
 

 
ZÁPIS z 5. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 22.09.2021 
Miesto: Ponteo Activity Park, Rusovce 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Jana Palovičová, Martin Paško 

Prítomní členovia KRK-ZSL: ospravedlnení 
Prítomní členovia SR-ZSL: Václav Klein 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala,  
Ospravedlnení: Martin Liptaj, Peter Planý 
Hostia:  
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Radovan Cagala 
Overovatelia: Jana Palovičová, Martin Paško 

 
PROGRAM (pozvánka): 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
     c) Informácia k financovaniu športu 2021 
4. Podujatia  
    a) FIS kalendár 2021/22 
    b) ZOH 2022 
5. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, J. Krajčík, privítal prítomných a požiadal 
Generálneho sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala 
skonštatoval nadpolovičnú uznášaniaschopnosť zasadnutia na prijatie 
rozhodnutí (príloha č.1) a predstavil prítomným program rokovania a vyzval ich 
na doplnenie. Nikto z prítomných nepodal návrh na doplnenie bodov rokovania.  
 

Uznesenie: UZN VV 057/09/2021 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 5. VV-ZSL - 22.09.2021 v znení 
uvedenom na pozvánke na zasadnutie. 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

R. Cagala následne zhrnul stav plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho 
obdobia a aktualizoval stavy úloh podľa pripomienok prítomných. 
 

2. Projekt NŠZ 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
Prítomní diskutovali  jednotlivé situačné záležitosti a následné kroky v daných 
záležitostiach. 
Úloha: #1/04/21 
 

3. Financie 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
R. Cagala skonštatoval zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na 
strane príjmov a na strane výdavkov.  
M. Paško informoval o úspešnom rokovaní s vybranými sponzormi pre Správu 
a prevádzku organizácie. Uviedol, že návrhy sponzorských zmlúv boli odoslané 
audítorovi na kontrolu a následne budú predmetom schválenia.  
Úloha: #2/04/21  
R. Cagala uviedol, že sponzorské zmluvy z augusta 2021 v celkovom objeme 
11.000 eur sú už zverejnené v ISŠ. 
 
R. Cagala predstavil aktuálnu informáciu z MŠVVaŠ SR o možnostiach 
financovania športovcov a klubov v lyžovaní v najbližšom období použitím 
nevyčerpaných prostriedkov 2021. Informoval, že NŠC poskytne prostriedky na 
šport cez rôzne kapitoly ako je príspevok na meno, príspevok na klub, príspevok 
na MSJ a pod. Uviedol, že MŠVVaŠ bude oficiálne informovať vedenie ZSL 
pokynom na čerpanie prostriedkov akonáhle ukončí rokovania s SOŠV. 
Sekretariát ZSL následne pristúpi k praktickej realizácii tohto pokynu. Zároveň 
uviedol, že „nomenklatúrna reprezentácia SR“ pre sezónu 2021/22 bude 
vytvorená zlúčením návrhu ZSL a SLA v znení v akom boli doručené na SOŠV. 
Celkom je navrhnutých 75 športovcov, z nich dvaja sú navrhnutí vo viac ako 
jednom odvetví, to jest 73 fyzických osôb. 
Jana Palovičová víta toto rozhodnutie, nakoľko umožní každému zabojovať 
o výkonnostný ranking vo FIS prostredí, zrovnoprávnia sa podmienky na výkon 
športu a de-facto na jar 2022 budeme vedieť vyselektovať skutočných 
reprezentantov a nie pseudo-reprezentantov, ktorí zneužívali systém cez 
garantované financovanie v pôvodnom zväze a inštitút výnimky. 
 

4. Podujatia 
R. Cagala informoval, že SLČR oficiálne potvrdil organizáciu MSR v kĺzavých 
a technických disciplínach na území ČR.  
 

