
 

ZÁPIS z 5. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 
 

Termín zasadnutia: 24.01.2023 

Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

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

Neprítomní členovia VV-ZSL: Václav Klein 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 

Prítomní členovia SR-ZSL: Martin Liptaj, Peter Planý 

Neprítomní členovia SR-ZSL: Veronika Velez-Zuzulová 

Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Diana Buričinová 

Pozvaní hostia: 
Pavol Chovaňák-online, Ján Jakubčo-online, Ondrej Tuka-
online, Zuzana Moravčíková, Zuzana Senčeková 

Predsedajúci: Martin Paško 

Zapisovateľ: Diana Buričinová 

Overovatelia: Martin Paško, Peter Bendik ml. 

 
1. Otvorenie 

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

2.  Projekt NŠZ      
     a) Informácia  
     b) Informácia Prezidenta ZSL 
3.  Kontrolór ZSL 
     a) Informácia 
4.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) Koncept výdavkov a príjmov 2023  
5.  Zmluvné vzťahy 
     a) Pracovné vzťahy 
     b) Partnerské vzťahy 
                                                 . 
6.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
     b) Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
     c) Majstrovstvá sveta 2023 
     d) Gymnaziáda 2023  
7.  Podujatia 
     a) Zimný kalendár 22/23 - informácia  
8.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
9.  Rôzne 
     a) Registrácie 
10. Záver 
 

1. Otvorenie 
 
Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, Martin Paško, privítal prítomných a 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, ktorý bol uvedený na 
pozvánke a vyzval ich na doplnenie programu. P. Bendik ml. požiadal prostredníctvom mailu 
o doplnenie programu o nasledovné body rokovania: činnosť marketingu ZSL, oceňovanie 



 

športovcov a športových odborníkov, vývoj registračného systému ZSL, sklad ZSL, Konferencia 
ZSL 2023, disciplinárne záležitosti, integrácia para športovcov do ZSL a ochrana dôverných 
informácií (utajované skutočnosti). Nikto z prítomných nemal iné doplnenie k programu 
rokovania. Za overovateľov zápisnice sa navrhli M. Paško a P. Bendik ml. 

 

Uznesenie:  UZN VV 272/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 5. VV-ZSL – 24.01.2023 v znení uvedenom na pozvánke 
na zasadnutie so zmenami v zmysle pripomienok : činnosť marketingu ZSL, oceňovanie 
športovcov a športových odborníkov, vývoj registračného systému ZSL, sklad ZSL, Konferencia 
ZSL 2023, disciplinárne záležitosti, integrácia para športovcov do ZSL a ochrana dôverných 
informácií (utajované skutočnosti). 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
M. Paško požiadal R. Cagalu o zhrnutie stavu plnenia vybraných uznesení a úloh z 
predchádzajúceho obdobia a zahájil prerokovanie vybraných úloh v riešení a podľa pripomienok 
z predchádzajúceho zasadnutia.  
 
Následne R. Cagala informoval o rozhodnutiach prijatých uznesením v medziobdobí od 4.VV-ZSL 
elektronicky formou „per rollam“: 
 

UZN VV 204/12/2022e – VV-ZSL schvaľuje doplnenia Súťažného predpisu Sekcie alpských 
disciplín ZSL 2022/23 v predloženom znení. 
Uznesenie UZN VV 204/12/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 

UZN VV 205/12/2022e – VV-ZSL schvaľuje návrh Nominačného predpisu ZSL pre podujatia 
medzinárodného významu 2023 v predloženom znení. 
Uznesenie UZN VV 205/12/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 

UZN VV 206/12/2022e – VV-ZSL schvaľuje zloženia výpravy štátnej športovej reprezentácie 
športovcov a členov realizačného tímu na zimný Európsky olympijský festival mládeže 2023 v 
termíne 23. – 28.01. 2023, ITA/SLO nasledovne: 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: Sophia POLAK, Sofia SEMANOVÁ, Katarína 
ŠRÓBOVÁ, Vanesa VULGANOVÁ, 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Adam NOVÁČEK, Andrej BARNÁŠ, Philippe BECK, 
Martin FERJANČEK 
Realizačný tím : Pavol CHOVAŇÁK - hlavný tréner a vedúci výpravy za AL, Peter LUBELLAN, 
Tomáš HORÁČEK, Patrik ROTH – asistenti hl. trénera/servis 
*Náhradník RT: Jernej KOBLAR 
Športovci v disciplíne behy na lyžiach ženy: Liliana BACULÍKOVÁ, Alžbeta GARGULÁKOVÁ, Nina 
ŠKARVADOVÁ, 
*Náhradníci v disciplíne behy na lyžiach ženy: Laura ROGLOVÁ, Veronika MICHALECHOVÁ, Zora 
GRNÁČOVÁ, Adéla MAZALOVÁ 
Športovci v disciplíne behy na lyžiach muži: Michal ADAMOV, Martin MAŤKO, Martin 
STANKOVIANSKY 
*Náhradníci v disciplíne behy na lyžiach muži: Maxim MEJTSKÝ, Lucas MELICH, Richard 
KOSTELNÍK 
Realizačný tím : Branko MICHALECH - hlavný tréner a vedúci výpravy za CC, Peter IĽANOVSKÝ, 
Ján BALÁŽ – asistenti hl. trénera/servis 
  
Športovci v disciplíne skoky na lyžiach ženy: Tamara MESÍKOVÁ, 
Realizačný tím : Marián MESÍK - tréner a vedúci výpravy za SJ 
Športovci v disciplíne snowboardcross ženy: Sára PITOŇÁKOVÁ, 
Športovci v disciplíne snowboardcross muži: Jakub TOMAŠÁK 
Realizačný tím : Katarína PITOŇÁKOVÁ - tréner a vedúci výpravy za SBX 



 

Športovci v disciplíne skicross muži: Hugo RYBÁR, Matúš ĎURIŠ 
Realizačný tím : Marek GARAJ - tréner a vedúci výpravy za SX 
Uznesenie UZN VV 206/12/2022e JE SCHVÁLENÉ. 

 

UZN VV 207/01/2023e – VV-ZSL schvaľuje návrh Kvalifikačného predpisu ZSL pre zaradenie do 
štátnej reprezentácie SR 2023/24 v predloženom znení. 
Uznesenie UZN VV 207/01/2023e JE SCHVÁLENÉ. 
 

 

UZN VV 208/01/2023e – VV-ZSL schvaľuje návrh na udelenie špecifickej finančnej podpory pre 
organizáciu jubilejného 40. ročníka športového podujatia Interkritérium Vrátna 2023 vo výške 
5.000 eur z prostriedkov ZSL, kapitola „Zimné podujatia 2023 - SAD“. 
Uznesenie UZN VV 208/01/2023e JE SCHVÁLENÉ. 

 

UZN VV 210/01/2023e – VV-ZSL schvaľuje zloženie a ciele výpravy štátnej športovej 
reprezentácie športovcov a členov realizačného tímu na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
v zjazdovom lyžovaní v termíne 17.01. – 26.01.2023, St. Anton, Rakúsko, nasledovne: 
 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: Rebeka JANČOVÁ, Karolína FRACKOWJAK, Ella 
HRBÁŇOVÁ 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Teo ŽAMPA, Samuel VIGAŠ, Timotej BOTKA, 
Daniel NOSEK 
 
Realizačný tím: Michal RAJČAN – vedúci výpravy, Jernej KOBLAR – hlavný tréner, Svätopluk 
KOVÁŘ, Filip BALÁŽ, Radovan KOŠÍK, Miriam POPROCKÁ – asistenti trénera/servis 
 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SAD: 
Rebeka Jančová – umiestnenie do 20. miesta v GS 
Teo Žampa – umiestnenie v do 30. miesta v GS 
Postup družstva do semifinále v tímovej súťaži družstiev 
Dosiahnúť min. 6 klasifikovaných umiestnení v ľubovolných disciplínach 
Uznesenie UZN VV 210/01/2023e JE SCHVÁLENÉ. 

 
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 
R. Cagala v krátkosti informoval o stave v súdnom konaní SLA vs. MŠVVaŠ SR. J. Palovičová tieto 
informácie doplnila. 
Úloha #1/5/2023  
 
B) Informácia prezidenta ZSL 
Personálne záležitosti 
M. Paško informoval o návrhu predĺženia pracovných zmlúv vybraných zamestnancov na dobu 
neurčitú. Záležitosti sú predmetom rokovania v bode 5. rokovania. 
 
C) ZSL Marketing, s.r.o. 
P. Bendik ml. požiadal o doplnenie stručnej informácie k marketingovým záležitostiam. M. Paško 
uviedol, že dcérska spoločnosť ZSL Marketing, s.r.o. má zmluvu s pani L. Grancovou, ktorá má 
zodpovednosť za všetky marketingové záležitosti. Pani Grancová riadi a spolupracuje na nových 
projektoch s potenciálnymi partnermi, podieľa sa na tvorbe grafických návrhov a v neposlednom 
rade sa venuje postupnému prepracovaniu webovej stránky. P. Bendik ml. vzniesol námietku, že 
je neprípustné, aby webová stránka zväzu mala dlhodobý výpadok v strede súťažnej sezóny. M. 



 

Paško vysvetlil vzniknutú situáciu a má za to, že je potrebné obsadiť pozíciu na kontinuálnu 
správu webovej stánky. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. 
  
