou účasťou športovcov, ale sekcie musia 
formulovať exaktnú stratégiu a ciele, ktoré chcú na predmetnom PMV dosiahnúť. Z uvedeného 
vyplýva, že zloženie štátnej výpravy SR na PMV je dôsledkom formulácie očakávaných  
výsledkových cieľov a nie automatická záležitosť, kedy zväz posiela na PMV športovcov bez 
ohľadu aká je ich šanca na seriózny výsledok v porovnaní so svetovou špičkou a bez ohľadu na 
náklady na výpravu len preto, lebo pridelená FIS kvóta umožňuje účasť. Pripustil aj možnosť, že 
na podujatie v takom prípade nebude vyslaný nikto, alebo menší počet športovcov ako je kvóta. 
Následne ukázal prítomným minimálne počty výsledkov, ktoré ZSL potrebuje získať na PMV 
v roku 2023 (MS/MSJ a SP), z čoho je evidentné, že nie je dôvod vôbec vysielať početné výpravy 
na PMV tak ako tomu bolo v minulosti, keďže výdavky na tieto výpravy sú v princípe 
nehospodárne, neefektívne a neúčelne vynaložené prostriedky. Uviedol, že tieto informácie budú 
zapracované do Nominačného predpisu ZSL pre účasť na PMV 2023 tak, aby si každý vrcholový 
športovec uvedomil, že vyslanie štátnej výpravy na PMV nie je povinnosť zväzu a splnením 
jedného z nominačných kritérií športovcom nezaručuje takémuto športovcovi automaticky účasť 
v štátnej výprave na PMV. Prítomní diskutovali uvedené fakty, oboznámili sa doplňujúcimi 



 

informáciami ohľadom výsledkovej úrovne, ktorú je potrebné dosahovať a zhodli sa, že zloženie 
štátnych výprav na PMV musí ísť v línii pomeru výdavkov na výpravu versus výsledky športovcov.   
Úloha #9/3/2022 
 
7.Podujatia 
        
Kalendár domácich podujatí 2022/23 
Prítomní členovia vzali na vedomie informáciu o najbližších plánovaných podujatiach ZSL. R. 
Cagala uviedol, že vzorové zmluvy medzi ZSL a organizátorom podujatia sú už k dispozícii a 
požiadal jednotlivé sekcie, aby si jednotlivé podujatia nahlásili na Sekretariát na poistenie.   

 
 
 
Podnet na organizáciu 1.kola Poháru ZSL U16 v zjazdovom lyžovaní 2022/23 
V tomto bode programu boli prerokované záležitosti a podklady týkajúce sa podnetu o zaradení 
1.kola Poháru ZSL žiakov v zjazdovom lyžovaní 2022/23 na mesiac december 2022 a mieste 
konania v rakúskom stredisku Reiteralm.  Záverom prítomní členovia VV-ZSL skonštatovali, že 
uskutočniť takéto podujatie už v decembri je prínosom pre rozvoj súťažného športu v zjazdovom 
lyžovaní žiakov a celý postup nie je v rozpore so Súťažným predpisom ZSL.  
Úloha #10/3/2022 
 
8. Vzdelávanie ZSL 
 
M. Molotta informoval o vypracovaní podkladov J. Štaffenovej a D. Šima pre kvalifikačný kurz 
trénera I. stupňa. R. Cagala pripomenul, že je potrebné k predmetným podkladom dopracovať 
rozsah výučby pre všetky trénerské stupne tak ako je to spracované pre inštruktorské 
a rozhodcovské vzdelávanie. 
Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
Úloha #11/3/2022 
 
9. Rôzne 
 
Registrácie 
R. Cagala predstavil zoznam nových registrácii za člena ZSL za obdobie 10/2022. 
Prírastok členov-fyzických osôb za 10/22: 45 
Prírastok členov-právnických osôb za 10/22: 3 
 

Uznesenie:  UZN VV 260/11/2022 
VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo v ZSL podané v mesiaci 
október 2022. 

