
 

 

 
ZÁPIS z V. zasadnutia Sekcie alpských disciplín ZSL 

 
Termín zasadnutia: 27.10.2022 / 10:00 – 11:45 

Miesto: Online / prezenčne (sídlo ZSL, Galvániho 17A, BA) 

Prítomní členovia Výboru 
sekcie: 
 

Prezenčne: Zuzana Moravčíková (ZMO), Pavol Chovaňák 
(PCHO), Martin Makovník (MMA) 
Online: Zuzana Senčeková (ZSE), Janka Štaffenová (JŠT), Roman 
Murín (RMU), Jana Zemanková (JZE), Roman Hanzel (RHA), 
Martin Kupčo (MKU) 

Ospravedlnení: 
Dušan Šimo (stretnutie 26.10.), Nikola Chovančeková (technické 
problémy s pripojením), Richard Králik (technické problémy s 
pripojením), Odborná komisia športových klubov  

Predsedajúci: Zuzana Moravčíková 

Zapisovateľ: Zuzana Moravčíková 

Overovatelia: Zuzana Senčeková, Pavol Chovaňák 

 
PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Financie  
3. Reprezentácia  
4. Podujatia 
5. Vzdelávanie 
6. Rôzne 
7. Záver 

 

1. Otvorenie 
 

Privítanie prítomných: ZMO privítala menovite prítomných (prezenčne, online), 
predsedov Odborných komisií a členov sekcie AD. 
Určenie predsedajúceho (ZMO), zapisovateľa (ZMO), overovateľov (PCHO, ZSE) 
(pozn. ZMO – pri každom bode programu boli účastníci vyzvaní k ich komentáru, otázkam 
resp. pripomienkam) 
 

2. Financie 
 

Návrh rozpočtu AD 2023 
ZMO informovala prítomných o prebiehajúcej príprave rozpočtu pre rok 2023, vychádzajúc 
aj z kapitol a fixných výdavkov v aktuálnom rozpočte 2022 a nevyhnutných záväzkov 
z neho plynúcich. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dofinancovanie reprezentantov U21 / 2022 - možnosti 
PCHO informoval, že odborná pracovná skupina U21 vzniesla požiadavku na 
dofinancovanie reprezentantov, ktorí sa nezúčastňujú prípravy v národnom tíme ZSL 
v tomto kalendárnom roku.  
PCHO doplnil k tejto informácii aj fakt, že všetci reprezentanti dostali riadnu pozvánku 
k účasti v Národnom tíme, ktorý by im aspoň čiastočne hradil ich odbornú prípravu, no na 
túto pozvánku nereflektovali, čím sa vedome vyčlenili z odbornej a finančne čiastočne 
pokrytej prípravy. Jediní, ktorí od začiatku deklarovali svoju neúčasť v národnom tíme na 
základe svojich už podpísaných záväzkov voči iným subjektom, boli Adam Nováček 
a Rebeka Jančová. 
ZSE doplnila - Rebeka Jančová bola dodatočne zaradená v TOP teame a taktiež čerpá 
financie za účasť na OH.  
PCHO:  ak by sme vôbec uvažovali o dofinancovaní reprezentantov, ktorí sa z objektívnych 
príčin nezúčastnia prípravy v NT – bolo by to  maximálne na úrovni finančnej podpory Top 
Tímu. V tomto čase (posledný kvartál) je rozpočet veľmi limitovaný a vzhľadom na plnenie 
už vzniknutých záväzkov nie je jednoduché požadované dofinancovanie riešiť. 
Ella Hrbáňova, Martin Michalka sú v dotačnej schéme VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorá im 
pokrýva čiastočne ich prípravu, Ella Hrbáňová bola zároveň na návrh Sekcie alpských 
disciplín a rozhodnutím VV-ZSL doplnená na zaradenie do TOP Tímu Slovakia na základe 
čoho jej bolo umožnené čerpať účelové finančné prostriedky vo výške 4.167,- Eur. Adam 
Nováček – má zmluvu o športovej príprave v Brne.  
PCHO – F. Botka, S. Polak, S. Libantová, sa aktívne zúčastňujú aktivít a prípravných kempov 
Národného teamu. 
PCHO - budeme uvažovať o možnosti dofinancovania reprezentantov, ktorí nie sú 
súčasťou národného tímu ZSL, výška príspevku v závislosti od aktuálneho rozpočtu, ktorý 
ako sme avizovali je v tomto období limitovaný plnením už zadefinovaných záväzkov. 
Jednou z možností je aj plánované spustenie pilotného projektu Regionálnych 
tréningových centier (RTC), koncept bude predkladaný na VV ZSL. V tomto koncepte by sa 
aspoň čiastočne vyriešila situácie reprezentantov pôsobiacich v už fungujúcich tímoch - 
Andrej Barnáš, Vanesa Vulganová. A v podobnom koncepte vyriešiť aj možnosť 
dofinancovania Adama Nováčeka do výšky 4167,-Eur (t.j. TOP team) 
RMU – v prípade, že budú dofinancovaní – musí sa to refundovať? ZMO – áno, v prípade, 
že budú dofinancovaní, musia byť predložené doklady na vopred zadefinované oprávnené 
výdavky na refundáciu. 
 