D) Oceňovanie športovcov a športových odborníkov 2022 
P. Bendik ml. uviedol bod rokovania informáciou, že povinnosťou národného športového zväzu, 
okrem iného, je oceňovať športovcov a športových odborníkov. Navrhuje čím skôr začať prípravu 
na usporiadanie tohto podujatia. Predniesol návrh na termín a miesto na uskutočnenie uvedeného 
podujatia. Prítomní členovia VV-ZSL súhlasili a prerokovali danú záležitosť. 
Úloha #2/5/2023  
 
E) Registračný systém ZSL 
R. Cagala podal aktuálnu správu k databázovému systému, v ktorej uviedol, že dodávateľ 
spracoval projektový dokument „Analýza a návrh riešenia“, ktorý je predmetom 
pripomienkovania a očakáva v najbližších dňoch spustenie testovej prevádzky v závislosti od toho 
ako rýchlo bude pripravený importovací súbor zo strany oddelenia Registrácií ZSL. Prítomní 
členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
F) Sklad MTZ 
J. Palovičová podala informáciu na základe správy od manažéra skladu L. Nemčíka (príloha č.3). 
Správa uvádza, že sklad je v plnej prevádzke hlavnej sezóny, prebieha výdaj a príjem materiálu. 
V nasledujúcom období sa zaháji označovanie tovaru na sklade použitím EAN kódov. J. Palovičová 
doplnila a vyzvala sekciu SD, aby vrátila športový materiál a potreby do skladu ZSL, ktoré sú 
nepotrebné, nakoľko tak aj po niekoľkých výzvach zatiaľ nebolo vykonané. R. Cagala doplnil, že 
momentálne pracuje na tvorbe záznamu o škode a škodového protokolu ZSL, nakoľko bolo 
zaznamenané vrátenie poškodeného majetku ZSL a zatiaľ táto záležitosť nebola procesne 
spracovaná.  Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
Úloha #3/5/2023  
Úloha #4/5/2023  
 
G) UYN dodávka 2023 
P. Bendik ml. uviedol, že požiadal oddelenie MTZ & Skipool, D. Granca, o informáciu o prerozdelení 
sponzorského materiálu značky UYN v počte 100 ks. medzi členov reprezentácie a nedostalo sa 
mu odpovede. Uvedený prejav považuje za neprípustný. M. Paško nariadil oddeleniu MTZ & 
Skipool predložiť na rokovanie 6.VV-ZSL prehľad rozdelenia predmetného tovaru vrátane 
preberacích protokolov. Člen SR-ZSL, M. Liptaj, požiadal o informáciu o priebehu predajnej akcie 
UYN pre členov ZSL. Prítomná pracovníčka Sekretariátu ZSL, D. Buričinová, uviedla faktické čísla 
o obrate tovaru. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
Úloha #5/5/2023  
Úloha #6/5/2023  
 
H) Konferencia 2023 
P. Bendik ml. navrhol zahájiť predbežné  pracovné prípravy na realizáciu Konferencie ZSL 2023. 
Prezident M. Paško predstavil termínový kalendár opcií na konanie zasadnutia v mesiaci máj 
2023.  
Úloha #7/5/2023  
 
I) Disciplinárne konania  
P. Bendik ml. uviedol tento bod rokovania. Informoval, že ako zástupca športovcov obdržal 
informácie o neadekvátnom správaní člena realizačného tímu MSJ 2023 v zjazdovom lyžovaní, F. 
Baláža, a má za to, že jeho správanie naplnilo akt porušenia Stanov ZSL. Takisto poukázal na 
neprimerané správanie D. Šima na trénerskom kurze v decembri 2022 v Jasnej, ktoré je podrobne 
zdokumentované v správe vedúceho kurzu. Takisto poukázal na porušenie štatútu reprezentanta 
športovcom A. Žampom v súvislosti s označením národného športového zväzu na oblečení 
športovca.  Prítomní členovia VV-ZSL prerokovali jednotlivé situácie a vzájomne sa dohodli na 
postupe pri ich riešení. 



 

Úloha #8/5/2023  
Úloha #9/5/2023  
 
J) Integrácia parašportovcov do ZSL 
Na základe požiadavky P. Bednika ml., J. Palovičová podala stručnú informáciu o stave prechodu 
športovcov s telesným znevýhodnením (parašportovci) do štruktúr ZSL. Uviedla, že je 
v spracovaní návrh memoranda medzi ZSL a SPV o prechode právomocí a s tým súvisiacich 
aspektov. R. Cagala uviedol, že predbežná informácia zo strany MŠVVaŠ SR uvádza, že prostriedky 
2023 na činnosť parašportovcov budú poukázané na účet ZSL z účtu SPV na základe pokynu 
MŠVVaŠ SR. Uviedol, že ZSL z vlastných zdrojov prefinancovalo účasť výpravy štátnej 
reprezentácie parašportovcov na práve prebiehajúcich MS 2023. Tieto prostriedky budú následne 
započítané ako vynaložený výdavok proti prostriedkom poukázaným z účtu Slovenského 
paralympijského výboru. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie.  
Úloha #10/5/2023  
 
K) Odborné komisie a pracovné skupiny 
R. Cagala predložil návrh predsedu OKM, D. Šima, na odborné posilnenie členov komisie 
doplnením pána V. Franka (AL) a K. Povrazníka (AL). P. Bendík ml. podal  k tomuto návrhu 
faktickú poznámku a to, že K. Povrazník nemá v súčasnosti urobenú registráciu za člena ZSL 
a i keď návrh jeho osoby podporí, žiada, aby mu bola komunikovaná podmienka členstva v ZSL.  
Úloha #11/2023  
 

Uznesenie:  UZN VV 265/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje odborné posilnenie členov komisie doplnením pána V. Franka (AL) a K. 
Povrazníka (AL). V prípade p. K. Povrazníka podmieňuje jeho zapojenie do činnosti komisie 
registráciou za člena ZSL. 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
3. Kontrolór ZSL 
 
A) Informácia 
Kontrolór ZSL I. Boledovič vo svojej krátkej správe uviedol, že zaregistroval u niektorých členov 
ZSL členstvo v dvoch kluboch súčasne. R. Cagala vysvetlil, že je tomu tak preto, lebo registrácia 
v klube jednom z klubov je z vykonaná z čias pôvodného lyžiarskeho zväzu a táto registrácia 
v Informačnom systéme zo strany tejto organizácie nebola ukončená. To jest, fyzická osoba je 
v prostredí pôvodnej organizácie členom klubu A a v prostredí ZSL je členom klubu B. Uviedol, že 
uvedený fakt nemá žiadny praktický vplyv na športovú činnosť športovca alebo iný aspekt. Ďalej 
Kontrolór ZSL na základe poznámky P. Bendika ml., upozornil prítomných manažérov sekcií, aby 
si prekontrolovali či osoby nominované vo výpravách štátnej reprezentácie na PMV majú splnené 
členské povinnosti a či vôbec sú členovia ZSL. 
Ďalej informoval o uzavretí registra zmlúv ZSL za rok 2022 a jeho zverejnení na webovom sídle 
ZSL. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
B) Utajované skutočnosti 
P. Bendik ml. uviedol rokovanie v tomto bode návrhom o zvýraznení povinnosti zamestnancov 
ochraňovať dôverné informácie a primerane nakladať s utajovanými skutočnosťami, ktoré 
v organizácii vznikajú z obchodných vzťahov, neverejných rokovaní a iných situácií. Má za to, že 
únik takýchto informácií predtým, ako dôjde k ich komplexnému prerokovaniu, schváleniu 
vyplývajúcich rozhodnutí, eventuálne ich zamietnutí, spôsobuje vlnu nepravdivých informácií 
a nezmyslov šíriacich sa v členskej základni čo vyžaduje nemalé úsilie na nápravu a vysvetľovanie 
skutkového stavu vecí. Uviedol niekoľko príkladov, kedy nepravdivá informácia bola z prostredia 
sekretariátu a vedenia sekcií distribuovaná na verejnosť a spôsobila škodu na značke ZSL.  
Navrhuje, aby záväzok zamestnancov ochraňovať dôverné informácie bol explicitne formulovaný 
v pracovnej zmluve a doplnený o eventuálnu sankciu v prípade porušenia (doložka pracovno-



 

právnej zmluvy o dohode o mlčanlivosti).  Prítomní členovia VV-ZSL predmet návrhu diskutovali 
a s daným návrhom súhlasili. 
Úloha #12/5/2023  
 
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) Príspevok uznanému športu 2023 
R. Cagala informoval o štruktúre zmluvy MŠVVaŠ SR o príspevku uznanému športu 2023 pre 
lyžovanie. 
 

 
 

Uznesenie:  UZN VV 266/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu MŠVVaŠ SR o príspevku uznanému športu 2023 pre lyžovanie 
v predloženom znení.  

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Ďalej informoval o obdržaní od partnera Slovenská sporiteľna a.s. účelového peňažného daru 
10 000,-EUR na podporu činnosti a aktivít súvisiacich s organizovaním celoštátnych súťaží 
dospelých a mládeže v lyžovaní a snowboardingu, zabezpečovaním výberu a prípravy športovcov 
do štátnej reprezentácie vrátane ich účasti na medzinárodných súťažiach reprezentujúcich 
Slovenskú republiku a realizáciu vzdelávania športových odborníkov v lyžovaní 
a snowboardingu. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie na vedomie. 
 