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

J. Jakubčo v rámci tohto bodu požiadal VV-ZSL o prediskutovanie návrhu menovať Mateja Matysa 
za športovo-technického riaditeľa pre moderné disciplíny od januára 2023, keďže táto funkcia nie 
je momentálne obsadená a objem práce v sekcii za posledné obdobie rapídne narástol. Prítomní 
členovia VV-ZSL vzali uvedenú žiadosť na vedomie. 
Úloha #12/3/2022 
 
10. Záver 
M. Paško ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie zasadnutie 
VV-ZSL sa plánuje uskutočniť dňa 29.11.2022 v Bratislave. 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – Prezenčná listina 
Príloha č.2 – Pozvánka 
Príloha č.3 – Štruktúra kapitol výdavkov a príjmov ZSL 2023 
Príloha č.4 – Informácia Sklad MTZ ZSL 
Príloha č.5 -  Report psychológ 
Príloha č.6 – Report diagnostika NŠC 
Príloha č.7 – Report Livigno 
Príloha č.8 – Report Planica 
 
Predsedajúci:  Martin Paško 
Zapisovateľ:     Diana Buričinová 
Overovatelia:   Jana Palovičová, Václav Klein 



 



                                                      P O Z V Á N K A      

Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 01.11.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 3. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 08. novembra (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        
c) Rozhodnutia prijaté elektronicky                               

2.  Projekt NŠZ      
     a) Informácia  
     b) Informácia Prezidenta ZSL 
     c) Odborné komisie a pracovné skupiny ZSL    
3.  Kontrolór ZSL 
     a) Informácia 
     b) Predpisy ZSL 
                                                              . 
 
4.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) Koncept výdavkov a príjmov 2023  
5.  Zmluvné vzťahy 
     a) Mandátne zmluvy 
     b) Partnerské vzťahy 
     c) Reklamné plochy ZSL 
                                                 . 
 
6.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
     b) Svetová univerziáda 2023 
     c) MSJ 2023 
     d) MS 2023 
     e) EYOF 2023 
7.  Podujatia 
     a) Zimný kalendár 22/23 - informácia  
8.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
9.  Rôzne 
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

 
 
 
 
 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL, B.Mareková, Sekretariát ZSL podľa potreby 
J.Jakubčo (MD), Z.Moravčíková (AD), D.Granec (SD) k bodom 1b, 2b, 2c, 3b, 4-10 
P.Chovaňák, O.Tuka, F.Vavrinčík k bodom 6-10 
Rastislav Mažgút k bodu 2 s vlastným príspevkom 
 
Ste pozvaní na pripojenie sa k schôdzi cez Microsoft Teams 
 
Názov: 3.VV-ZSL  
Čas: utorok, 8. novembra 2022 15:00:00 stredoeurópsky štandardný 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_ODQ0ZWNkYTktMzg0ZC00NzQwLThmYjMtNmQ1NzQ5ODdhNTlj%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


Šport mládeže (Kluby) 2023 Účel Kapitola Alokácia

20% PUŠ Šport mládeže (Kluby) - 270 eur x #AŠ Kluby #AŠ<23r. na IČO Kluby

CELKOM: -  €                          

Oceňovanie športovcov a športových odborníkov 2023 (Lyžiar roka) Účel Kapitola Alokácia

Organizácia ceremoniálu Oceňovanie Rozvoj -  €                          

Finančné odmeny Oceňovanie Rozvoj -  €                          

CELKOM: -  €                          

FIS poplatky hradené pri zdroji 2023 Účel Kapitola Alokácia

FIS licencie FIS Prevádzka

FIS poplatky za SVK kódex FIS Prevádzka

FIS poplatky za FIS camps, homologizácie a iné FIS Rozvoj

CELKOM: -  €                          

Správa a prevádzka 2023 Účel Kapitola Alokácia

Prevádzka Manažment Prevádzka Správa a prevádzka

Prevádzka Sekretariát Prevádzka Správa a prevádzka

Iné služby z obchodného vzťahu (PR, účtovníctvo, IT...) Prevádzka Správa a prevádzka

