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Pozvánka na stretnutie klubov bežeckého lyžovania  

 
 

 

 
  Vážení predstavitelia športových klubov bežeckého lyžovania, srdečne 

Vás pozývame na schôdzu klubov, ktorá sa uskutoční dňa 14.9.2022 o 18:00 v Banskej 

Bystrici.  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie členov komisií 

3. Zimné podujatia 

4. Seminár rozhodcov 

5. Seminár trénerov 

6. Rozpočet roku 2023 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 Prosím o potvrdenie účasti na mailovú adresu ivana.mrazova@zsl.sk do 

13.9.2022 do 17:00. 

 
 

S pozdravom  
 

 

 
Ivana Mrázová 
Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu a talentovanú mládež  
+ 421 940538922 
ivana.mrazova@zsl.sk 
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Zápis zo stretnutia bežeckých klubov v Banskej Bystrici 

 

Stretnutie klubov bežeckého lyžovania sa konalo v priestoroch Strednej zdravotníckej školy 

v Banskej Bystrici, ktoré poskytol p. riaditeľ SZŠ Michal Straka, ktorý bol prítomný aj na 

stretnutí.  Za ZSL boli prítomní Daniel Granec, Ondrej Tuka a Ivana Mrázová. Za bežecké 

kluby bolo prítomných 16 členov (viď prezenčná listina).  Pozvaní dopredu dostali mail od I. 

Mrázovej s popisom komisií a s návrhmi mien do komisií.  

 

1. Otvorenie 

 

D.Granec privítal zástupcov klubov na stretnutí, poďakoval im, že prišli a odovzdal správu od 

p.prezidenta M.Paška, aby si bežecké kluby z pomedzi svojej komunity vybrali zástupcu do 

výkonného výboru a do novej komisie s názvom komisia pre rozvoj infraštruktúry. M.Mlynár 

na začiatku požiadal, aby bol pred druhým bodom stretnutia priestor na diskusiu, aby sa kluby 

zhodli, ktoré mená budú schvaľovať. I.Mrázová mu vysvetlila, že mená, ktoré boli navrhnuté 

do komisií nie sú pevne dané, je to len návrh a čaká od klubov, aby si sami navrhli koho budú 

chcieť.  

 

2. Schválenie členov komisií  

 

I.Mrázová premietla na plátno wordový dokument s popisom komisií, vysvetlila fungovanie 

komisií a vyzvala zástupcov klubov, aby navrhli mená ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na 

rozvoji bežeckého lyžovania. Prítomní začali diskutovať o fungovaní komisií a navrhli, aby si 

zvolili viacero členov, ktorí sa budú samostatne stretávať a ich zástupca bude členom 

prierezovej zväzovej komisie. Všetci súhlasili a postupne sa navrhli mená:  

Ok pre súťaže 

Návrh: Tomáš Sorger, Marek Baláž, Jozef Repko, Jano Kubiš, Branko Michalech 

 

OK Metodická  

Návrh: Peter Žiška, Erik Urgela, Peter Mlynár, Ivan Hudáč, Ladislav Švanda 
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OK Rozhodcov 

Návrh: Matúš Jančík, Marek Šerfel, Miloš Bireš, Peter Ďurčo 

 

OK rodičov neplnotelých športovcov  

Návrh: Michal Straka, Ján Kubiš 

 

OK športových klubov  

Návrh: Ľubka Iľanovská, Lukáš Nemčík, Tomáš Gemza, Martin Pavella, Ivan Bukas, Kapšo, 

Peter Iľanovský, Palo Kán, Fero Klement, Marián Kazár 

 

OK pre kvalifikačné a nominačné kritéria 

Návrh: Martin Mlynár, Lucia Repková, Horniak Pavol, Edo Kostelník, Branko Michalech, 

Michal Adamov, Ivan Bukas 

 

OK Masters 

Návrh: Michal Jurčo, Ján Holiga 

 