Aktuálne % plnenie výšky príspevku 2022 / reprezentant 
ZSE informovala, že priebežne kontroluje čerpanie reprezentantov, aktívne s nimi 
komunikuje, aby títo vyčerpali a riadne zúčtovali oprávnené výdavky na svoju prípravu 
najneskôr do 30.11.2022. 
 

Aktuálne % plnenie výšky príspevku 2022 / športový klub 
ZSE požiadala Sekretariát (v zastúpení RHA) aby pribežne aktualizoval informácie o čerpaní 
financií/klub na ZSL Drive platforme, nakoľko nám tieto chýbajú, a sťažuje nám to potom 



 

 

komunikáciu smerom ku klubom (urgovanie predkladania klubových oprávnených 
výdavkov na refundáciu) tak, aby do 30.11. predložili všetky požadované dokumenty.  
      
3. Reprezentácia 
  
Reprezentačné družstvo / národný team 
PCHO -  obsadenie pozície asistenta hlavného trénera (J. Koblar).  
08/09 2022 bolo zverejnené výberové konanie na túto pozíciu, prihlásili sa 2 uchádzači 
(Šimo, Hrehor), 09/2022 bolo výberové konanie zrušené, o čom boli obaja uchádzači 
informovaní písomne aj telefonicky. V. Hrehor absolvoval kemp s  Národným tímom 
v Belgicku - z tímu sme nedostali pozitívnu spätnú väzbu, preto sme hľadali možnosti ďalej. 
Na základe pozitívnej referencie, skúseností, časovej flexibility a predloženého CV bol 
oslovený M. Štrba – o.i. sme dostali aj pozitívnu referenciu J. Koblara, ako aj pretekárov, a 
po predložení plánovaných kempov Národného  tímu (NT) aj jeho časová flexibilita plne sa 
venovať NT, rozhodla o tom, že bol riadne oslovený s ponukou na túto pozíciu.   
RMU otázka – mohol by hlavný tréner Koblar zdieľať s trénermi kde, na aké preteky  
plánuje pretekárov NT prihlásiť? Resp. je možné aby sme (sekcia AD) zdieľali s trénermi, 
ktorý pretekár je na aké FIS preteky prihlásený? 
Úloha / odpoveď: PCHO/ZSE – vytvoriť zdieľanú tabuľku s údajmi pretekárov prihlásených 
na FIS preteky (miesto, dátum)? ZSE – tieto informácie riadne komunikujeme zaužívaným 
spôsobom na trénerské skupiny cez platformu Whatsapp. 
 

Národný team – príprava na snehu obdobie 09/10 
PCHO – 16.-21.9. sme absolvovali tréningový, kondičný kemp v Tatranskej Lomnici, 
v októbri (19 dní na snehu) pokračovala príprava na snehu na ľadovci v Schnalstal (Val 
Senales). V novembri /decembri je plánované FIN/SWE. 
  