Mobilita a cestovné náhrady pre Se-ZSL Mob-CeN Správa a prevádzka

Manažéri sekcie športu Mgr-AD/SD/MD Správa a prevádzka

Športovo-technickí riaditelia ŠTR-CC/AD/SJ/MD Správa a prevádzka

Oddelenie starostlivosti o Reprezentáciu Se-AD/MD/SD Správa a prevádzka

Oddelenie realizácie podujatí Se-MTZ Správa a prevádzka

Mobilita a cestovné náhrady pre športový manažment ZSL Mob-CeN Správa a prevádzka

CELKOM: -  €                          

Vzdelávacie aktivity 2023/24 Účel Kapitola Alokácia

LZ-ZSL príjem za kurzy, licencie a doškolenia Vzdelávanie Rozvoj -  €                          

LZ-ZSL špeciálne odmeny Vzdelávanie Rozvoj

Náklady na realizáciu kurzov Vzdelávanie Rozvoj

Náklady na iné vzdelávacie aktivity Vzdelávanie Rozvoj

MTZ LZ-ZSL Vzdelávanie Rozvoj

CELKOM: -  €                          

Letné podujatia ZSL/FIS 2023 Účel Kapitola Alokácia

Poistenie podujatí Podujatia Rozvoj

Meranie a spracovanie výsledkov Podujatia Rozvoj

Technickí delegáti a rozhodcovia štýlu Podujatia Rozvoj

Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí Podujatia Rozvoj

CELKOM: -  €                          

Zimné podujatia ZSL/FIS 2023/24 Účel Kapitola Alokácia

Poistenie podujatí Podujatia Rozvoj

Meranie a spracovanie výsledkov Podujatia Rozvoj

Technickí delegáti a rozhodcovia štýlu Podujatia Rozvoj

Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí Podujatia Rozvoj

CELKOM: -  €                          

Účasť reprezentácie na PMV a PPM 2023 Účel Kapitola Alokácia

MSJ 2023 park & pipe PMV Reprezentácia -  €                          

MSJ 2023 alpine snb PMV Reprezentácia -  €                          

MSJ 2023 skicross & sbx PMV Reprezentácia -  €                          

MSJ 2023 rollersking (Trondheim NOR) PMV Reprezentácia

MSJ 2023 crosscountry (Whistler CAN) PMV Reprezentácia

MSJ 2023 skijumping/n-combined (Whistler CAN) PMV Reprezentácia

MSJ 2023 alpine PMV Reprezentácia -  €                          

MSJ 2023 grasskiing PMV Reprezentácia -  €                          

MS 2023 park & pipe PMV Reprezentácia -  €                          

MS 2023 alpine snb PMV Reprezentácia -  €                          

MS 2023 skicross & sbx PMV Reprezentácia -  €                          

MS 2023 rollersking (Trondheim NOR) PMV Reprezentácia

MS 2023 crosscountry (Planica SLO) PMV Reprezentácia

MS 2023 skijumping/n-combined (Planica SLO) PMV Reprezentácia

MS 2023 alpine PMV Reprezentácia -  €                          

MS 2023 grasskiing PMV Reprezentácia -  €                          

MS 2023 speedskiing PMV Reprezentácia -  €                          

FIS Children alpine PPV Reprezentácia -  €                          

FIS Children grasskiing PPV Reprezentácia -  €                          

LOTOS Children skijumping/n-combined (Szczyrk/Zakopane/Wisla PL) PPV Reprezentácia

EYOF 2023 extras okrem SOŠV (Friuli/Venezia/Giulia ITA) PPV Reprezentácia

CELKOM: -  €                          

RD WC tím - Osobný príspevok 2023 Účel Kapitola Alokácia

Alpské disciplíny RD WC Reprezentácia -  €                          

Moderné disciplíny RD WC Reprezentácia -  €                          

Severské disciplíny RD WC Reprezentácia

CELKOM: -  €                          
Odmeny full-time trénerov a asistentov vrátane mobility a 