C) Koncept výdavkov a príjmov2023 
R. Cagala informoval, že pracovné podklady zo strany sekcií pre vytvorenie plánu výdavkov sú 
spracované. Výdavky takmer dvojnásobne prevyšujú reálne príjmy zväzu očakávané v roku 2023. 
Na základe uvedeného, navrhuje realizovať pracovné rokovanie na spresnenie výdavkov sekcií 
a ich redukciu do výšky reálnych príjmov zväzu. Prítomní členovia VV-ZSL prerokovali záležitosť 
s parciálnym odporúčaním. Zároveň vzali na vedomie, že aktuálne nevyhnutné výdavky 2023 
(fixné výdavky na prevádzku, výdavky na výpravy PMV ´23 a výdavky na realizáciu zimných 
podujatí) sú realizované v režime finančného provizória . 
Úloha #13/5/2023  
 
5. Zmluvné vzťahy 
 
A) Pracovné vzťahy 
R. Cagala a M. Paško podali informáciu o predĺžení pracovných zmlúv  vybraných zamestnancov 
ZSL, ktoré boli uzavreté na dobu určitú k dátumu 31.12.2022. J. Palovičová žiada o samostatné 
prerokovanie pracovnoprávnej zmluvy jednotlivých zamestnancov. M. Paško uviedol, že predloží 
členom VV-ZSL prehľad všetkých zmlúv zamestnancov ZSL. 

PUŠ 2023 lyžovanie 1 539 247,00 €            

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 Šport mládeže (kluby) min. 15% 230 887,05 €                

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 Správa a prevádzka max. 15% 230 887,05 €                

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 Talentovaná mládež min. 20% 307 849,40 €                

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 Reprezentácia min. 25% 384 811,75 €                

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 Rozvoj 305 311,75 €                

MŠVVaŠ SR PUŠ 2023 CapEx 79 500,00 €                  



 

Úloha #14/5/2023  
 
Z. Moravčíková prítomným predstavila návrh na obsadenie funkcie „Sekretár Oddelenie 
starostlivosti o reprezentáciu AD“ Branislavom Brozmanom, z dôvodu zástupu stávajúcej 
zamestnankyne Z. Senčekovej. Prítomní členovia VV-ZSL predmetný návrh prerokovali. 
 

Uznesenie:  UZN VV 267/01/2023 
VV-ZSL ustanovuje do funkcie „Sekretár Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu AD“ p. 
Branislava Brozmana ku dňu 01.02.2023. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
V rámci tohto bodu rokovania M. Paško uviedol, že po vykonaní pohovorov s kandidátmi na 
funkciu „Manažér severských disciplín“ odporúča členom VV-ZSL do funkcie ustanoviť p. Mariána 
Baláža. Prítomní členovia VV-ZSL návrh prerokovali. 
 

Uznesenie:  UZN VV 268/01/2023 
VV-ZSL ku dňu 24.01.2023 a na základe článku 53, odsek 7, Stanov ZSL odvoláva z funkcie 
„Manažér severských disciplín“ pána Daniela Granca a do predmetnej funkcie ustanovuje pána 
Mariána Baláža. 
ZA: 4 PROTI:  1 ZDRŽAL SA: 0 

 
B) Partnerské vzťahy 
Reprezentácia 
R. Cagala informoval o  zmluvách so SAUŠ za účelom účasti výpravy ZSL na podujatí Svetová zimná 
Univerziáda 2023, ďalej sponzorskú zmluvu na produkty firmy Holmenkol AG a zmluvu 
o spolupráci na vytvorenie zvýhodnených podmienok členov ZSL v strediskách TMR a.s.. 
 

Uznesenie:  UZN VV 269/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci na organizovaní výpravy štátnej reprezentácie na 
podujatie Svetová zimná Univerziáda 2023 so SAUŠ v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie:  UZN VV 270/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje trojstrannú sponzorskú zmluvu s Holmenkol AG a JK Sport na technický 
materiál pre štátnu reprezentáciu SR v lyžovaní a snowboardingu v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie:  UZN VV 271/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o spolupráci na vytvorenie zvýhodnených tréningových podmienok 
členov ZSL s klubovou príslušnosťou v strediskách TMR a.s. v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Podujatia 
R. Cagala prítomným predstavil návrhy zmlúv s dodávateľmi merania a spracovania výsledkov 
pre športové podujatia v zjazdovom lyžovaní a v behoch na lyžiach a partnerskú zmluvu 
o prevode práv a povinností medzi FWT a ZSL pre podujatie FWT Jasná Adrenalín 2023. 
 



 

Uznesenie:  UZN VV 272/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o poskytnutí merania a spracovania výsledkov  dodávateľom 
Videocom Štancel, s.r.o. pre podujatia v zjazdovom lyžovaní 2022/23 v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie:  UZN VV 273/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o poskytnutí merania a spracovania výsledkov  dodávateľom Ing. 
Elena Tomanová pre podujatia v zjazdovom lyžovaní 2022/23 v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie:  UZN VV 274/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zmluvu o poskytnutí merania a spracovania výsledkov  dodávateľom VOS-
TPK, s.r.o. pre podujatia v behoch na lyžiach 2022/23 v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie:  UZN VV 275/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje trojstrannú zmluvu medzi ZSL, Slovenskou asociáciou freeridu a FWT 
o prevode práv a povinnosti na organizáciu podujatia úrovne FWT Jasná Adrenalín 2023 v 
predloženom znení. 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Iné 
R. Cagala informoval o vyhotovení dodatku o predlžení nájmu priestorov sídla ZSL. 
 

Uznesenie:  UZN VV 276/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve so spoločnosťou Gratex International a.s. 
o prenájme priestorov sídla ZSL zmluvy v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
6. Reprezentácia 
 
A) Národný tím 2022/23 
P. Chovaňák podal stručnú informáciu o činnosti NT v zjazdovom lyžovaní. Uviedol, že hlavný 
tréner a časť družstva sa momentálne nachádzajú v dejisku konania MSJ 2023 (príloha č.4). M. 
Paško v rámci diskusie požiadal o širšie vyhodnotenie činnosti a ukazovateľov NT za obdobie 08-
12/22 s uvedením doporučení na zlepšenie projektu a jeho jednotlivých športovcov. M. Paško 
ďalej dodal, že nedostatkom výpravy MSJ 2023 v zjazdovom lyžovaní je absencia osoby, ktorá by 
pôsobila ako mediálny atašé výpravy, nakoľko výprava vzbudzovala nemalú pozornosť a má za 
to, že táto oblasť práce zväzu bola zanedbaná. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené informácie 
na vedomie. 
Úloha #15/5/2023  
 
R. Cagala informoval o úspešnom rokovaní na pôde Strednej športovej školy B. Bystrica, ktorá 
prijala návrh ZSL o zaradení hlavného trénera ZSL pre skoky na lyžiach a severskú kombináciu, V. 
Fráka, do radov odborných zamestnancov školy od februára 2023 na skrátený úväzok pre 
odborné vedenie členov štátnej reprezentácie SR v skokoch na lyžiach a severskej kombinácie, 
ktorí sú žiakmi školy. Prítomní vzali uvedené informácie na vedomie. Doplnil, že uvedený krok je 



 

súčasťou projektu sekcie SD návratu týchto dvoch disciplín do štruktúr VŠC Dukla a nominácií 
reprezentantov SR na MSJ a MS s dlhodobým cieľom dosiahnuť účasť športovca SR na ZOH 
v skokoch na lyžiach alebo severskej kombinácie. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené 
informácie na vedomie.  
 
Z. Moravčíková informovala o zamietavom stanovisku NŠC na žiadosť ZSL o zaradenie športovcov 
lyžovania na tráve do štruktúr NŠC (príloha č.5). Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené 
informácie na vedomie.  
 
J. Jakubčo stručne informoval o možnosti poslať vybraných talentovaných športovcov v rámci 
development projektu FIS na mládežnícky cross kemp, ktorý sa bude konať v mieste konania MS 
2023, Bakuriani(GRU) na základe výzvy FIS. Dodal, že development program FIS hradí všetky 
výdavky na ubytovanie a športových odborníkov FIS a účastníci znášajú svoje cestovné náklady. 
Na záver poznamenal, že sa jedná o jedinečnú príležitosť pre našich športovcov a pravdepodobne 
najkvalitnejšiu tréningovú možnosť v tejto sezóne vôbec, vzhľadom na to, že kemp je spojený 
s konaním MS 2023 a na mieste budú prítomné špičky svetového skicrossu a snowboardcrossu 
vrátane realizačných tímov a technického personálu FIS. Prítomní členovia VV-ZSL vzali uvedené 
informácie na vedomie. 
 