OK Pre rozvoj infraštruktúry 

Návrh: Jaroslav Chalúpka, Marian Baláž, Martin Kapšo, Mário Kubiš, Palo Kán, Ivan Bukas 

 

Zimné podujatia 

I.Mrázová premietla na plátno kalendár zimných podujatí. O.Tuka vysvetlil, čo znamenajú 

jednotlivé kolónky v kalendári. Ďalej oboznámil kluby ako prebiehala dohoda medzi Poľskom 

a Maďarskom o organizovaní Slavic Cupu a požiadal kluby, aby sa záujemcovia o organizáciu 

kôl Pohára ZSL prihlásili na voľné termíny. M.Adamov navrhol, aby sa jedno kolo Pohára ZSL 

konalo v Zakopanom spolu s poľským pohárom a slovenskí bežci sa tak mohli porovnať 

v zahraničí. Všetci súhlasili. O. Tuka má za úlohu zistiť, či sú poliaci ochotní pristúpiť na takúto 

dohodu.  M.Baláž navrhol, aby kôl Pohára ZSL bolo menej. M.Jančík upozornil na situáciu, 

kedy môže byť viac záujemcov o organizáciu pretekov ako jednotlivých kôl a bolo by vhodné, 

aby všetci dostali príležitosť, čo pri obmedzení počtu kôl môže byť problém. Prítomní sa zhodli 

na tom, že v takomto prípade majú organizátori možnosť pripraviť verejné preteky. Ďalej sa 
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dohodlo na tom, že pri veľkom záujme sa organizátori podujatí budú v jednotlivých rokoch 

striedať. Erik Urgela spomenul, že je potrebné prebrať aj školenie rozhodcov, ktoré bolo 

naplánované v ďalšom bode programu.  

Prítomní sa zhodli na tom,  že Pohár ZSL sa bude konať počas štyroch víkendov ( z toho jeden 

víkend v Poľsku) a MSR sa budú konať dva krát, 1x na Skalke a 1x na Štrbskom Plese. Komisia 

pre súťaže má za úlohu navrhnúť jednotlivé disciplíny.  

 

3. Seminár rozhodcov 

T ento bod sa pre krátkosť času nerozoberal.  

 

4. Seminár trénerov 

Tento bod sa pre krátkosť času nerozoberal. 

 

5. Rozpočet roku 2023 

I.Mrázová premietla plánovaný rozpočet v roku 2023. O.Tuka vysvetlil, že rozdiel v rozpočte 

v ZSL je taký, že sa navrhne počet peňazí, ktoré sekcia potrebuje na všetky svoje plány ak bude 

nejaký rozdiel v požadovanej sume a štátnych zdrojoch, VV má za úlohu zhromaždiť 

prostriedky na jeho pokrytie. O.Tuka ďalej premietol vzorec na odmeňovanie klubov mimo 

PUŠ, ktorý zohľadňuje okrem kvantity aj kvalitu pretekárov. I.Bukas navrhol, aby sa do tohto 

vzorca pridala aj početnosť žiakov, keďže nie sú vo vzorci spomínané. Všetci súhlasili. M.Baláž 

sa dohodol, že mu O.Tuka pošle rozpočet 2023 na mail, aby si ho preštudoval. 

  

Diskusia 

M.Mlynár žiadal o informáciu, kto bude reprezentačným trénerom na zimu a kto tvorí  

reprezentačný servis. J.Chalúpka mu povedal, že v momentálnej situácii, kedy nemáme 

reprezentačné družstvo nie je potrebný reprezentačný tréner.  

 

Záver 

D.Granec všetkým poďakoval za účasť a aktivitu. Veľké poďakovanie patrí Michalovi Strakovi 

za poskytnutie priestorov na škole. I.Mrázova povedala, že osloví ľudí, ktorí boli navrhnutí do 

komisií, rozpošle informácie na kluby a pripraví zápisnicu zo stretnutia.  
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