cestovných náhrad
Účel Kapitola Alokácia

Tréneri a asistenti Reprezentácia -  €                          

Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

Mob-CeN Reprezentácia -  €                          

Tréneri a asistenti Reprezentácia -  €                          

Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

Mob-CeN Reprezentácia -  €                          

Tréneri a asistenti Reprezentácia

Realizačný tím Reprezentácia

Mob-CeN Reprezentácia

Návrh výdavkov finančných prostriedkov ZSL 2023 

Lyžovanie na tráve

Zjazdové lyžovanie

Skoky na lyžiach



Tréneri a asistenti Reprezentácia

Realizačný tím Reprezentácia

Mob-CeN Reprezentácia

Tréneri a asistenti Reprezentácia

Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

Mob-CeN Reprezentácia -  €                          

Tréneri a asistenti Reprezentácia -  €                          

Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

Mob-CeN Reprezentácia -  €                          

Tréneri a asistenti Reprezentácia -  €                          

Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

Mob-CeN Reprezentácia -  €                          

Tréneri a asistenti Reprezentácia -  €                          

Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

Mob-CeN Reprezentácia -  €                          

Externí športoví odborníci Realizačný tím Reprezentácia -  €                          

CELKOM: -  €                          

Vystrojenie športovcov a členov RT, poistenie, MTZ Účel Kapitola Alokácia

Vystrojenie Reprezentácia -  €                          

Poistenie Reprezentácia -  €                          

Iné Reprezentácia -  €                          

Vystrojenie Reprezentácia -  €                          

Poistenie Reprezentácia -  €                          

Iné Reprezentácia -  €                          

Vystrojenie Reprezentácia

Poistenie Reprezentácia

Iné Reprezentácia

Vystrojenie Reprezentácia

Poistenie Reprezentácia

Iné Reprezentácia

Vystrojenie Reprezentácia -  €                          

Poistenie Reprezentácia -  €                          

Iné Reprezentácia -  €                          

Vystrojenie Reprezentácia -  €                          

Poistenie Reprezentácia -  €                          

Iné Reprezentácia -  €                          

Vystrojenie Reprezentácia -  €                          

Poistenie Reprezentácia -  €                          

Iné Reprezentácia -  €                          

Vystrojenie Reprezentácia -  €                          

Poistenie Reprezentácia -  €                          

Iné Reprezentácia -  €                          

Funkcionári a zamestnanci Vystrojenie Reprezentácia/Rozvoj -  €                          

CELKOM: -  €                          

Financovanie účasti športovcov na prípravných sústredeniach a 

Zabezpečenie diagnostiky, vstupov na trate a športoviská
Účel Kapitola Alokácia

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia -  €                          

Sústredenia Reprezentácia -  €                          

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia -  €                          

Sústredenia Reprezentácia -  €                          

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia

Sústredenia Reprezentácia

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia

Sústredenia Reprezentácia

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia -  €                          

Sústredenia Reprezentácia -  €                          

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia -  €                          

Sústredenia Reprezentácia -  €                          

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia -  €                          

Sústredenia Reprezentácia -  €                          

Diagnostika / Vstupy Reprezentácia -  €                          

Sústredenia Reprezentácia -  €                          

CELKOM: -  €                          

Financovanie účasti športovcov na prípravných pretekoch Účel Kapitola Alokácia

Zjazdové lyžovanie Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Lyžovanie na tráve Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Skoky na lyžiach Prípravné preteky Reprezentácia

Behy na lyžiach Prípravné preteky Reprezentácia

Skicross a snowbaordcross Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Park & pipe Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Alpský snowboarding Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Freeride Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

CELKOM: -  €                          

Kofinancovanie osobného pretekového materiálu športovca, 

individuálne výdavky
Účel Kapitola Alokácia

Zjazdové lyžovanie Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Lyžovanie na tráve Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Skoky na lyžiach Prípravné preteky Reprezentácia

Behy na lyžiach Prípravné preteky Reprezentácia

Skicross a snowbaordcross Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Park & pipe Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Alpský snowboarding Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Freeride Prípravné preteky Reprezentácia -  €                          

