
 

 
ZÁPIS z 7. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 19.10.2021 
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, Peter Planý (online) 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala,  
Ospravedlnení:  
Hostia: Michaela Grendelová 
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) Výberové konanie ŠTR AD 
5. Podujatia  
    a) Súťažný predpis ZSL 2021-22 
6. Zmluvné vzťahy 
    a) Sponzorská zmluva ZSL o.z. 
    b) Partnerská zmluva o.z. 
7. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
8. Rôzne 
    a) PR & Média - informácia  
9. 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 plnú uznášaniaschopnosť zasadnutia na prijatie rozhodnutí 
(príloha č.1) a predstavil prítomným program rokovania a vyzval ich na 
doplnenie. Nikto z ostatných prítomných nepodal návrh na doplnenie bodov 
rokovania.  
 

Uznesenie: UZN VV 066/10/2021 



 

VV-ZSL schvaľuje program rokovania 7. VV-ZSL – 19.10.2021 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: #1/07/21 
 

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.  
Uviedol, že účet verejných zdrojov zaznamenáva prírastky z obnovených 
členských poplatkov a stal sa tak sebestačným pre financovanie letných podujatí 
v lyžovaní na tráve a behoch na kolieskových lyžiach. Doplnil, že do konca 
aktuálneho týždňa vyrovnáme všetky záväzky ZSL voči organizátorom letných 
podujatí, ktoré evidujeme celkom vo výške 1.126 eur. Prítomní členovia 
rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie, nikto nenamietal. 
Úloha: #2/07/21  
 

4. Reprezentácia 
J. Palovičová informovala o príprave P.Vlhovej na prvý štart sezóny vo Svetovom 
pohári. J. Krajčík uviedol, že potvrdil ako prezident ZSL svoju účasť na podujatí 
v Soeldene a plánované stretnutie s prezidentom FIS, J. Eliaschom.  
R. Cagala, že v ten istý víkend ako štartujú SP zjazdári (P. Vlhová, bratia 
Žampovci) svoje prvé kolo začínajú aj park & pipe disciplíny vo švajčiarskom Chur 
(K. Medlová, S. Jaroš, M. Oravec).    
  

5. Podujatia 
R. Cagala predstavil finálne znenie Súťažného predpisu ZSL  pre sezónu 2021/22 
za všetky sekcie športu. Uviedol, že ostáva ešte zjednotiť súťažné poriadky 
regionálnych súťaží v prípade zjazdárov. Následne bude na schválenie 
predložený kalendár národných podujatí pre sezónu 2021/22. 
 

Uznesenie: UZN VV 067/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje „Súťažný predpis ZSL 2021“  v predloženom znení.  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 



 

 
Ďalej J. Palovičová uviedla, že prebiehajú práce na dokončení obsahu 
Nominačného a kvalifikačného predpisu ZSL. V prípade severských 
a moderných disciplín sú rôzne podmienky a kritériá uzavreté 
a spripomienkované. V prípade zjazdového lyžovania je situácia stále otvorená 
a sekcia alpských disciplín stále prijíma eventuálne pripomienky a návrhy. 
Uviedla, že opäť sme svedkami silného lobizmu zo strany vybraných jedincov, 
ktorý sa snažia ovplyvniť návrhy rôznych kritérií tak, aby vyhovovali „ich“ 
športovcom. R. Cagala uviedol, že bol šokovaný návrhom od skupinky trénerov, 
ktorý znižoval výkonnostnú úroveň pre zaradenie do reprezentácie oproti 
súčasnému nastaveniu. Doplnil, že všetci traja poverení manažéri sekcií športu 
boli jednoznačne proti posunu výkonnostných úrovní smerom nadol k nižšej 
výkonnosti v ročníku ako bola nastavená v uplynulej sezóne. Prítomní členovia 
rokovania súhlasili s názorom J. Palovičovej a vyjadrili podporu práce sekcií 
športu. V. Klein pripomenul, aby bolo vypočuté všetky pripomienky, ak nejaké 
ešte sú aj za cenu, že dokument bude schvaľovaný neskôr. Uprednostňuje 
kvalitu jeho obsahu a odbornosť pred urýchleným schvaľovaním na úkor kvality. 
 

6. Zmluvné vzťahy 
R. Cagala predstavil 3 nové sponzorské zmluvy, ktoré boli uzavreté. Ide 
o pokračovanie sponzorstva s už existujúcimi partnermi ZSL. 
 