Uznesenie:  UZN VV 277/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje účasť športovcov moderných disciplín na FIS development cross kemp 2023, 
Bakuriani (GRU) nasledovne: R. Rybárová, M. Ďuriš, M. Garaj, S. Pitoňáková a J. Tomašák. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
B) MSJ 2023 
R. Cagala predstavil finálny návrh Sekcie SD na zloženie výpravy štátnej reprezentácie pre behy 
na lyžiach a skoky na lyžiach na MSJ 2023, Whistler (CAN) nasledovne. R. Cagala a M. Paško podali 
prítomným krátku správu z rokovaní so zákonným zástupcom športovkyne T. Mesíkovej, ktorý 
nesúhlasil s návrhom zloženia realizačného tímu výpravy od hlavného trénera ZSL pre skoky na 
lyžiach a severskú kombináciu, V. Fráka, a žiadal rozšíriť výpravu o kompletný realizačný tím 
športovkyne. Prítomní členovia VV-ZSL predmetnú záležitosť prediskutovali a jednohlasne sa 
zhodli na rozšírení výpravy o jedného člena realizačného tímu športovkyne. 
Úloha #16/5/2023  
 

Uznesenie:  UZN VV 278/01/2023 
 VV-ZSL schvaľuje zloženie a ciele výpravy štátnej športovej reprezentácie športovcov a 
členov realizačného tímu na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 v severských disciplínach 
v termíne 28.01. – 05.02. 2023, Whistler, Kanada, nasledovne: 

 
A./ 
Športovci v disciplíne behy na lyžiach ženy U20:  
Veronika BUKASOVÁ 
Športovci v disciplíne behy na lyžiach muži U20:  
Matej HORNIAK 
Športovci v disciplíne behy na lyžiach ženy U23:  
Kristína SIVOKOVÁ, Marianna KLEMENTOVÁ 
*Náhradník v disciplíne behy na lyžiach ženy U23:  
Mária DANIELOVÁ 
Športovci v disciplíne behy na lyžiach muži U23:  
Andrej RENDA, Jáchym CENEK 
 
Realizačný tím:  
Ondrej TUKA - hlavný tréner a vedúci výpravy za CC,  



 

Mateusz SZCZOTKA, Wojciech WOJTYLA - asistenti hl. trénera/servis 
 
Výkonnostné ciele výpravy U23 podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SSD-CC: 
Mix štafeta 4xU23 - umiestnenie do 12. miesta v súťaži národov, 
A.Renda - umiestnenie do 30. miesta v distančných pretekoch U23,  
J.Cenek – umiestnenie do 30. miesta v šprinte U23 
K.Sivoková – umiestnenie do 30. miesta v šprinte U23, 
M.Klementová – umiestnenie do 30. miesta v šprinte U23 
 
Výkonnostné ciele výpravy U20 podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SSD-CC: 
M.Horniak – umiestnenie do 40. miesta v distančných pretekoch U20 
V.Bukasová – umiestnenie do prvej polovice štartového poľa v distančných pretekoch U20 
(IOV<50) 
 
B./ 
Športovci v disciplíne skoky na lyžiach ženy: 
 Tamara MESÍKOVÁ 
Športovci v disciplíne skoky na lyžiach muži: 
 Erik KAPIAŠ, Hektor KAPUSTÍK 
Športovci v disciplíne severská kombinácia muži:  
Erik KAPIAŠ, Hektor KAPUSTÍK 
 
Realizačný tím:  
Vladimír FRÁK – tréner a vedúci výpravy za SJ, Adrián KAPUSTÍK – servis 
Marián Mesík-tréner 
 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SSD-SJ/NC: 
T.Mesíková – umiestnenie do 15.miesta v skokoch na lyžiach 
E.Kapiaš – umiestnenie do 30. miesta v skokoch na lyžiach alebo do 35. miesta v severskej 
kombinácii 
H.Kapustík – umiestnenie do 30. miesta v skokoch na lyžiach alebo do 35. miesta v severskej 
kombinácii. 
 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
C) Majstrovstvá sveta 2023 
 
Zjazdové lyžovanie 
Z. Senčeková predstavila za zjazdové lyžovanie návrh nominácie výpravy štátnej športovej 
reprezentácie športovcov a členov realizačného tímu na MS 2023 v zjazdovom lyžovaní. Z. 
Senčeková uviedla, že v nominácii je rozpor pri menách T.Žampu a A. Kolasa,  ktorí nie sú členmi 
ZSL. Okrem toho uviedla, že T. Žampa žiada trénerskú akreditáciu pre P. Epsteina a pre ďalších 
rodinných príslušníkov, opäť bez akejkoľvek príslušnosti k ZSL. Uviedla, že ona je viazaná 
pravidlami FIS ICR 200.6 a FIS ICR 604.2.1. pri podávaní elektronickej prihlášky cez FIS portál 
a u osôb, ktoré nemajú príslušnosť k zväzu alebo členstvom alebo zmluvou, nevieme garantovať 
aplikáciu týchto pravidiel. Prítomní členovia VV-ZSL a SR-ZSL prerokovali danú situačnú 
záležitosť.  
Vzájomne sa zhodli na schválení nominácie podmienečne v prípade menovaných osôb, a ich účasť 
podmieňujú buď registráciou za člena ZSL alebo podpísaním príkaznej zmluvy o výkone činnosti 
športového odborníka pre účel výpravy.  
Úloha #17/5/2023  
 

Uznesenie:  UZN VV 279/01/2023 



 

VV-ZSL schvaľuje návrh nominácie športovej reprezentácie športovcov a členov realizačného 
tímu na MS 2023 v zjazdovom lyžovaní v Courchevel/Meribél (FRA) nasledovne: 
Vedúci výpravy:  
Pavol CHOVAŇÁK 
 
Športovci v disciplínach zjazdové lyžovanie ženy:  
Rebeka JANČOVÁ, Petra VLHOVÁ, Petra HROMCOVÁ 
Realizačný tím ženy:  
Mauro PINI-hl.tréner 
Filip BALÁŽ, Matej GEMZA, Boris VLHA, Marco PORTA-tréner/asistent trénera, 
Brice BOTTOLIER-servis 
Ivana GAŠPAREK, Milan GAŠPAREK, Patrik KOVÁČ-fyzioterapeut 
 
Športovci v disciplínach zjazdové lyžovanie muži:  
Teo ŽAMPA, Adam ŽAMPA, Martin BENDIK, Martin HYŠKA 
Realizačný tím muži: 
Tomáš ŽAMPA-hl. tréner 
Roman MURÍN, Anna KOLASA, Martin HYŠKA st., Peter BENDIK st.-tréner/asistent trénera 
Svatopluk KOVÁR, Peter BENDIK ml.-servis 
Peter BONDRA, Zdenka BENDIKOVÁ, Timotej TAKÁČ-fyzioterapeut 
Paul EPSTEIN-tréner bez nároku na ubytovanie 
Michal SÝKORA-fyzioterapeut(náhradník) bez nároku na ubytovanie 
 
VV-ZSL podmieňuje účasť T.Žampu a A.Kolasa vo výprave vznikom vzťahu o príslušnosti k ZSL. 
 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SAD: 
Petra Vlhová – top 3 umiestnenie v ľubovolnej z disciplín SG, AC, GS, SL 
Rebeka Jančová, Petra Hromcová – postup družstva do semifinále v tímovej súťaži družstiev 
Adam Žampa – umiestnenie do 20. miesta v GS, postup družstva do semifinále v tímovej súťaži 
družstiev, 
Teo Žampa, Martin Hyška – postup družstva do semifinále v tímovej súťaži družstiev. 
 
Očakávaný min. počet výsledkov: 5 (P.Vlhová 3x, A.Žampa 1x, TE 1x, Iné 2x) 
 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Moderné disciplíny 
J. Jakubčo prítomným predstavil návrh nominácie výpravy štátnej reprezentácie na MS 2023 
v moderných disciplínach v Bakuriani (GRU) v termíne 19.02.-05.03.2023, nasledovne: 
 

Uznesenie:  UZN VV 280/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje návrh nominácie športovej reprezentácie športovcov a členov realizačného 
tímu na MS 2023 v moderných disciplínach v Bakuriani (GRU) v termíne 19.02.-05.03.2023, 
nasledovne: 
Vedúci výpravy: 
Matej MATYS 
 
Športovci v disciplínach freeski muži:  
Michael ORAVEC 
Športovci v disciplínach snowboard freestyle muži: 
Samuel JAROŠ 
Športovci v disciplínach alpine snowboard muži:  
Matej BAČO 
Realizačný tím: 
Marián BAČO, Franstišek HOREJŠÍ-tréner/asistent trénera 



 

Ján SEKEREŠ-fyzioterapeut 
 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu trénerov a manažéra SMD: 
Michael Oravec – umiestnenie 1x do 20. miesta v SS, alebo BA a umiestnenie < IOV 50 v HP 
Samuel Jaroš – umiestnenie do 10. miesta v BA, alebo do 15. miesta v SS 
Matej Bačo – umiestnenie 1x do 30. miesta a zároveň < IOV 50 v PSL alebo v PGS 
 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
D) Gymnaziáda 2023 
R. Cagala prítomným predstavil návrh sekcií športu na zloženie výpravy štátnej športovej 
reprezentácie športovcov a členov realizačného tímu na Svetovú Gymnaziádu 2023 
v Erzurum(TUR) v termíne 11.02-19.02.2023, nasledovne: 
 

Uznesenie:  UZN VV 281/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje zloženie výpravy štátnej športovej reprezentácie športovcov a členov 
realizačného tímu na Svetovú Gymnaziádu 2023 v Erzurum(TUR) v termíne 11.02-19.02.2023, 
nasledovne: 
Športovci v disciplínach zjazdové lyžovanie ženy:  
Denisa DONOVALOVÁ, Michaela ŠÁRIKOVÁ 
Športovci v disciplínách zjazdové lyžovanie muži:  
Daniel PALIČ, Matúš HRTÁNEK 
*Náhradník: Sarah LIBANTOVÁ, Oliver KOZICA 
Realizačný tím:  
Roman MURÍN, Peter LUBELLAN – tréner/servis 
 