Alpský snowboarding

Freeride

Zjazdové lyžovanie

Lyžovanie na tráve

Skoky na lyžiach

Behy na lyžiach

Skicross a snowbaordcross

Park & pipe

Behy na lyžiach

Skicross a snowbaordcross

Park & pipe

Skicross a snowbaordcross

Park & pipe

Alpský snowboarding

Freeride

Alpský snowboarding

Freeride

Zjazdové lyžovanie

Lyžovanie na tráve

Skoky na lyžiach

Behy na lyžiach



CELKOM: -  €                          

OVERALL Kapitola Alokácia

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV 2023

VLASTNÉ PRÍJMY

Členské a registračné poplatky

Kurzovné a školné

Súťažné poplatky

Predaj predmetov a práv

Iné vlastné príjmy

VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM:

SÚKROMNÉ

FIS rozdelenie 2022

FIS rozdelenie 2023

Sponzorské príjmy

Príjem z reklamy ŠR

Príjem z reklamy Rozvoj

Iné súkromné príjmy

SÚKROMNÉ PRÍJMY CELKOM:

VEREJNÉ

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 vrátane CapEx

MŠVVaŠ SR Účel na meno - top tím

Verejné príspevky (štátne podniky, obce, VÚC)

Verejné príspevky (tretí sektor)

Iné verejné príspevky

VEREJNÉ PRÍJMY CELKOM:

PRÍJMY CELKOM:



 

ZSL sklad 

 

Sklad je spustený od apríla 2022, kedy sa postupne začal navážať tovar starý/nový na základe čoho sa 

spustili nasledovné procesy a činnosti: 

- Zabezpečenie skladu v rámci BOZP, poistenie, osadenie konzolových regálov 

- Postupné uskladňovanie tovarov do jednotlivých políc 

- Vyhradenie skladového priestoru/políc podľa jednotlivých sekcií pre uloženie materiálu  

- Spustenie online softwer Flowii.sk pre riadenie tokov v sklade 

- Zlúčenie všetkých faktúr pre skladovú evidenciu 

- Zadávanie všetkých MTZ položiek ktoré zväz vlastní podľa účtovnej evidencie 

- Pre-inventúra skladu 

- Vypracovanie Smernice o prevádzke skladu 

- Vypracovanie návodu pre zamestnancov zväzu ako pracovať vo Flowii.sk  

- Online školenia so systémom Flowii.sk 

- Spustenie skladu podľa navrhnutého systému – výdaj/príjem v júli 2022 

- Brigády pre namotanie bezpečnostných sietí, brigády na označovanie materiálu a tyčí 

 

 

Sklad je na 90% pripravený na zimu. 

 

Návrhy do budúcna: 

- Označenie tovarov podľa EAN kódov pre uľahčenie vyhľadávania materiálu priamo na mieste 

v online priestore Flowii.sk za pomoci čítačky EAN kódov. 

- Nákup konzolových políc pre uskladňovanie a manipuláciu so slalomovými tyčami 

- Zámočnícky stôl hobby pre drobné opravy MTZ 

- Zabezpečenie wifi pripojenia pre možnosť pracovať so systémom priamo v sklade v režime 

online 

 

Spracoval: Lukáš Nemčík, manažér skladu ZSL 

3.11.2022 



 

 

Report SSD stretnutie so športovým psychológom 

 
Termín: 31.10.2022 
Miesto: VŠC Dukla, Banská Bystrica 

Športovci: Renda Andrej, Horniak Matej, Tilesch Denis, Sivoková Kristína, Roglová 
Laura, Klementová Marianna, Bukasová Veronika, 

 

 

Správa: 

 

Dňa 31.10.2022 sa na pôde Vojenského športového centra v Banskej Bystrici stretli športovci 
národného tímu v behu na lyžiach spoločne s reprezentačným družstvom skokov na lyžiach 

so športovým psychológom p.Murárikom. Stretnutie malo charakter úvodu do mentálneho 
tréningu. Športovci začali pracovať na odstránení svojich nedostatkov v mentálnej 

pripravenosti. Aj keď bolo toto stretnutie spoločné, viacero športovcov priznalo, že toto 
stretnutie môžu brať ako odrazový mostík pre zlepšenie svojej výkonnosti. Športovci majú 

možnosť využiť služby p.Murárika aj na osobných stretnutiach. Stretnutia sa zúčastnila aj 
športová psychologička z VŠC Dukla B.Bystrica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vypracoval: Ondrej Tuka, Liptovský Mikuláš 4.11.2022 



