
 

 
ZÁPIS z 6. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 05.10.2021 
Miesto: Ponteo Activity Park, Rusovce 

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

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 
Prítomní členovia SR-ZSL: Václav Klein, Martin Liptaj 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala,  
Ospravedlnení: 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  
4. Reprezentácia   
    a) Nomenklatúrna reprezentácia 21/22 
    b) MTZ WC Nordic  
    c) ZOH 22, UNI 21, EYOF 22 
5. Podujatia  
    a) Súťažný predpis ZSL 2021-22 
6. Zmluvné vzťahy 
    a) Sponzorská zmluva ZSL o.z. 
    b) Pracovná zmluva ZSL o.z. 
7. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
8. Rôzne 
    a) Registrácie za 09/21 
    b) Homologácia Jasenská dolina 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, J. Krajčík, privítal prítomných a požiadal 
Generálneho sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala 
skonštatoval plnú uznášaniaschopnosť zasadnutia na prijatie rozhodnutí 
(príloha č.1) a predstavil prítomným program rokovania a vyzval ich na 
doplnenie. Jana Palovičová požiadala o doplnenie bodu 6 o záležitosť 



 

Partnerské zmluvy a záležitosť Výberové konanie ŠTR AD. Nikto z ostatných 
prítomných nepodal iný návrh na doplnenie bodov rokovania.  
 

Uznesenie: UZN VV 060/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 6. VV-ZSL – 05.10.2021 v znení 
uvedenom na pozvánke na zasadnutie s doplnením v bode 6 o záležitosť 
Partnerské zmluvy a záležitosť Výberové konanie ŠTR AD. 
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 pokyne, ktorý vydal účtovníčke ZSL k zaúčtovaniu 
hotovostných výdavkov vo výške 4.500 eur použitých na šport proti stavu 
v pokladni a nie ich prerefundovanie voči stavu na účte. Dôvodom je vyrovnanie 
bilancie pokladne. Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú informáciu na 
vedomie, nikto nenamietal. 
Úloha: #1/06/21  
 
R. Cagala uviedol, že sponzorské zmluvy zo septembra 2021 v celkovom objeme 
32.000 eur sú už zverejnené v ISŠ. 
 
R. Cagala predstavil aktuálnu informáciu z MŠVVaŠ SR o mechanizme  
financovania športovcov a klubov v lyžovaní v najbližšom období použitím 
nevyčerpaných prostriedkov 2021.  
Informoval, že NŠC poskytne prostriedky vo výške 1.200.000 eur na lyžovanie 
cez niekoľko účelových  kapitoly ako je „Príspevok na meno“, „Príspevok na klub 
s aktívnym športovcom“, „Príspevok na vybraného športovca v klube“, 
„Príspevok organizátorom FIS podujatí“ a pod. Prítomní členovia rokovania vzali 
uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha: #2/06/21  
 

4. Reprezentácia 



 

R. Cagala uviedol, že „nomenklatúrna reprezentácia SR“ pre sezónu 2021/22 je 
zostavená športovým oddelením SOŠV a je tvorená počtom 73 športovcov 
celkom. Všetko sú to športovci vekovej úrovne FIS výlučne.   
V. Klein sa pýtal, či títo športovci budú nejakým spôsobom legitimovaní ako 
„reprezentanti“. J. Palovičová uviedla, že nemá takú informáciu a nemyslí si, že 
by SOŠV takýto úkon pripravovalo. Zoznam týchto športovcov je skôr myslený 
ako skupina osôb, ktorých štát považuje za oprávnených príjemcov verejných 
prostriedkov z nevyčerpaného príspevku pre lyžovanie 2021 a nie ako 
vrcholových športovcov, ktorí sú predmetom štátneho záujmu. Dôvodom jej 
názoru je fakt, že SOŠV akceptovalo oba návrhy, aj ZSL aj SLA, a nesporilo či tá 
alebo oná osoba splnila také alebo onaké objektívne nastavené výkonnostné 
kritérium.  
R. Cagala uviedol, že štatisticky je tento zoznam štrukturovaný nasledovne: 
Zjazdové lyžovanie:   33 športovcov, 
Behy na lyžiach:  19 športovcov, 
Snowboarding:   7 športovcov, 
Akrobatické lyžovanie: 7 športovcov, 
Skoky a sev. kombinácia: 3 športovci, 
Lyžovanie na tráve:  5 športovcov, 
Rýchlostné lyžovanie:  1 športovec. 
Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
R. Cagala predložil požiadavku o súhlas na vyrobenie bežeckých kombinéz pre 
P. Mlynára a B. Klementovú, ktorí budú štartovať v súťaži o Svetový pohár 
v behoch na lyžiach. Dodávateľom bude firma Swix v celkovej sume objednávky 
cca. 640 eur / 4 ks. 
 

Uznesenie: UZN VV 061/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje objednávku WC kombinéz pre behy na lyžiach 
v navrhovanom znení: 2 ks. P.Mlynár, 2 ks. B.Klementová, dodávateľ Swix.   