Športovci v disciplínach behy na lyžiach ženy:  
Michaela STRAKOVÁ 
Športovci v disciplínach behy na lyžiach muži:  
Markus SKLENÁRIK 
Realizačný tím:  
Martin PAVELLA, Lucia REPKOVÁ – tréner/servis 
 
Športovci v disciplínach snowboardingu ženy:  
Tamara OKÁLIKOVÁ 
Realizačný tím:  
Ján OKÁLIK – tréner/servis 
 
Vedúci výpravy za všetky športy vrátane biatlonu: Roman HANZEL 
ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Prezident M. Paško informoval, že mu bol na vedomie doručený list od riaditeľa gymnázia v Levoči 
adresovaný na MŠVVaŠ a HKŠ, v ktorom žiada o zmenu nominácie na Gymnaziádu 2023 
vyradením jedného zo športovcov a jeho nahradením Adamom Nováčkom, ktorý je žiakom jeho 
školy. Prítomní členovia VV-ZSL predmetnú informáciu prerokovali a dohodli sa na vypracovaní 
stanoviska ZSL v danej záležitosti.  
Úloha #18/5/2023  
 
7.Podujatia 
        
Kalendár domácich podujatí 2022/23 
J. Jakubčo prítomným predstavil kalendár podujatí 2022/23 v moderných disciplínach (príloha č. 
6). 



 

 
Uznesenie:  UZN VV 282/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje kalendár domácich podujatí Poháru ZSL 2023 pre moderné disciplíny 
v predloženom znení. 

ZA: 5 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
8. Vzdelávanie ZSL 
 
M. Molotta stručne informoval o prebiehajúcich vzdelávacích kurzoch I. kv. stupňa. Poznamenal, 
že Lektorskému zboru ZSL chýba osoba, ktorá by manažovala realizáciu a vytváranie obsahu 
vyššieho vzdelávania trénerov. Má za to, že takáto osoba by mala byť neoddeliteľnou súčasťou 
Lektorského zboru ZSL, ktorý spolu so športovými sekciami zrealizuje jednotlivé kurzy, alebo 
vzdelávacie semináre na základe ich požiadaviek. 
Úloha #19/5/2023  
 
VV-ZSL sa následne zaoberal správaním lektora D. Šima počas decembrového kurzu ZSL v Jasnej. 
VV-ZSL vyjadrilo znepokojenie nad jeho nevhodným správaním (príloha č.7). Prítomní členovia 
VV-ZSL žiadajú odoslať písomné upozornenie adresované D. Šimovi v danej záležitosti. (odošle M. 
Mollota) 
Úloha #20/5/2023  
 
9. Rôzne 
 
Registrácie 
R. Cagala predstavil zoznam nových registrácii za člena ZSL za obdobie 12/2022 a prvej polovice 
01/2023. 



 

Prírastok členov-fyzických osôb: +532  Celkom počet FO: 5271 
Prírastok členov-právnických osôb: +9  Celkom počet PO:  144 
 

Uznesenie:  UZN VV 283/01/2023 
VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo v ZSL podané v mesiaci 
december 2022 a január 2023. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala následne podal informáciu z Oddelenia registrácií o žiadosti o členstvo športových 
klubov, kde štatutármi sú osoby M. Mersich a M. Hliničan, ktorí sú (boli) vysokí funkcionári 
predchádzajúceho národného športového zväzu. VV-ZSL prerokoval uvedené žiadosti, 
a odporúča, aby proces ich registrácie bol pozastavený a na základe Stanov ZSL boli tieto žiadosti 
predložené na prerokovanie Konferencii ZSL 2023. 
 

Uznesenie:  UZN VV 284/01/2023 
VV-ZSL na základe prijatých podnetov členov ZSL o.z., ich preskúmania a následne Stanov ZSL 
článku 41, písmeno ff), zastavuje proces registrácie klubu ŠK Talentovaná mládež a KAŠ 
Demänovská dolina a predkladá ich na prerokovanie Konferencii ZSL 2023. 
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 07.02.2023 v Bratislave. 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – Pozvánka 
Príloha č.2 – Prezenčná listina 
Príloha č.3 – Informácia sklad MTZ 
Príloha č.4 – Správa o činnosti NT AD za uplynulé obdobie 
Príloha č.5 – Rozhodnutie NŠC 01/23  
Príloha č.6 – FIS informácia Freeride World Tour 
Príloha č.7 -  Správa Vedúceho kurzu TAD 12/22 
 
Predsedajúci:  Martin Paško 
Zapisovateľ:     Diana Buričinová 
Overovatelia:   Martin Paško, Peter Bendik ml. 



                                                      P O Z V Á N K A      

Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL                                                                                               Bratislava, 17.01.2023 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 5. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 24. januára (utorok) 2023 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 
3.  Kontrolór ZSL 
     a) Informácia 
4.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) Koncept výdavkov a príjmov 2023  
5.  Zmluvné vzťahy 
     a) Pracovné vzťahy 
     b) Partnerské vzťahy 
                                                 . 
6.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
     b) Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
     c) Majstrovstvá sveta 2023 
     d) Gymnaziáda 2023  
7.  Podujatia 
     a) Zimný kalendár 22/23 - informácia  
8.  Vzdelávanie 
     a) Informácia 
9.  Rôzne 
     a) Registrácie 
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

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 online na požiadanie 
 
Ste pozvaní na pripojenie sa k schôdzi cez Microsoft Teams 
Názov: 5. VV-ZSL 24.01.2023 
Čas: 15:00 SEČ 
Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjI5YmU5NzYtMWJmNC00MTc2LWJlYWQtOGExZWJhZTk4NWVh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%226de949fb-8417-42ef-81dd-
439b31625df0%22%2c%22Oid%22%3a%2288d77438-8809-43fe-9a31-279b1cab8474%22%7d 
 
v.r. Martin Paško, Prezident ZSL 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5YmU5NzYtMWJmNC00MTc2LWJlYWQtOGExZWJhZTk4NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226de949fb-8417-42ef-81dd-439b31625df0%22%2c%22Oid%22%3a%2288d77438-8809-43fe-9a31-279b1cab8474%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5YmU5NzYtMWJmNC00MTc2LWJlYWQtOGExZWJhZTk4NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226de949fb-8417-42ef-81dd-439b31625df0%22%2c%22Oid%22%3a%2288d77438-8809-43fe-9a31-279b1cab8474%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5YmU5NzYtMWJmNC00MTc2LWJlYWQtOGExZWJhZTk4NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226de949fb-8417-42ef-81dd-439b31625df0%22%2c%22Oid%22%3a%2288d77438-8809-43fe-9a31-279b1cab8474%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5YmU5NzYtMWJmNC00MTc2LWJlYWQtOGExZWJhZTk4NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226de949fb-8417-42ef-81dd-439b31625df0%22%2c%22Oid%22%3a%2288d77438-8809-43fe-9a31-279b1cab8474%22%7d


 



ZSL Sklad  

  

Sklad je v plnej prevádzke v režime hlavnej sezóny, kedy prebieha výdaj/príjem materiálov, ich 
ukladanie a evidovanie. Od spustenia plnej prevádzky skladu sa spravili ďalšie nevyhnutné úkony a 
prišlo sa na ďalšie potreby ako:  

• Označovanie materiálu/tyčí  
• Zapracovanie postupov výdaj/príjem podľa skladového systému Flowii.sk  

• Tvorba škodového protokolu  
• Tvorba záznamu poškodeného tovaru  

  

  

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 slalomové tyče  
• Montážny stôl pre prípadnú opravu jednotlivých materiálov (tyčí...)  
• Zabezpečenie wifi pripojenia pre možnosť pracovať so systémom priamo v sklade  
• Vytvorenie postupu a riešení pri poškodenom hmotnom majetku   

  

  

  

  

  





 

 

 
Správa o činnosti Národného tímu, resp. reprezentačného družstva,  

sekcia alpských disciplín 01/2023 
pre VV, 24.01. 2023 

(predkladá Mgr. Pavol Chovaňák, PhD.) 
 