 

 

Report SSD diagnostika NŠC 

 
Termín: 11.-12.10.2022, 2.11.2022 
Miesto: Národné športové centrum, Bratislava 

Športovci: Renda Andrej, Horniak Matej, Tilesch Denis, Sivoková Kristína, Roglová 
Laura, Klementová Marianna, Bukasová Veronika 

 

 

Správa: 

 

V prvej polovici októbra resp. začiatkom novembra sa na pôde NŠC zúčastnili 
diagnostických testov vyššie spomenutí športovci. Výsledky s komentárom viď. nižšie 

v texte. Testovanie odhalilo slabiny športovcov, na ktorých musia priebežne pracovať, aby 
zvýšili svoju konkurencieschopnosť v zahraničí (VO2 max: 6,5 l muži, 4,4 l ženy, ANP nad 

80 % z VO2 max). 
 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Šimon Adamov 64 4576 89 

 
Komentár ŠTR: Šimon má respiračné parametre na veľmi dobrej úrovni. Základy svojej 

výkonnosti má položené správne. Priestor na zlepšenie vidím v rozvoji anaeróbnej vytrvalosti. 
 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Matej Horniak 72 4881,6 89 

 

Komentár ŠTR: Matej je na sezónu pripravený na veľmi dobrej kondičnej úrovni. Priestor na 
zlepšenie vidím v anaeróbnom tréningu. Základy ďalšieho rozvoja výkonnosti má položené 

správne. Teraz je na nás, aby sme ho usmernili takým smerom, aby jeho výkonnosť rástla 
a nestagnovala. 

 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Denis Tilesch 67 5339,9 93 

 

Komentár ŠTR: Denis je z pohľadu kondičnej pripravenosti na dobrej úrovni. Priestor vidím 
v rozvoji aeróbnej vytrvalosti. Denis má muskulatúrnu postavu, čo môže byť v období 

pretekovej sezóny veľký problém. Športovec bol oboznámený o dôležitosti nemať príliš 
svalnatú postavu. Okrem rozvoja aeróbnej vytrvalosti, je potrebné aby športovec pracoval aj 

na rozvoji anaeróbnej vytrvalosti. 
 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Andrej Renda 75,6 4974,48 83 

 

Komentár ŠTR: Andrej sa oproti poslednému testovaniu zlepšil. Priestor na ďalšie 
výkonnostné zlepšenie vidím v maximálnej spotrebe kyslíka. Športovec je podľa výsledkov 

z testovania pred sezónou pripravený najlepšie v kariére. 
 



 

 

 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Kristína Sivoková 54,1 3846,51 82 

 

Komentár ŠTR: Kristína má problémy s vyššou váhou. Okrem tohto problému vidím priestor 
na zlepšenie aeróbnej vytrvalosti využitím tréningového prostriedku beh. Taktiež má veľké 

rezervy v anaeróbnej vytrvalosti, kde je veľký priestor na zlepšenie. Oproti predchádzajúcim 
testovaniam je mierny nárast zlepšenia. 

 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Marianna Klementová 53 2925,6 89 

 
Komentár ŠTR: Marianna sa oproti predchádzajúcemu testovaniu zlepšila v maximálnom 

výkone. Priestor na zlepšenie je podľa diagnostického tímu NŠC v respiračnom systéme 
a anaeróbnej zložke tréningu. 

 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Laura Roglová 54,2 3360,4 87 

 

Komentár ŠTR: Laura na testovaní ukázala potenciál, ktorý sa v nej skrýva. Priestor na 
zlepšenie je v budovaní funkčnej kapacity športovca a anaeróbnej zložke tréningu. Oproti 

poslednému meraniu je mierny nárast v maximálnej spotrebe kyslíka. 
 