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Prítomní sa oboznámili so správou R. Hanzela o stave príprav výpravy ZSL na 
ZOH ´22, UNI ´21 a EYOF ´22 a poskytnuté informácie o priebehu príprav vzali 
na vedomie. 
 
J. Palovičová informovala o najnovších pokynoch FIS ohľadom prítomnosti 
funkcionárov zväzov na otváracom podujatí alpskej sezóny v Soeldene. J. Krajčík 
uviedol, že potvrdzuje ako prezident ZSL svoju účasť na podujatí a požiadal 
Sekretariát ZSL, aby zariadil všetky procesné náležitosti. R. Cagala doplnil, že 
s výpravou vycestuje aj PR manažérka ZSL, M. Grendelová a sekretár Oddelenia 
starostlivosti o reprezentáciu, Z. Senčeková.. 
Úloha: #3/06/21  
  

5. Podujatia 
R. Cagala uviedol, že tesne pred uzáverou úprav v Súťažnom predpise ZSL  pre 
sezónu 2021/22 nastalo dlho očakávaná dohoda o reforme súťaží v kategórii 



 

U12 zjazdového lyžovania. Z toho dôvodu musí byť vykonaná úprava predpisu 
a predpis nebude tak predmetom aktuálneho rokovania. Prítomní členovia 
vyjadrili súhlas a spokojnosť s návrhom zmeny v tejto vekovej kategórie 
a s alokovaním súťaže do regionálneho formátu s centrálnou nadstavbou vo 
forme Majstrovstiev SR.  R. Cagala uviedol, že všetci organizátori regionálnych 
podujatí súhlasili so zakomponovaním 6 základných znakov do súťaže: open 
charakter, jednotné vekové kategórie U8-U16, jednotný bodovací systém, 
jednotný systém odmeňovania a vyhlasovania, jednotné zloženie riadiaceho 
orgánu pretekov kola súťaže, partnerstvo a podpora zo strany ZSL, o.z.. Súťažné 
poriadky regionálnej súťaže budú následne zjednotené aj vizuálne aj obsahovo 
a budú prílohou SP 21/22. 
 

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 vnútorný predpis  „Predpis k vyúčtovaniu 
cestovných náhrad“. K predpisu bolo ukončené pripomienkové konanie 
a dokument je kompletný. 
 

Uznesenie: UZN VV 062/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje znenie „Predpis k vyúčtovaniu cestovných náhrad“ 
v predloženom znení. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predstavil aktualizovaný 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. Prezident J. Krajčík 
navrhol uskutočniť k uvedenej problematike prípravy Konferencie ZSL 
samostatné pracovné stretnutie v priebehu nasledujúceho kalendárneho 
týždňa. 
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 v trvaní 
 

6. Zmluvné vzťahy 
R. Cagala predložil prítomným na schválenie pripravené sponzorské zmluvy. 
 

Uznesenie: UZN VV 063/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje nasledovné sponzorské zmluvy v predloženom znení: 



 

Lentimex s.r.o. (SZ1-08-2021), Ponteo s.r.o. (SZ2-08-2021), KRON real s.r.o. 
(SZ3-08-2021), Lentimex s.r.o. (SZ4-09_2021), Bachledka Food s.r.o. (SZ5-
09-2021), KRON real s.r.o. (SZ6-09-2021), Happy Broker s.r.o. (SZ7-09-
2021), Cloud Consulting s.r.o. (SZ8-09-2021) a NESS Slovensko (SZ9-09-
2021).  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predložil prítomným na schválenie pripravenú partnerskú zmluvu so 
strediskom Jurgów, Poľsko, pre sezónu 2021/22. 

Uznesenie: UZN VV 064/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje partnerskú zmluvu so stredisko Jurgów, PL, pre sezónu 
21/22 v predloženom znení.  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predložil prítomným návrh vypracovaný Sekciou alpských disciplín na 
proces výberu osoby na funkciu Športovo-technický riaditeľ pre alpské 
disciplíny. V. Klein doplnil, že pochybuje, že osoba, akú hľadáme sa vôbec 
nachádza na Slovensku. R. Cagala uviedol, že je potrebné sa na výber osoby na 
takúto funkciu pozerať ako na developerskú investíciu. To jest, nehľadáme 
hotového človeka, ale hľadáme človeka, ktorý má potenciál rásť a vychovať sa 
na profesionála a ktorý zotrvá vo funkcii minimálne 2-3 olympijské cykly. 
Uviedol, že si nemôžme dovoliť za dva roky meniť ŠTR z dôvodu, že daná osoba 
uvedenú úlohu a povinnosti nezvláda. Aj preto Sekcia alpských disciplín požiadal 
o pomoc pri procese výberu profesionálnu recruiting agentúru, ktorej zástupca 
bude súčasťou výberovej komisie. M. Paško uviedol, že predmet práce je značne 
náročný a treba počítať aj so situáciou, že nebude nikto z kandidátov vybratí. J. 
Palovičová uviedla, že v takom prípade sa ZSL otvoria možnosti hľadať takúto 
osobu v zahraničí. R. Cagala uviedol, že Sekretariát ZSL obdržal niekoľko 
žiadostí o zamestnanie zo zahraničia na funkcie športových odborníkov.  
Prítomní sa zhodli na názore, že uvedenú ponuku nebude ZSL promovať na 
verejných pracovných portáloch ale len prostredníctvom informačných kanálov 
ZSL do svojej členskej základne a štandardného zverejnenia na webovom sídle. 
Úloha: #4/06/21 
 

7. Rôzne 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 09/2021. 
 

Uznesenie: UZN VV 065/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo 
v ZSL podané v mesiaci september 2021 bez námietky. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala informoval o zmene vo vedení VŠC Dukla ku 01.11.2021 kedy 
existujúceho riaditeľa p. Benčíka nahradí Matej Tóth.  