1. Národný tím ZSL 

Zloženie RT+RD: 
Hlavný tréner:  Jernej Koblar 
Asistent trénera:    Martin Štrba  
Fyzioterapeut: Kristián Pivovarči 
Pretekári:  Sarah Libantová, Sophia Polák, Timotej Botka, Filip Botka, Daniel Nosek 
 
Tréningový kemp + preteky Levi / Suomu 21.11. – 02.12.  
21.11. Day 1 DAY OFF 
22.11. DAY 2 SL + GS 4 hours 
- all racers on training /  weather cold and windy 
- Popovic (CRO) joined training, good for all 
- icy, but good grip 
- SL front slope, GS black / SL ok, GS new slope, problems 
 
23.11. DAY 3 SL + GS 4 hours 
- all racers on training / weather cold and windy 
-icy, but good grip 
- SL front slope, GS black /  SL good day, GS some good parts, problems with steep  
 
24.11. DAY 4 GS 2 hours 
- all racers on training / weather cold and windy 
-icy, but good grip 
- GS black / GS better, still problems with steep   
 
25.11. DAY 5 free ski + SL 3,5 HOURS 
- all racers on training / weather cold and windy 
- icy, but good grip 
- SL black / SL ok day 
 
26.11. DAY 6 RACE SL 
- good races 



 

 

- Sarah ok / Sophia ok, to carefull/safe in the steep 
-  Dano ok, to carefull/safe in the     steep 
- Timo struggle both runs, skied ok in second 
- Filip not ready for racing 
  
27.11. DAY 7 RACE SL 
- good races 
- Sarah ok / Sophia ok, second run to carefull/safe in the steep 
- Dano good first run, second good flat, steep tired/not good skiing 
- Timo ok first run, good second run 
- Filip not ready for racing 
 
28.11. DAY 8 RACE GS 
- good races 
- Sarah heavy race for her, second run better / Sophia ok, flat sleepy, ok good 
- Dano flat bad, steep good skiing, skis problems second run(hit a stone) 
- Timo ok day 
- Filip not racing 
 
29.11. DAY 9 RACE GS  
- good races 
- Sarah skied out, lost ski /  Sophia ok, good day 
- Dano slow flat, second run tired last part of the course 
- Timo good skiing, special in the second run 
- Filip ok day after all mental/self trust problems 
ALL PROBLEMS WITH FLAT 
GENERAL: 
- 13 days / 11 days 
- GS 63 runs, 1565 gates /  SL 16 runs, 1344 gates 
- 9 days dryland 
This was a really good ski camp. Very good conditions.  Some trainings 
demanding/difficult. 
 

Tréningový kemp Molltal (AUT) 13.- 15.12.2022   
Zloženie RT+RD: 
Hlavný tréner:  Jernej Koblar 
Asistent trénera:  NA 
Fyzioterapeut: NA   



 

 

Pretekári: Sarah Libantová, Sophia Polák, Timotej Botka, , Daniel Nosek  
 

13.12. DAY 1 GS 4,5 hours 
- all racers on training / new slope conditions 
- medium soft, dry snow, some tracks in course 
- racers good, good respond/reaction, harder training 8 runs 
- weather ok, visibility ok, cold -18/-21, sun 
 
14.12. DAY 2 GS 3,5 hours 
- Dano not on training, stomach problems 
- medium soft, dry snow, some tracks in course 
- racers good, good day for all, SG skis for warm up  
- weather ok, visibility good, sun 
 
15.12. DAY 3 GS 2,5 hours 
- Dano, Sophia sick 
- medium soft more compact), dry snow, some tracks in course 
- Timo good skiing, Sara very good day 
- weather ok, visibility good, sun 
 
12.11. DAY 6 DAY OFF 
 
Tréningový kemp a preteky Kronplatz 16. – 21.12.22  
Zloženie RT+RD: 
Hlavný tréner:  Jernej Koblar 
Asistent trénera:  NA 
Fyzioterapeut: NA  
Pretekári:  Sarah Libantová, Sophia Polák, Timotej Botka, Daniel Nosek 
 
16.12. DAY 1 day off 
 
17.12. DAY 2 SL 2,5 hours 
- all racers on training / new slope conditions 
- medium hard, dry snow (strange agresive/rain day before), some tracks in course 
- racers problems with snow, easy training before race 
- weather ok, some fog in and out (clearing up) 
 
Very tough and difficult races. High numbers and demanding conditions. Racers 
responding good, good input, no give up, but surprised. Very challenging week. 
Races maybe to demanding for our racers, but it was a good experience.  



 

 

SL races where really tough; high numbers and difficult preparation of the snow 
GS races, long course with some tracks in the course.  
All our racers had good parts on the course, both in slalom and in giant slalom. 
They are tired, you see in theirs eyes. It was a heavy 2 months of skiing, traveling, 
cooking. 
They deserve a break. They need a break. 
 
18.12. DAY 2 SL RACE 
- Dano did not finished first run 
- Timo in the finish, with big mistake first run 
- Sarah lost ski first run  
- Sophia skied out second run 
 
19.12. DAY 3 GS RACE 
- Dano skied out second run 
- Timo finished the race 
- Sarah finished the race 
- Sophia finished the race  
 
20.12. DAY 4 GS RACE 
- Dano finished the race 
- Timo skied out first run 
- Sarah finished the race 
- Sophia finished the race  
 
21.12. DAY 5 SL RACE 
- Dano skied out second run 
- Timo skied out second run 
- Sarah skied out second run 
- Sophia did not race, health issue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RD FIS POOL 
 
Nováček Adam: 
 

 
 
Hrbáňová Ella 

 
 
 
 



 

 

Michalka Martin 
 

 
 
 
Jančová Rebeka 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
   
Vulganová Vanesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Barnáš Andrej 
 

 
 
 



 

 

Botka Filip: 
 

 
 
Polak Sophia: 
 

 
 
 



 

 

Libantová Sarah: 
 

 
 
2. Podujatia / výsledky / hodnotenie:  

 
 
 



 

 

Vlhová Petra 
 

 
 
Žampa Adam 
 

 
Žampa Andreas 
 

 
 

- Pretekár sa zranil počas tréningu. Poslaná žiadosť o Štatút zraneného 
pretekára na FIS.  

 



 

 

Bendík Martin 
 

 
 

- Pád vo Wengene. Ľahšie zranenie a následné vynechanie štartu v Kitzbuhli. 
 
 
NOMINÁCIE na PMV 2022/23 
 
• K 26.12.2022 sa uzatvorila nominácia na Európsky olympijský festival mládeže 

vo Friuli-Venezia Giulia 2023 (EYOF 2023) v termíne 23.-28.1.2023  
 
Nominovaní pretekári, ktorí splnili požadované kritériá, sú: 
 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: Sophia POLAK, Sofia SEMANOVÁ, Katarína 
ŠRÓBOVÁ, Vanesa VULGANOVÁ, 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Adam NOVÁČEK, Andrej BARNÁŠ, Philippe 
BECK, Martin FERJANČEK 
Realizačný tím: Pavol CHOVAŇÁK - hlavný tréner a vedúci výpravy za AL, Peter LUBELLAN, 
Tomáš HORÁČEK, Patrik ROTH – asistenti hl. trénera/servis 
*Náhradník RT: Jernej KOBLAR 



 

 

 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SAD 
 

- Adam Nováček – SL – TOP 15 
- Sophia Polak – SL- TOP 10 
- Andrej Barnáš – SL/GS – TOP 25 
- Vanesa Vulganová -  SG – TOP 30 

 
• K 8.1.2023 sa uzatvorila nominácia na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 

v zjazdovom lyžovaní v St. Antone (AUT) 17.1. – 26.1.2023  
 
Nominovaní pretekári, ktorí splnili požadované kritériá, sú: 
 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie ženy: Rebeka JANČOVÁ, Karolína FRACKOWJAK, 
Ella HRBÁŇOVÁ 
Športovci v disciplíne zjazdové lyžovanie muži: Teo ŽAMPA, Samuel VIGAŠ, Timotej BOTKA, 
Daniel NOSEK 
 
Realizačný tím: Michal RAJČAN – vedúci výpravy, Jernej KOBLAR – hlavný tréner, Svätopluk 
KOVÁŘ, Filip BALÁŽ, Radovan KOŠÍK, Miriam POPROCKÁ – asistenti trénera/servis 
 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SAD: 
Rebeka Jančová – DH – 18, SG – 8, GS – 11, TEAC - 12 
Teo Žampa – SG – 21, GS – DNF 
Postup družstva do semifinále v tímovej súťaži družstiev 
Dosiahnuť min. 6 klasifikovaných umiestnení v ľubovoľných disciplínach 
 
• K 14.1.2023 sa uzatvorila nominácia na Majstrovstvá sveta 2023 v zjazdovom 

lyžovaní v Courchevel-Meribel (FRA), v termíne od 6.-9.2.2023  
 
Športovci v disciplínach zjazdové lyžovanie ženy: Rebeka JANČOVÁ, Petra VLHOVÁ, Petra 
HROMCOVÁ 
Športovci v disciplínach zjazdové lyžovanie muži: Teo ŽAMPA, Adam ŽAMPA, Martin 
BENDIK, Martin HYŠKA 
 
Pavol CHOVAŇÁK – vedúci výpravy, 
Realizačný tím ženy: Mauro PINI – hl. tréner,  
Filip BALÁŽ, Matej GEMZA, Boris VLHA, Marco PORTA – tréner/asistent trénera,  
Brice BOTTOLLIER – servis,  
Ivana GAŠPAREK, Milan GAŠPAREK, Patrik KOVÁČ – fyzioterapeut,  
Realizačný tím muži: Tomáš ŽAMPA - hl. tréner,  



 

 

Roman MURÍN, Anna KOLASA, Martin HYŠKA st., Peter BENDIK st. – tréner/asistent trénera,  
Svatopluk KOVÁŘ, Peter BENDIK ml. – servis,  
Peter BONDRA, Zdenka BENDIKOVÁ, Timotej TAKÁČ - fyzioterapeut,  
 
Výkonnostné ciele výpravy podľa návrhu hl. trénera výpravy a ŠTR SAD: 
Petra Vlhová – top 3 umiestnenie v ľubovoľnej z disciplín SG, AC, GS, SL 
Rebeka Jančová, Petra Hromcová – postup družstva do semifinále v tímovej súťaži 
družstiev 
Adam Žampa – umiestnenie do 20. miesta v GS, postup družstva do semifinále v 
tímovej súťaži družstiev, 
Teo Žampa, Martin Hyška – postup družstva do semifinále v tímovej súťaži družstiev. 
 