MTZ  - oblečenie pre WC / MSJ / MS / GRASSKI / Repre+NT 
ZMO – opakovane sa dostávame k téme zabezpečenia oblečenia pre reprezentantov 
jednotlivých disciplín, je však nevyhnutné si uvedomiť, že rozpočet je limitovaný a že sme 
v poslednom kvartály, a plnenie už spomenutých záväzkov nám neumožňuje zabezpečiť 
oblečenie pre všetky kategórie obratom – hoci súhlasíme, že je vhodné, aby reprezentanti 
krajiny boli patrične oblečení. 
ZSE – dlhodobo riešime túto situáciu s jedným z partnerov nášho WC tímu (Vlha tím) – 
rozsah materiálu/tovaru vs. cenová ponuka, s tým, že musíme nevyhnutne postupovať 
podľa stanovených priorít, ktorý tím oblečieme ako prvý. 
 

Dekrét reprezentanta – PCHO – ako posledný odovzdal potrebnú dokumentáciu M. 
Michalka – týmto máme všetky dekréty v sekcii AD odovzdané. 
 

Nominačný a kvalifikačný predpis: status update 
ZMO – tento predpis je z objektívnych dôvodov (pripomienky odbornej pracovnej skupiny 
U21) stále v príprave, predkladá sa ako celok najneskôr 8.11. na VV ZSL na schválenie.   
 
 

SADA podklady – zoznam športovcov, reprezentantov pre potreby SADA.  



 

 

ZSE – pripraví zoznam a odošle na Sekretariát obratom (pozn. 28.10. zoznam odovzdaný 
na Sekretariáte). 
ZMO – vzdelávanie v tomto smere (doping) pre športovcov /kluby – aké sú možnosti, 
predovšetkým čo sa týka e-learningu? 
RHA – SADA je kedykoľvek pripravená nám poskytnúť odbornú prednášku – prezenčne. 
Ale poskytujú aj online link na vzdelávanie – vieme si priebežne vyžiadať aké máme plnenie 
(t.j. kto tento online kurz absolvoval). 
JŠT – SADA nás zvykne v tomto smere kontaktovať  t.j. vyzvať k e-learning vzdelávaniu. 
  

4. Podujatia 
 

Súťažný predpis a kalendár podujatí – status update 
ZMO – súťažný predpis je spripomienkovaný (komisia pre súťaže, komisia pre rozhodcov, 
odborné pracovné skupiny), bude predložený na VV ZSL (8.11.) spolu s kalendárom 
podujatí (kde sa už stabilizovali termíny pretekov jednotlivých kategórií) 
RHA – za normálnych okolností by mala byť táto úloha hotová už v máji tohto roku 
ZMO – áno, uvedomujeme si, že aj tento predpis mal byť už dávno hotový, ale ako vieme, 
vznik nového zväzu (ZSL), nastavovanie nových procesov a procesov vôbec prinieslo aj 
toto provizórium, pevne veríme, že v ďalšej sezóne to už bude zvládnuté včas. 
    

Organizácia zimných podujatí AD ZSL – žiadosť organizátora / zmluva o príprave podujatia 
/ technické zabezpečenie (časomiera) / diplom/medaila / grafika? – v riešení 

ZMO – kluby boli oslovené (JŠT), aby v prípade záujmu predkladali žiadosti o organizáciu 
podujatí, evidujeme záujem zo strany klubov, administratívne záležitosti v tejto súvislosti 
sú zatiaľ úsporné (chýbajú), ale pracujeme na tom, aby sa aj toto v budúcnosti zlepšilo 
a bolo promptnejšie. Zmluvy s organizátormi sú následne spracovávané postupne. 
Dodávatelia služby spojenej s časomierou sú v riešení. V NOV je plánované stretnutie 
(online/offline) s organizátormi, aby sme si prešli všetky zmluvné povinnosti a 
samotné zabezpečenie podujatia.   
 

31. zimná univerziáda / Lake Placid, USA  - informatívne 
PCHO – kvóta na toto podujatie je 3 / 3 / 4 (RT). Pretekári, ktorí pripadajú do úvahy boli 
oslovení a predkladajú všetky požadované dokumenty. Finálny výber pretekárov sa bude 
riadiť patričným nominačným kritériom, mená budú predkladané najneskôr 27.11.  
 