 

J. Krajčík požiadal Sekretariát ZSL o zabezpečenie termínu stretnutia medzi ním 
a novým riaditeľom p.Tóthom v prvom novembrovom týždni. 
 
Úloha: #6/06/21 
 

8. 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, 30.09.2021 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 6. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 5. októbra (utorok) 2021 o 14:00 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  
4. Reprezentácia   
    a) Nomenklatúrna reprezentácia 21/22 
    b) MTZ WC Nordic  
    c) ZOH 22, UNI 21, EYOF 22 
5. Podujatia  
    a) Súťažný predpis ZSL 2021-22 
6. Zmluvné vzťahy 
    a) Sponzorská zmluva ZSL o.z. 
    b) Pracovná zmluva ZSL o.z. 
7. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
8. Rôzne 
    a) Registrácie za 09/21 
    b) Homologácia Jasenská dolina 
      
10. 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,  





 

 

Podujatia medzinárodného významu (PMV) 

(ZOH 2022 Beijing, Univerziáda 2021 Lucern, EYOF 2022 Vuokatti) 

Podklad na VV ZSL, 5.10.2020 

ZOH 2022 Beijing (4.-20. február) 

Aktuálna, riešená agenda ZSL: 

Ukončený zber všetkých potrebných údajov smerom k Long Listu (širší zoznam kandidátov, 

potenciálnych účastníkov (športovci + realizačné tímy), z ktoré sa bude zostavovať Short List (účastníci 

ZOH). Údaje boli zaslané do registračného systému SOŠV, kde budú preklopené do systému 

organizátora ZOH. Momentálne disponujeme množinou 15 športovcov z Alpských disciplín, 4 športovci 

zo severských disciplín a 3 športovci z moderných disciplín. Spolu 22 športovcov a 49 ľudí v RT. V blízkej 

dobe bude nasledovať oprava a výmena chýbajúcich údajov pre potreby SOŠV (15.10). Budú 3 

Olympijské dediny, kde bude treba koordinovať členov výpravy v kompletnom pokrytí (doprava, 

ubytovanie, akreditácie, strava, COVID testovania atď.). Návrh v každej Olympijskej dedine 1 človek za 

ZSL pre potreby našej výpravy, bude však záležať od COVID opatrení.  

Kvóty podľa FIS: 

 

Univerziáda 2021 Lucern (11.-21. december) 

Aktuálna, riešená agenda ZSL: 

Zber údajov od univerzitných športovcov k tvorbe Long Listu, potrebné sú taktiež zozbierania potvrdení 

škôl o návšteve škôl. Termín do 30.10. Taktiež treba doriešiť Zmluvu medzi ZSL a NŠC ohľadom 

financovania, taktiež zber údajov smerom k doprave na podujatie (letecký, autom), a taktiež materiálu, 

ktorý pôjde s výpravou. Budú dve športové dediny. Jedná v Saint. Moritz a druhá v Luzerne s 

kompletným pokrytím potrebných služieb (strava, doprava, akreditácia, ubytovanie atď.) 

Kvóty: 

 

FIS KVÓTY M Ž Spolu RT 

Zjazdové lyžovanie 2 3 5 ? 

Bežecké lyžovanie 2 2 4 ? 

Snoubording ? ? ? ? 

SPOLU 4 5 9 ? 

UNI KVÓTY M Ž Spolu RT 

Zjazdové lyžovanie 3 3 6 ? 

Bežecké lyžovanie 4 3 7 ? 

Snoubording 2 1 3 ? 

SPOLU 9 7 16 ? 



 

 

 

EYOF 2022 Vuokatti (20.-25. marec) 

Aktuálna, riešená agenda ZSL: 

Za ZSL máme odkomunikované a potvrdené finálne počty pre SOŠV (deadline 30.9.), ktoré budú 

následné zaslané na EOV a taktiež organizačný výbor EYOF 2022 Vuokatti. V blízkej dobe bude úzka 

komunikácia so športovcami smerom k zberu potrebných údajov do Long Listu. Doprava do dejiska 

konania EYOFu bude letecky, pravdepodobne s výpravou Rakúska. 

Kvóty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYOF KVÓTY M Ž RT Spolu 

Zjazdové lyžovanie 3 3 3 9 

Bežecké lyžovanie 3 2 3 8 

Skoky na lyžiach 1  1 2 

Snoubording 1 1 1 3 

SPOLU 8 6 8 22 


