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ZÁPIS zasadnutie Líg ZSL 

Termín zasadnutia: 25.08.2022 

Miesto: Liptovský Mikuláš, Caffe IN 

Prítomní členovia: 

 

Marek Taberanus, Miroslav Štefanovie, Zbyňo Poddaný, Pavol 
Chovaňák, Jana Palovičová, Vierka Kundisová, Maroš Ježík, Janka 
Štaffenová, Martin Terkovič – dodatočne online,  

Zapisovateľ: Janka Štaffenová 

Overovatelia: Zbyňo Poddaný, Miroslav Štefanovie 

 
1. Otvorenie 
     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Vyhodnotenie sezóny 2021/22 
     Zhodnotenie situácie 
     Zástupcovia Líg boli informovaní o bilancií jednotlivých Líg v predchádzajúcej sezóne. Počet štartujúcich 
a vyúčtovaných dotáciách. Celkovo bolo v Ligách v sezóne 2021/22 vyúčtovaných 14 851,60 Eur a bolo 
uskutočnených 4429 štartov.  
Priemerne sa na jednom kole ligy zúčastnilo: 
Liptov: 215 štartujúcich 
Východ: 261 štartujúcich 
Horehron: 291 štartujúcich 
OLL Stred: 112 štartujúcich 
OLL Stred liga musí kvôli kapacitám niektorých stredísk obmedziť počet štartujúcich. Preto je Ligou s najnižším 
počtom účastníkov. Na základe tohto prišiel návrh na zníženie dotácie pretekov, prípadne žiadne nepridelenia 
dotácie.  
Vyjadrenie Martina Terkoviča: Súhlasí, ak v prípade, že nebude zo strany organizátora naplnená dopredu 
určená maximálna kapacita a pretekárom napriek tomu nebude umožnené štartovať.  Vtedy môže byť zo strany 
ZSL dotácia krátená. Výška krátenia bude určená individuálne pomernou časťou podľa odmietnutia štartujúcich.      
3. Otázka OPEN v Ligách ZSL  
V prípade ak nebude dodržaná podmienka OPEN pretekov  – nebudú preteky zarátané do počtu štartov, 
potrebných pre aktívneho športovca a výsledky nebudú akceptované do celkového hodnotenia Ligy – Túto 
otázku sekcia znova posúva na prediskutovanie medzi zástupcov Líg, pretože cieľom ZSL a klubov je možnosť 
získania čo najväčšieho počtu aktívnych športovcov.    
Na získanie štatútu aktívneho športovca musí mať pretekár: 

• zaplatené členský poplatok ZSL,  

• klubovú príslušnosť  

• absolvované tri štarty na celoslovenských alebo OPEN pretekoch ZSL 
4. Financovanie 
Finančná podpora zo strany líg zostáva vo forme príspevku na jedno kolo súťaže vo výške určenej po prepočte 
rozpočtu ZSL – Suma bude ligám oznámená po schválení rozpočtu pre nadchádzajúcu pretekovú sezónu.   
Požiadavka Líg je nastavenie výšku podpory podľa cenových ponúk časomiery pre organizátorov.  
Cena Lístkov – určuje každé jedno stredisko individuálne, nie je momentálne možné dohodnúť cenu, strediská 
nevedia za aké ceny budú predávať lístky a akú cenu môžu organizátorom ponúknuť, bude vždy zverejnená 
v propozíciách pretekov.   
Cena štartovného – bude  nastavená na základe výšky určenej finančnej podpory zo strany ZSL    
5. Termíny pretekov 
Návrh na zosúladenie termínov všetkých štyroch Líg na základe kalendára žiakov a predžiakov. 
Zástupcovia Líg súhlasia s myšlienkou a zároveň ju odporúčajú, pre zobjektívnenie výkonnosti lyžiarov 
v kategórii predžiakov posunúť termíny MSR predžiakov na mesiac Marec.   
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Pri zostavovaní kalendára pretekov je potrebné mať znalosti na tému novelizácie zákona o športe 
a predpísanému časovému odstupu jednotlivých pretekov tak, aby bolo pretekárom umožnené vykonať 3 štarty 
v sezóne, ktoré budú započítané do počtu štartov aktívneho športovca.        
6. Rôzne 
Slalom pre predžiakov: Ligy ostanú pri organizácii ako doteraz, organizácia hlavne obrovského slalomu.  
Využitie športovcov a pretekárov vyšších kategórii na sťahovanie a úpravu trate – vychádza z požiadavky 
organizátorov pretekov v zjazdovom lyžovaní. V zahraničí je to bežná prax a takéto riešenie bude posunuté aj 
pre zaradenie do súťažných prepisov Pohára žiakov ZSL. Organizátori majú najväčší problém so získaním 
pracovníkov do technickej čaty pretekov, preto je načase riešiť túto otázku takýmto návrhom.   
7. Vekové kategórie 
Superbaby – každé dieťa bude ocenené bez vyhodnotenia umiestnení – zhoda všetkých štyroch Líg, OLL stred 
liga ponechá aj vyhodnotenie najlepších šiestich pretekárov.   
Mladší predžiaci – dvojročníková kategória – Zhoda všetkých štyroch Líg 
 
 
 
Vypracoval: J. Štaffenová dňa 31. 8. 2022 


