
 

 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Brat islava +421 907 107 943 w w w .zsl.sk

Zápis z vyhodnotenia klubov Pohára ZSL za sezónu 2021/2022 

zo dňa 6.5.2022, Závažná Poruba, chata Opalisko 

 

 

 

 
Otvorenie stretnutia 

 

D.Granec otvoril stretnutie pri príležitosti vyhodnotenia klubov Pohára ZSL za sezónu 

2021/2022, kde boli 14 prítomní.  

 

Menovite za ZSL: Daniel Granec, Ivana Mrázová, Ondrej Tuka a Lukáš Nemčík  

 

Menovite za kluby: Marián Kazár (KB PREDAJNÁ), Martin Ščíbran (KB PREDAJNÁ), 

Jaroslav Chalúpka (ŠK ŠTRBA), Peter Iľanovský (KBL JASNÁ), Ján Solivajs (ŠKP BB), 

Braňo Michalech (ŠKP BB), Lucia Repková (KBT SPIŠ), Martin Pavella (KBT SPIŠ), Ivan 

Bukas (BK OPALISKO), Zuzana Kravcová (SKI ACADEMY BEŽKÁRIK) 

 

D.Granec vo všeobecnosti zhodnotil priebeh zimnej sezóny 2021/ 2022. Spomenul, že ZSL 

nominovalo pretekárov a splnilo všetky organizačné povinnosti s vyslaním pretekárov na ZOH 

a EYOF. ZSL taktiež vystrojilo a zabezpečilo výpravu na MSJ. 

 

Odovzdanie cien 

 

Neskôr dal D.Granec slovo I.Mrázovej, ktorá vyhodnotila a odovzdala ceny klubom na prvých 

troch miestach v celkovom hodnotení. Najskôr vyhlásila KBBL Hybe, ktorý nebol prítomný a 

preto odevzdala trofej a 600 eurovú poukážku na nákup tovaru O.Tukovi, ktorý cenu odovzdá 

štatutárovi klubu. Ako druhý bol ocenený KB Predajná a I.Mrázová odovzdala trofej a 800 

eurovú poukážku p.Kazárovi. Víťazom Pohára ZSL sa stal ŠKP Banská Bystrica, ktorý dostal 

trofej a 1000 eurovú poukážku na nákup športového tovaru, ktorú prevzal p.Solivajs. 
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Príhovor športovo-technického riaditeľa 

 

Po odovzdávaní cien dostal slovo O.Tuka, ktorý povedal, že v sezóne 2021/2022 sa podarilo 

zorganizovať dostatočný počet podujatí, ktoré mali v momentálnej situácii pomerne vysoké 

zastúpenie. Poďakoval sa klubom za spoluprácu pri organizovaní pretekov, konkrétne ŠK Štrbe, 

BK Opalisku Závažná Poruba a Levoči NC. Takisto sa poďakoval za trpezlivosť pri vyplácaní 

vyúčtovaní za preteky. Ďalej O.Tuka spomenul, aké sú plány ZSL v najbližšom období. Začal 

plánovaným kalendárom letných pretekov na kolieskových lyžiach, kde oznámil, že sú 

naplánované preteky na 21.8.2022 v Bobrovci, 2.10. v Závažnej Porube a 9.10. v Gerlachove. 

P.Kazár sa pripojil s tým, že ak sa podarí toto leto spraviť nový asfalt v Osbrlí, aj on má záujem 

o organizáciu jedného kola Poháru ZSL na kolieskových bežkách. O.Tuka ďalej povedal, že sa 

plánuje na jar a na jeseň zorganizovať školenie rozhodcov v spolupráci s Matúšom Jančíkom 

a vyzval kluby, aby medzi svojimi členmi oznámili, že bude možnosť zúčastniť sa školenia. 

O.Tuka oznámil klubom, že sa momentálne spolupracuje s Univerzitou Komenského a hľadá 

sa odborník, ktorý by vyučoval odbor trénerstva so špecializáciou na bežecké lyžovanie. 

Prítomní sa vyjadrili, že je potrebné, aby takýto odbor na fakulte telesnej výchovy a športu 

v Bratislave zostal a debatovalo sa o tom, kto by mohol plniť túto funkciu. Nakoniec sa 

nepodarilo nájsť vhodnú osobu a dohodlo sa s klubmi, že ak o niekom budú vedieť dajú 

informáciu I.Mrázovej.   

Po dopyte p.Michalecha O.Tuka predstavil ako by mal vyzerať vzorec, podľa ktorého budú 

odmeňované kluby za ich činnosť. Na základe tohto vzorca by mali byť kluby odmenené aj za 

kvalitu aj za kvantitu pretekárov. Vzorec bude zahŕňať množstvo pretekárov do 23 rokov, ktorí 

sú členmi klubu spolu s ich výkonnostnými triedami, účasť  a výsledky pretekárov na 

podujatiach medzinárodného významu a umiestnenie klubu v rebríčku v poháru ZSL.   

Ďalej O.Tuka spomenul aký je plán fungovania reprezentačného družstva. P.Michalech 

apeloval na to, aby sa pri výbere reprezentačného tímu dopredu komunikovalo s klubmi 

a dohodlo sa na tom, kto s pretekármi pôjde na podujatie.  

P.Chalupka sa vyjadril, že je potrebné, aby v rozhodovaniach ZSL mali svoje miesto aj odborné 

komisie na čo mu I.Mrázová povedala, že ZSL sa už dlhšie snaží nájsť vhodných ľudí do 

komisií ale nedostáva sa jej žiadna odpoveď z klubov. P.Chalupka navrhol, že je potrebné 

organizovať pravidelné stretnutia zväzu s klubmi a riešiť momentálne problémy bežeckého 
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lyžovania. Takisto povedal, že je potrebné, aby ZSL prišlo s rozpočtom, s ktorým sa bude 

pracovať. I.Mrázová povedala, že znova pošle výzvu na kluby na obsadenie pozícií 

v komisiách. 

D.Granec pred podávaním večere oboznámil kluby o tom, že ZSL sa plánuje zapojiť do výzvy 

od MŠVVaŠ, kde je možné získať pre šport 50 000 eur. Projekt by mal prebiehať v spolupráci 

s trénermi alebo učiteľmi, ktorí sú schopní priblížiť a oboznámiť žiakov v školách s bežeckým 

lyžovaním a zaujať ich, aby sa prihlásili do bežeckých klubov. Na to mu zástupcovia 

prítomných klubov povedali, kto by mohol v tomto projekte zväzu pomôcť.  

 

Občerstvenie – voľná diskusia 

 

Po oficiálnej časti vyhodnotenia klubov sa podávala večera a prítomní  debatovali 

o možnostiach zlepšovania bežeckého lyžovania na Slovensku.  