Očakávaný min. počet výsledkov: 5 (P.Vlhová 3x, A.Žampa 1x, TE 1x, Iné 2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oberhofen, 8th December 2022 

 

INTERNATIONAL SKI AND  
SNOWBOARD FEDERATION 
Blochstrasse 2 
3653 Oberhofen/Thunersee 
Switzerland  
 
FOR MORE INFORMATION 
Jenny Wiedeke 
FIS Communications Director 
Mobile: + 41 79 449 53 99 
E-Mail: wiedeke@fisski.com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
FIS MEDIA INFO 
 
FIS and Freeride World Tour join forces 
 
The International Ski and Snowboard Federation (FIS) is delighted to announce that it has 
acquired the Freeride World Tour (FWT) and that the two organizations will join forces 
already for the 2022-2023 season. 
 
The FWT is the worldwide circuit of freeride snowboarding and skiing that features the best 
riders in the world competing on the most challenging alpine faces across iconic ski resorts.  
 
By acquiring the FWT, FIS will further unite all the disciplines in skiing and snowboarding, 
giving them more strength and power to develop on the global stage.  
 
FWT will continue to run the daily operations of the tour, remaining committed to their core 
values of safety, performance, responsibility, inclusivity and fun. FIS will focus on the 
marketing and governance of the FWT, and integrating FWT into the FIS structure that 
follows the guidelines of recognized FIS and Olympic sports. 
 
The FWT currently includes more than 6,000 licensed athletes from the junior level to the 
elite Freeride World Tour competitions. On average, five top-level events take place each 
season with another 200 development events.  
 
“Integrating FWT will see FIS add one of the most exciting, dynamic winter sports 
competition formats to its portfolio,” said Johan Eliasch. “This is truly a win-win for all parties 
as FIS can bring massive growth potential to the FWT providing the chance to develop on a 
broader stage. FWT brings a highly professional tour that offers breathtaking action and an 
entirely new element of skiing and snowboarding to FIS.” 
 
“We are thrilled to be joining forces with FIS,” said Nicolas Hale-Woods, FWT founder. “For 
our freeride athletes and event organizers, being under the umbrella of the largest winter 
International Federation, recognized by the International Olympic Committee, will give them 
more access to support, increased visibility and additional resources that will ultimately allow 
the FWT and all of its stakeholders to grow.” 
 
 
 



  
  

“We are excited to welcome all the freeride athletes to the FIS family,” said FIS Council 
Member Dean Gosper. “We look forward to working with the entire FWT to ensure the 
development of the sport on a global scale as FIS has done with so many of the youth- 
oriented events of snowboard, freestyle and freeski,” said Dean Gosper. who has been 
appointed Executive Chairman of FWT and will work closely together with Hale-Woods. 
 
Freeriding has experienced massive growth during the last few years. The elite-level 
Freeride World Tour has three development tiers, Challenger, Qualifier and Junior, allowing 
athletes to hone their skills and work their way up to the top level. The organization also 
cooperates with ski schools to share the sport with riders of all ages.  
 
Based in Verbier (SUI), the FWT was established in 1996 with start of the Xtreme Verbier 
events and has since grown to include a full circuit with competitions in Europe, North 
America, South America and Oceania. 
 
 

 
About FIS 
FIS is the governing body for international skiing and snowboarding, founded in 1924 during the first 
Olympic Games in Chamonix, France. Recognized by the International Olympic Committee (IOC), FIS 
manages the Olympic disciplines of Alpine Skiing, Cross-Country Skiing, Ski Jumping, Nordic 
Combined, Freestyle Skiing and Snowboarding, including setting the international competition rules. 
Through its 138 member nations, more than 7’500 FIS ski and snowboard competitions are staged 
annually. Specific initiatives are undertaken by FIS to promote snow activities as a healthy leisure 
recreation, notably for the young. For more information, please visit www.fis-ski.com.  
 

 



 

 

 
 
 
  

 
To all FIS Member Associations 
 
 
 

 
 

 
 
 

Oberhofen, 08 December 2022 
 
 
 
 
 
Freeride World Tour 
 
 
Dear Member Associations 
 
Reference is made the above matter and the Media Info released today (attached to this 
letter for ease of reference).  
 
By way of clarification, this is to reiterate that the acquisition of Freeride World Tour by FIS 
is a strategic step to bring Freeride closer to FIS as part of a longer process. In an initial 
phase, this does, however, not mean that Freeride becomes a FIS discipline in the formal 
and statutory sense. Therefore, the FIS rules and regulations do currently not apply and 
Freeride World Tour will continue to operate rather independently as they have in the 
past.  
 
A formal inclusion of Freeride as a FIS discipline will be carefully assessed over the next 
few months and would, in the given case, be submitted to the Congress for approval in 
due course.   
 
 
Yours sincerely, 
 
INTERNATIONAL SKI AND SNOWBOARD FEDERATION 
 
 
 
       
 
Johan Eliasch    Michel Vion 
President     Secretary General  



 

 

  

TRIEDNA KNIHA 
KURZ TRÉNER ALPSKÝCH DISCIPLÍN   

1. kvalifikačného stupňa TAD1  
 
Špecializácia: zjazdové lyžovanie  

6. – 11. 12. 2022, Jasná     



 

 

A./ IDENTIFIKAČE ÚDAJE KURZU 
 
Kurz TAD1 - 6. – 11.12. 2022  Chopok Sever-Jasná, hotel Liptov  
Počet účastníkov: 14 
Špeciálna časť odbornej prípravy: Janka Štaffenová, Dušan  Šimo, Matej Sabol  

 
B./ PROGRAM KURZU 
 
Utorok 6.12.2022 
18:30        Ubytovanie - Večera  
19:30 – 20:30 Otvorenie kurzu – Privítanie, predstavenie, organizačné pokyny   
 
Poznámky: 

• Privítanie účastníkov kurzu – vedúca kurzu J. Štaffenová 
• Predstavenia sa skupine – každý jeden účastník                                                                                         
• Program kurzu 
• Informácia o druhej časti špeciálnej časti kurzu – Apríl 2022, oznam o skúškach 

počas druhej časti kurzu 
 

Streda 7.12. – Sobota 10.12. 2022  
7:15 – 7:45   Raňajky 
8:15 – 11:15  Praktická časť I.   
12:30 – 15:30   Praktická časť II. 
16:30 – 18:30 Zhodnotenie dňa – práca v skupine, prednáška podľa tém 

harmonogramu kurzu 
Metodika:  
Základný lyžiarsky postoj – predo – zadne regulovaný – praktické cvičenia na svahu 
+ prednáška 
Pluhový oblúk, prívratný oblúk – praktické cvičenia na svahu 
Separácia pohybu vrchnej a spodnej časti tela – praktické cvičenia na svahu 
Pretekový oblúk – 4 fázy oblúka – praktické cvičenia na svahu + prednáška 
Inteligentné trénovanie a spätná väzba – praktické cvičenia na svahu + prednáška 
Variabilná lyžiarska technika zameraná na všestrannosť – jazda v teréne – praktické 
cvičenia na svahu 
Trénersky metodický výstup – praktické cvičenia na svahu 
 
Prednášky: 
Základy lyžiarskej techniky – základný lyžiarsky postoj 
Tréning na snehu podľa vekových skupín  
Inteligentné trénovanie 
Pravidlá stavby trate, pravidlá FIS, pravidlá ZSL, stavba trate OS pre jednotlivé 
kategórie 



 

 

 
 
Nedeľa  11.12.2022 
7:15 – 7:45   Raňajky 
8:15 – 11:15  Praktická časť I.   
12:30 – 15:30   Praktická časť II. 
15:30 – 16:30 Zhodnotenie dňa – hodnotenie nácviku metodických výstupov na 

zadané témy – oblasti vedomostí potrebných pre správne 
vykonanie skúšok zamerané na oblasti: dodržanie zadanej témy, 
dynamika výstupu, dodržanie metodiky pre danú vekovú skupinu, 
dodržanie bezpečnosti na trati, kvalita prevedenia ukážok (vlastná 
lyžiarska technika), prispôsobenie podmienkam, ukončenie kurzu, 
zhodnotenie účastníkov, oboznámenie o ďalšom postupe 
a druhej špeciálnej časti kurzu v apríli 2023. 

 
C./ NÁPLŇ KURZU 
 
TAD 1 – Tréner alpských disciplín 1. kvalifikačného stupňa                                                                                       

ČAS PROGRAM MIESTO TAD 1 

STREDA 7.12.2022 

815 – 1130 

1230 - 1530 
Praktická 
časť Jasná 

Základný lyžiarsky postoj – centrálne 
regulovaný, predo – zadne stabilný. 
Pluhový oblúk, oblúk s prívratom. 