Uznesenie: UZN VV 058/09/2021 
VV-ZSL schvaľuje priradenie SVK kódexov pre FIS podujatia MSR 2022 FIS 
kalendára súťažnej sezóny 2021/22 v alpských disciplínach nasledovne: 



 

 

 
 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Úloha: #4/05/21  
 
R. Cagala následne podal stručnú informáciu z pracovného stretnutia s SOŠV 
ohľadom prípravy na ZOH 2022. Uviedol, že je dôležité si uvedomiť, že podujatie 
bude organizované v troch rôznych lokáciách vzdialených od seba 80-100 km 
a ktorých športovci a členovia RT nebudú môcť medzi sebou sa navštevovať. 
Z toho dôvodu je potrebné plánovať troch vedúcich výpravy, každý v jednej 
lokalite. Pre ZSL je to dôležité preto, lebo športovci v lyžiarskych 
a snowboardových disciplínach budú rozložení do všetkých troch lokalít. 
 

 
 
 

5. Informácie Kontrolóra ZSL 
I. Boledovič podal stručnú informáciu z výsledku pracovných stretnutí, ktoré 
absolvoval v uplynulom období na MŠVVaŠ SR a odbore HKŠ. Špecifické 



 

záležitosti prejednal s vedením Sekretariátu ZSL individuálne. Prítomní členovia 
rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
R. Cagala predložil na schválenie vnútorné predpisy „Predpis o vedúcom 
výpravy“ , „Biely kódex“, „Predpis o ochrane športovca“, „Bezpečnostný kódex 
športovca“, „Fair-play kódex“, „Predpis o evidencii zmlúv klubu a športovca“,  a 
„Registračný a prestupový predpis ZSL“. U všetkých predpisov bolo ukončené 
pripomienkové konanie a dokumenty sú kompletné. 
 

Uznesenie: UZN VV 059/09/2021 
VV-ZSL schvaľuje znenie „Predpis o vedúcom výpravy“ , „Biely kódex“, 
„Predpis o ochrane športovca“, „Bezpečnostný kódex športovca“, „Fair-play 
kódex“, „Predpis o evidencii zmlúv klubu a športovca“,  a „Registračný a 
prestupový predpis ZSL“ v predloženom znení. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predstavil aktuálny pracovný návrh kandidátov na volené funkcie 
Konferenciou ZSL, ktoré je potrebné dovoliť a dostať tak skutkový stav 
obsadenia orgánov do súladu so Stanovami ZSL ver. 02.07.2021. Prítomní 
diskutovali jednotlivé návrhy v širšej neformálnej diskusii.  
Úloha: #6/03/21 v trvaní  
 
Prítomní potvrdili pôvodné rozhodnutie prezidenta J. Krajčíka, že exaktný termín 
Konferencie ZSL sa určí až po oznámení o rozhodnutí k dočasnému členstvu ZSL 
vo FIS.  
Úloha: #5/04/21 

6. Rôzne 
R. Cagala predstavil stručnú informáciu s pracovného stretnutia zväzov na pôde 
SOŠV. Hlavne sa prejednával projekt MŠVVaŠ SR s názvom „Školský šport“, 
ďalej štátny tajomník I. Husár informoval o bežiacej novelizácii Zákona o športe, 
ktorý je už v MPK konaní, a takisto bola podaná stručná informácia 
o plánovanom 60. VZ-SOŠV kde prebehne voľba prezidenta SOŠV a členov VV-
SOŠV a členov kontrolných orgánov SOŠV.  
 
J. Palovičová informovala o priebehu slávnostnej akcie k výročiu 90 rokov od 
založenia organizovaného športu v obci Závažná Poruba. Prítomní vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. 
 
 

7. Záver 
J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:  Radovan Cagala 
Overovatelia:  Jana Palovičová, Martin Paško  





                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 17.09.2021 
 

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

dňa 22. septembra (streda) 2021 o 13:00 hod. , v rokovacej miestnosti na 3. poschodí, Ponteo 
Activity Park Rusovce, Starorímska 1a, 851 10 Rusovce. 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
     c) Informácia k financovaniu športu 2021 
4. Podujatia  
    a) FIS kalendár 2021/22 
    b) ZOH 2022 
5. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
6. Rôzne 
7. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne 

Pozvaní hostia:   
Ladislav Smolen k bodu Projekt NŠZ 
Členovia Správnej rady ZSL 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  