Uznesenie: UZN VV 068/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje nasledovné sponzorské zmluvy v predloženom znení: 
Lentimex s.r.o. (SZ10-10-2021), KRON real s.r.o. (SZ11-10-2021) a Happy 
Broker s.r.o. (SZ12-10-2021).  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala tlmočil žiadosť sekcií športu o nájdenie globálneho partnera pre 
všetky mládežnícke súťaže ZSL. M. Paško informoval, že takéto rokovania už 
prebiehajú a výhľadovo sú v rokovaní s vedením ZSL dve nadnárodné 
korporácie, ktoré sú ochotné stať sa partnerom zväzu. Požiadal o dopracovanie 
podkladov o celonárodnej súťaži mládeže v alpských, severských a moderných 
disciplínach. 
Úloha: #3/07/21  
 
J. Palovičová informovala, že má naplánované rokovanie s vedením TMR a.s. 
ohľadom partnerskej zmluvy medzi ZSL a TMR pre stredisko Jasná a Vysoké 
Tatry. Uviedla, že následne bude prebiehať rokovanie s rezortom Veľká Rača-
Oščadnica, kedy sa nám návrhu zmluvy na spoluprácu nepodarilo realizovať 
v minulej sezóne. 
Úloha: #4/07/21  
 
R. Cagala predložil prítomným návrh na priebeh výberového pohovoru 
s eventuálnymi kandidátmi na výzvu ZSL na obsadenie funkcie Športovo-
technický riaditeľ pre alpské disciplíny. Uviedol, že externá personálna agentúra 
bude prítomná pri pohovore a pomôže členom výberovej komisie posúdiť 
kandidátov po osobnostnej a psychologickej stránke z pohľadu vhodnosti na 



 

funkciu.   R. Cagala doplnil, že dátum uzávery prijímania žiadostí je stanovený vo 
výzve na 21.10.2021. Samotné pohovory žiada vedenie Sekcie alpských disciplín 
realizovať v prvej polovici novembra, tak aby funkcia bola obsadená 
bezpodmienečne najneskôr ku 1.12.2021. M. Liptaj pripomenul, aby sa pred 
samotným pohovorom preskúmalo aký stupeň konfliktu záujmu každý jeden 
z eventuálnych kandidátov môže mať voči funkcii a  svojej osobe, nakoľko  je 
pravdepodobné vzhľadom na charakter funkcie, že väčšina uchádzačov bude 
v zjavnom konflikte medzi funkciou a ich osobou. R. Cagala uviedol, že vedenie 
by nemalo v takom prípade urobiť žiadnu výnimku a radšej hľadať osobu na 
obsadenie takejto dôležitej funkcie v zahraničí.  
Úloha: #4/06/21 v trvaní 
 

7. Informácie Kontrolóra ZSL 
I. Boledovič podal stručnú informáciu z výsledku pracovných stretnutí, ktoré 
absolvoval v uplynulom období na MŠVVaŠ SR a odbore HKŠ. Uviedol, že 
Sekretariátu poskytol prípadové štúdie z vybraných kontrol športových zväzov, 
v ktorých sa dá nájsť veľa poučného a osvojiť si špecifické postupy v určitých 
záležitostiach kde je použitie verejných prostriedkov prísne sledované. 
Špecifické záležitosti prejednal s vedením Sekretariátu ZSL individuálne. 
Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
R. Cagala uviedol, že plánovaný vnútorný predpis  „Predpis o odmeňovaní 
rozhodcov“ nie je dokončený nakoľko došlo k zásadnej názorovej nezhode 
v pripomienkovom procese ohľadom odmien rozhodcov najnižšej úrovne 
a jednotlivé sekcie športu zatiaľ nenašli kompromis. Uviedol, že diskusia 
pokračuje, nakoľko predpis nie je pod časovým tlakom a je možná aj varianta, že 
nebude pre túto sezónu schválený ale budeme ho používať ako usmernenie 
a odskúšame ako sa chovajú jeho vybrané state v praxi. Následne na základe 
skúseností pristúpime k jeho finalizácii pre sezónu 2022/23.  
Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
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. Zhrnul výsledky 
samostatného pracovného stretnutia členov VV-ZSL k tejto téme, ktoré sa 
uskutočnilo 14.11.2021. Prítomní opäť diskutovali jednotlivé návrhy na 
odborníkov v širšej neformálnej diskusii. R. Cagala tlmočil opätovnú žiadosť 
vedenia sekcií športu aby VV-ZSL nepodcenilo obsadenie Disciplinárnej komisie, 
ktorú sekcie športu považujú za kľúčový orgán riadenia športu. J. Palovičová 
uviedla, že takýto orgán v prostredí SLA bol v princípe úplne nekompetentný 
a bol skôr na smiech ako vážnosť. Aj vďaka jeho nekompetentnosti sme boli 
svedkami diania a tolerovaného porušovania pravidiel aké sme zažili.  
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 
 



 

8. Rôzne 
M. Grendelová predstavila v stručnosti najbližšie PR aktivity organizácie 
a zhodnotila uplynulé obdobie (príloha).  
Prítomní prediskutovalo akou formou bude prebiehať komunikácia a propagácia 
športovcov najvyššej úrovne štartujúcich v súťažiach Svetového pohára pre 
všetky disciplíny. R. Cagala uviedol, že ide celkom o 13-14 športovcov, ktorí 
reprezentujú SR v najvyššej súťaži FIS. 
 