1630 - 1830 Teória Hotel Liptov Základy lyžiarskej techniky 
ŠTVRTOK 8.12.2022 

815 – 1130 

1230 - 1530 
Praktická 
časť Jasná  

Pluhový oblúk, oblúk s prívratom. 
Technické cvičenia, zdokonaľovanie 
vlastnej techniky lyžovania 

1630 - 1830 Teória Hotel Liptov Tréning na snehu podľa vekových skupín 
PIATOK 9. 12. 2022 

815 – 1130 

1230 - 1530 
Praktická 
časť Jasná 

Pretekový oblúk – 4 fázy oblúka. 
Technické cvičenia – pretekový oblúk 
a jeho jednotlivé fázy.  

1630 - 1830 Teória  Hotel Liptov Pretekový oblúk – 4 fázy oblúka 
SOBOTA 10. 12. 2022 

815 – 1130 

1230 - 1530 
Praktická 
časť Jasná 

Všestranná lyžiarska technika – jazda 
v teréne, rytmické cvičenia, Inteligentný 
coaching, Spätná väzba 

1630 - 1830 Teória Hotel Liptov Pravidlá stavby trate, pravidlá FIS, ZSL, 
Inteligentný coaching 

NEDEĽA 11.12.2022 
815 – 1130 

1230 - 1530 
Praktická 
časť Jasná Nácvik metodických výstupov 

1530 - 1630 Ukončenie 
činnosti Jasná Zhodnotenie absolvovanej prvej časti 

kurzu a určenie ďalšieho postupu pre 



 

 

nadobudnutie osvedčenia a licencie 
trénera.   

 
D./ PREZENČNÁ LISTINA ÚČASTNÍKOV KURZU 
 
MenoPriezvisko 6. 12. 22 7.12.2022 8.12.2022 9.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 
Ján Krajčí Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Choroba 
Silvia Křížová Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Choroba 
Iveta 
Derfenyiová 

Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 

Ľuboš Suchý Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Matúš Adamec V práci V práci Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Róbert Haľák Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Choroba 
Matej Šiška Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Peter Folk Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Kristína 
Galušková 

Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 

Miroslav Gocník Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Martin Vigaš Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Marian 
Bardiovský 

Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Choroba 

Branislav Janek Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 
Daniela 
Takáčová 

Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval Absolvoval 

 
E./ ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE KURZU 
 
V dňoch 6. – 11. 12. 2022 sa uskutočnil prvý kurz Tréner alpských disciplín 1. 
kvalifikačného stupňa (TAD1) organizovaný Zväzom slovenského lyžovania. 
V minulosti boli trénerské kurzy organizované ako desaťdňové bloky kde na deviaty 
a desiaty deň prebiehali skúšky.  
Aktuálny kurz TAD1 bol organizovaný v troch častiach + domáce štúdium.  
1. časť – všeobecná časť – vzdelávanie cez Univerzitu (rozsah 20 hodín) 
2. časť – 1. časť špeciálneho kurzu (6. – 11. 12. 2022) (rozsah 40 hodín) 
3. časť – 2. časť špeciálneho kurzu  (plánovaná na Apríl 2023) (rozsah 40 hodín) 
Samostatná zložka je časť domáceho štúdia a vypracovanie zadanej seminárnej práce 
v rozsahu 20 hodín. 
 
Seminárna práca je rozdelená do dvoch tematických blokov s tromi rôznymi témami. 
Frekventanti si môžu z každého bloku vybrať jednu tému, ktorú spracujú 
v predpísanom rozsahu (viď príloha). 
 
Frekventanti sú oslovení a požiadaní o spätnú väzbu k priebehu a organizácii kurzu. 



 

 

 
Otázky k spätnej väzbe: 
1. Vyhovoval Vám termín konania kurzu? 
2. Bol kurz dobre organizačne zvládnutý? 
3. Boli ste spokojný s tematickou náplňou kurzu?  
4. Boli ste spokojný s prácou lektorov? 
5. Bol podľa Vás kurz a jeho náplň spracovaná prakticky? 
6. Akú mal kurz pre Vás pridanú hodnotu? 
7. Čo ste na kurze vnímali ako negatívum? 
8. Čo ste na kurze vnímali ako pozitívum? 
9. Čo očakávate od druhej časti špeciálneho kurzu? 
10. Máte iné postrehy a návrhy pre zlepšenie do budúcnosti? 
 
Všetci frekventanti obdržia potvrdenie o absolvovaní kurzu s odporúčaním na 
vykonávanie praxe na pozícii Tréner/asistent trénera v lyžiarskej sezóne 2022/23.  
 
Vyjadrenie vedúcej kurzu J. Štaffenovej k priebehu kurzu: 
 
„Pri počte 14 osôb bolo nevyhnutné vytvoriť dve výučbové skupiny, kde boli potrební 
dvaja lektori. Frekventanti na kurze pracovali veľmi motivovane, bez žiadnych 
problémov a veľmi disciplinovane. V skupinách dochádzalo ku komunikácii 
a lektorom sa podarilo vytvárať zdravý dialóg a vymieňanie skúsenosti medzi 
lektorom a účastníkmi kurzu.  
V prvý deň kurzu, vedúca kurzu a zároveň lektorka kurzu J. Štaffenová bola v procese 
doliečovania po prekonanej chorobe a tým prvý deň kurzu miesto J. Štaffenovej 
lektoroval Matej Sabol – člen lektorského zboru ZSL. 
Druhým lektorom počas celého kurzu bol Dušan Šimo.  
 
Kurz  som otvorila po večeri 6. 12. 2022 o 18:30, privítala som frekventantov, 
predniesla časový harmonogram kurzu a nasledovalo krátke zoznámenie všetkých 
zúčastnených. Druhý lektor Dušan Šimo dorazil do hotela v neskorých hodinách 
večer, pretože sa práve vrátil z tréningu v Rakúsku. Počas privítania nebol prítomný. 
 
Časový harmonogram kurzu bol každý deň počas trvania kurzu rozdelený na tri časti.  
Praktická časť na svahu – doobedie  
Praktická časť na svahu - poobedie  
Teoretická prednáška na zadané témy – podvečerné prednášky v hoteli 
 
V priebehu kurzu výučbové skupiny navštívil aj pozorovateľ – člen Lektorského zboru 
ZSL (Ján Čillík) s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami za účelom vytvorenia obrazu 
o práci lektorov na svahu s cieľom kontroly kvality práce oboch lektorov. 
 
Kurz prebiehal v Jasnej a v priestoroch hotela Liptov. V hoteli boli medzi inými 
hosťami aj žiaci dvoch základných škôl, kde sa rozšírilo vírusové ochorenie, čo sa 



 

 

podpísalo aj na zdravotnom stave účastníkov kurzu, predovšetkým na neúčasti na 
poslednom dni výuky. Niektorí frekventanti predčasne kurz ukončila a v horúčkach 
odcestovali domov. Po príchode domov viacerí frekventanti hlásili príznaky 
ochorenia, zvýšené teploty, bolesti hrdla a svalstva a pod. 
 
Z môjho pohľadu lektora som s kurzom veľmi spokojná, frekventanti sa správali 
disciplinovane, pracovali aktívne a motivovane a verím, že odchádzali domov 
s množstvom nových znalostí a informácií použiteľných v ďalšej praxi. „  
 
Vyjadrenie ku kurzu Michal Molotta, člen VV ZSL, sekcia vzdelávania: 
 
„Kurz Trénerov AD 1. stupňa (TAD1) bol organizovaný s dlhšou prestávkou 
zapríčinenou objektívnymi skutočnosťami ( korona, štatút NŠZ, ... ). Organizáciou 
a vedením kurzu bola Sekciou vzdelávania poverená Janka Štaffenová. Na základe 
počtu prihlásených bol na vedenie skupiny pozvaný aj  p. Dušan Šimo.  
Na kurze boli prezentované nové materiály vypracované a odkomunikované so 
Sekciou vzdelávania.  
Počas kurzu sa v čase prednášok vyskytla situácia, kde p. Šimo rozporoval pred 
účastníkmi prednášku p. Štaffenovej napriek možnosti komentovania a naštudovania 
si materiálov vopred. Túto situáciu som riešil nasledovné ráno pohovorom s p. Šimom, 
kde mu bolo vysvetlené, že interné záležitosti medzi lektormi kurzu , vzťahov v ZSL, 
osobné antipatie nemá v žiadnom prípade riešiť pred účastníkmi kurzu. Po tomto 
osobnom pohovore som absolvoval osobný pohovor s p. Štaffenovou. Pri mojom 
odchode p. Šimo opäť pred skupinou riešil, aký je môj názor na kalendár pretekov 
a iné interné záležitosti ZSL.  Podľa mojich informácií počas ďalšieho trvania kurzu sa 
p. Šimo v prítomnosti p. Štaffenovej zdržiaval komentovania ZSL, ale so svojimi 
účastníkmi kurzu v skupine (podľa informácií od účastníkov kurzu) opäť riešil svoju 
komunikáciu s VV-ZSL a gen. sekretárom p. Cagalom.  
Odhliadnuc od týchto skutočností sa kurz z pohľadu zabezpečenia výuky, praktických 
cvičení a prednášok niesol vo vysokej kvalite (lektori ZSL boli prítomní v skupine na 
časť kurzu) a je škoda týchto nelyžiarskych okolností.  
Ďalšie fungovanie p. Šima vo vzdelávaní ZSL je na teraz pozastavené a navrhujeme 
stretnutie VV-ZSL s p. Šimom na objasnenie situácie. „ 
 
 
 
Vypracoval: J. Štaffenová  
Martin, 15. 12. 2022 