Meno a priezvisko VO2 max (ml/kg/min) VO2 max (ml) ANP % z VO2 max 

Veronika Bukasová 53,5 3429,35 87 

 

Komentár ŠTR: Oproti poslednému meraniu je u Veroniky mierny nárast vo všetkých 
hodnotách výkonu. Aj podľa diagnostického tímu NŠC je potrebné, aby sa zamerala na 

budovanie funkčnej kapacity športovca a zlepšenie respiračnej zložky výkonu. 
 

Vypracoval: Ondrej Tuka, Liptovský Mikuláš 7.11.2022 



 

 

Report SSD sústredenie Livigno 

 
Termín: 17.-30.10.2022 
Miesto: Livigno 

Športovci: Renda Andrej, Horniak Matej, Tilesch Denis, Sivoková Kristína, Roglová 
Laura, Klementová Marianna, Repková Petra 

 

 

Správa: 

 

V druhej polovici októbra sa družstvo národného tímu v behu na lyžiach zúčastnilo 
ďalšieho spoločného sústredenia v talianskom stredisku Livigno. Sústredenie malo charakter 

vysokohorskej a objemovej prípravy. Pre pretekárov bol pripravený kvalitný tréningový plán. 
Pre dievčenskú časť výpravy bol tréningový plán upravený podľa pocitov športovcov. 

Niektoré tréningy absolvovali športovci v typickom jesennom počasí (dážď, zima), čo zvýšilo 
ich morálku. Z mojej strany musím pochváliť každého športovca, ktorý sa na sústredení 

zúčastnil, s prístupom k tréningom a prejavom športovcov som spokojný. Najčastejším 
tréningovým prostriedkom, ktorý športovci využívali boli kolieskové lyže. Okrem toho bol 

na programe beh a koncom sústredenia absolvovali 4 tréningové jednotky na snehu. Veľa času 
sme trávili na rozborom techniky nielen na kolieskových lyžiach, ale aj lyžiach. Pri niektorých 

športovcoch je pokrok v zlepšenom technickom prejave viditeľný. Po Planici sme pokračovali 
v spolupráci s našim profesionálnym realizačným tímom. Športovci mali vytvorený 

nadštandartný komfort. Okrem servisného tímu sa sústredenia zúčastnila aj fyzioterapeutka. 
 

Plán chlapci: 

 

  Livigno 17.-30.10.     

  Ráno  Poobede   

17 P cesta  BE: rovnomerne i1 0:45  
18 U KL: kl, rovnomerne i1 1:45 KL: sk, rovnomerne i1 (v tom 6x 10 s) 1:15  
19 S BE: rovnomerne i1 2:00 BE + sila 1:15  
20 Š KL: sk, rovnomerne i1 2:00 KL: kl, rovnomerne i1 (v tom 5x 10 s) 1:30  
21 P KL: sk, 5-8x 5 min i3 s p.2 min 1:45 KL: kl, odp. Jednotka 1:00  
22 S BE: vylet 2,5-3 h 3:00 BE + sila 1:15  
23 N KL: 2 h kl + 1,5 h sk 3:30    

      21:00 

24 P KL: supaz, 10-10-6-6-3-3 min i3/4 1:45 BE + sila 1:15  
25 U BE: vylet 2,5-3,5 h 3:30    

26 S KL: sk, rovnomerne i1 2:15 
KL: kl, rovnomerne i1 (v tom 10x 10 
s) 1:15  

27 Š BE: s palicami, 6-5-5-4-4-3-3 min i3/4 1:45    

28 P LY: kl, rovnomerne i1 2:00 BE + sila 1:15  
29 S LY: sk, rovnomerne i1 (v tom 6x 10 s) 2:00 LY: kl, rovnomerne i1 (v tom 6x 10 s) 1:30  
30 N LY: sk, rovnomerne i1 + BE: 20-30 min 2:00 cesta domov   

      20:30 
 



 

 

Plán dievčatá: 

 

 
 

 
 

 
 

Vypracoval: Ondrej Tuka, Liptovský Mikuláš 1.11.2022 

  Livigno 17.-30.10.     