Uznesenie: UZN VV 069/10/2021 
VV-ZSL schvaľuje pracovnú cestu pre M. Grendelovú a Z. Senčekovú do 
miesta konania prvého kola súťaže SP v zjazdovom lyžovaní Soelden (AT) 
v predloženom znení rozsahu doby trvania cesty a plánu úloh na mieste 
konania.  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala informoval o pozvánke vedenia VŠC Dukla na deň 3.11.2021 na 
slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov rezortu za uplynulú sezónu. 
J. Krajčík a J. Palovičová potvrdili svoju účasť. Prítomní vzali uvedenú informáciu 
na vedomie. 
Úloha: #5/07/21 
 

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

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – PR podklady 
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, 14.10.2021 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 7. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 19. 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) Výberové konanie ŠTR AD 
5. Podujatia  
    a) Súťažný predpis ZSL 2021-22 
6. Zmluvné vzťahy 
    a) Sponzorská zmluva ZSL o.z. 
    b) Partnerská zmluva o.z. 
7. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
8. Rôzne 
    a) PR & Média - informácia  
      
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne 

Pozvaní hostia:   
Michaela Grendelová k bodu PR & Media 
Členovia Správnej rady ZSL 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  



KOMUNIKÁCIA OBSAH
TERMÍNY PODĽA AKTUÁLNYCH 

REGISTRÁCII, REALIZÁCII
MEDIÁLNY PRIESTOR

AKTUÁLNE PRETEKY SR REPREZENTANTOV Informácie z pretekov, výsledky OKTÓBER 2021 - APRÍL  2022 sociálne média, web

M. Bendik Svetový pohár sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

P. Vlhová Svetový pohár OKTÓBER 2021 - MAREC 2022 sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

M. Bekeš Svetový pohár JANUÁR 2022 - MAREC 2022 sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

Sanitrár, Botka, Lasok, Baláž, Revúcky Európsky pohár sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

Jančová, Hrbáňová,  Hromcová, Sophia Polák Európsky pohár sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

FIS preteky - sledovať podľa aktuálnych prihlásenych reprezentontov, ktorí sa prihlasujú podľa 

aktuálnych podmienok a prípadne predpokladanej konkurencie FIS preteky NOVEMBER 2021 - APRÍL 2022 sociálne média, web

PERIODICKÁ RUBRIKA 

Predstavovanie, prezentácia športovcov - profilové 

medailóny OkTÓBER 2021 ... sociálne média, web

PREDSTAVENIE REPRE OBLEČENIA - VLHOVÁ, BENDÍK ,  MLYNÁR, RENDA,... Repre obllečenie ??

Aktuálna situácia v ZSL Konferencie, kongresy OkTÓBER 2021 ... sociálne média, web

Profil osobnosti zo ZSL Kariéra, postupnosť, vzťah k lyžovaniu, história a pod. OkTÓBER 2021 ... sociálne média, web

Článok s novým trénerom P. Vlhovej - M. Pini,  prípadne s Matejom Gemzom 

Aktuálna príprava, v akej forme sa Petra nachádza, aké sú 

ciele a pod. OkTÓBER 2021 ... sociálne média, web

Rozhovor s Martinom Bendíkom pred zimnou sezónou Článok o príprave na olympiádu OkTÓBER 2021 ... sociálne média, web

Rozhovor s Matejom Bačom Prípava na OH v rámci snowboarding OkTÓBER 2021 ... sociálne média, web

Slovenská reprezentácia - zloženie NOVEMBER 2021 ... sociálne média, web

Finalizácia -  FIS podujatia do kalendáru FIS (všetky úseky) PredstAvenie kalendára NOVEMBER 2021 ... sociálne média, web

Olympiáda Peking FEBRUÁR 2022 sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

Univerziáda FEBRUÁR 2022 sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

EYOF 2022 DECEMBER 2021, MAREC 2022 sociálne média, web, TV, RÁDIO, PRINT

MEDIÁLNY PLÁN ZSL
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