  Ráno  Poobede   

17 P cesta  BE: rovnomerne i1 0:30  
18 U KL: kl, rovnomerne i1 1:30 KL: sk, rovnomerne i1 (v tom 6x 10 s) 1:15  
19 S BE: rovnomerne i1 1:45 BE + sila 1:30  
20 Š KL: sk, rovnomerne i1 1:45 KL: kl, rovnomerne i1 (v tom 5x 10 s) 1:15  
21 P KL: sk, 5-8x 5 min i3 s p.2 min 1:45 KL: kl, odp. Jednotka 1:00  
22 S TVO     

23 N BE: rovnomerne i1 2:00 
KL: kl, rovnomerne i1 (v tom 10x 10 
s) 1:15  

      15:30 

24 P KL: supaz, 10-10-6-6-3-3 min i3/4 1:45 BE + sila 1:15  
25 U BE: vylet  3:00 KL: sk, odp.jednotka 0:45-1:00 1:00  
26 S TVO     

27 Š BE: s palicami, 6-5-5-4-4-3-3 min i3/4 1:45    

28 P LY: kl, rovnomerne i1 2:00 BE + sila 1:15  
29 S LY: sk, rovnomerne i1 (v tom 6x 10 s) 2:00 LY: kl, rovnomerne i1 (v tom 6x 10 s) 1:30  
30 N LY: sk, rovnomerne i1 + BE: 20-30 min 2:00 cesta domov   

      17:30 



 

 

Report SSD sústredenie Planica 

 
Termín: 02.-07.10.2022 
Miesto: Rateče-Planica 

Účastníci: Renda Andrej, Horniak Matej, Adamov Šimon, Tilesch Denis, Cenek Jachym, 
Sivoková Kristína, Roglová Laura, Sokolová Natália, Rendová Emília 

 

 

Správa: 

 

Začiatkom októbra sa bežci nášho národného tímu zúčastnili ďalšieho spoločného 
sústredenia v dejisku budúcoročných MS, slovinskej Planici. Ubytovanie bolo zabezpečené 

neďaleko areálu. Časť výpravy využila ponuku FIS free training days. Sústredenie malo 
charakter objemovej prípravy, všetci športovci prvýkrát v tejto sezóne lyžovali. Okrem 

lyžiarskeho tunela,  sme využívali výborné tréningové podmienky v okolí – kolieskovú dráhu 
v areáli, cyklochodník do Talianska alebo turistické chodníky na beh. Prvýkrát v tejto sezóne 

sa na sústredenie pripojil aj náš nový servisný realizačný tím, ktorý športovcom priniesol 
väčší komfort pri príprave. Veľa času sme trávili rozborom techniky nielen na kolieskových 

lyžiach, ale aj lyžiach. Prvýkrát po veľmi dlhej dobe (5-6 rokov) som mal konečne pocit, že 
„to vypadá tak ako má“ – tréningový proces aj mimotréningová činnosť bola tvorená jedným 

súdržným tímom. Z môjho pohľadu sme položili dobrý základ pre rast výkonnosti 
jednotlivých športovcov národného tímu, dôležité bude túto snahu pretaviť do úspešných 

výsledkov v prichádzajúcej sezóne. Ďalším krokom, ktorý sa nám na tomto sústredení 
podarilo spraviť, je zvýšenie spokojnosti športovcov prostredníctvom profesionálneho 

realizačného tímu. Okrem servisného tímu sa sústredenia zúčastnila aj fyzioterapeutka. 
 

  Planica 2.-7.10.     

  Ráno  Poobede   

2 N cesta  LY: sk, rovnomerne i1 2:00  

      2:00 

3 P BE: rovnomerne i1 2:30 LY: kl, rovnomerne i1 2:00  
4 U KL: kl, 10-10-6-6-3-3 min 1:45 BE+ sila  1:30  
5 S KL: supaz, rovnomerne i1 2:30 LY: sk, 8x 10 s 1:45  
6 Š LY: kl, 5x 8 min i3 1:45 BE: rovnomerne i1 2:00  
7 P LY: kl+sk, rovnomerne i1 2:00 cesta   

      17:45 
 

 

 
 

 
 

Vypracoval: Ondrej Tuka, Liptovský Mikuláš 10.10.2022 