EYOF Italia 2023 – informatívne 
PCHO – kvóta na toto podujatie je 4/4/4, long list sa predkladá do 30.11. (všetci, ktorí  
pripadajú do úvahy budú/boli oslovení), short list sa uzatvára najneskôr 2.1.2023. Opäť sa 
uplatní patričné nominačné kritérium  (súčet bodov z dvoch rôznych disciplín). 
 

MSJ, St. Anton, AUT 
PCHO – nominácia sa uzatvára v JAN 2023. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Vzdelávanie 
 

Plánované školenie rozhodcov – status update 
MKU – plánované školenia: 
R3 (TD ZSL) - 3.12.2022, miesto LM, je určené pre národných TD 
R2 - 27.11.2022, miesto LM, Podmienka účasti - 2 roky prax ako R1 
R1 - 26.11.2022, miesto LM, presná lokalita podľa počtu prihlásených 
MKU – školiteľ, zabezpečí admin veci v spojení s realizáciou školenie na mieste /  pozvánka, 
obsah, evidencia, kurzovné v spolupráci so sekciou Vzdelávania. Skupina TD – vekový 
priemer sa dvíha, je potrebné v tejto veci konať a náborovať a školiť aj mladšie ročníky.  
ZMO – sekciu zaujíma obsah a forma pozvánok, ako aj stanovené termíny školení/kurzov 
pre rozhodcov a TD preto chceme byť v tejto veci vždy dostatočne vopred informovaní, 
aby sme mohli príp. obsah okomentovať a vhodne doplniť.  
JŠT – podľa súťažného predpisu môže byť riaditeľom pretekov rozhodca 1. triedy, je to 
v poriadku? MKU – riaditeľom pretekov má byť rozhodca 2. triedy. 
MKU – status update k homologizácii svahov (Mýto pod Ďumbierom (99%), Liptovská 
Teplička (neevidujem žiadosť, ak je záujem, treba žiadosť opätovne podať), Tatranská 
Lomnica a Štrbské Pleso v riešení. Z éry SLA evidujeme záujem o homologizáciu: Skalka, 
Vyšná Boca, Závažná Poruba – ak záujem pretrváva, treba sa na to špeciálne pozrieť.   
 

Harmonogram vzdelávacích aktivít? 
JŠT – je pripravený predbežný harmonogram trénerských kurzov (6.-11.12.) 
a doškoľovacích kurzov (11.-16.4.) 
 

6. Rôzne 
 

Odborné komisie – štatút, definícia úloh, pozícia poradného orgánu, vzájomné očakávania  
ZMO – odborné komisie boli zriadené v zmysle platných stanov ako poradný orgán sekcie, 
bolo by vhodne si preštudovať patričné články stanov (min. článok 53 a 54), ako aj štatút 
komisie, ktoré sú zverejnené na web stránkach ZSL. Sekcia AD určite ocení vzájomné 
nastavenie a komunikáciu naprieč komisiami tak, aby sme vzájomné disponovali 
relevantnými informáciami a postupovali podľa kompetencií, ktoré nám boli v zmysle 
Stanov určené.  
RMU – komisia je novovzniknutá, etablujeme sa 
JŠT – komunikuje priebežne 
MKU – výzva zladiť sa v rámci všetkých sekcií, dôležité vzájomne sa informovať  
MMA – pracuje pod paralympijským výborom, prebehlo stretnutie na úrovni oboch 
organizácii (ZSL – SPV), s cieľom nastavenie vzájomnej spolupráce a možností. 
 

Odborné pracovné skupiny U12, U16, U21 – status update 
ZMO – tieto skupiny boli zložené začiatkom septembra výberom spomedzi trénerov danej 
vekovej kategórie (tj oslovením trénerskej komunity). Dodatočne bol vypracovaný „návrh 
na zriadenie odborných pracovných skupín“ vrátane kritérií, a skupiny (ich predsedovia) 
boli oslovený, tento návrh prezentovaní, tréneri opätovne oslovení a členovia navrhnutí. 
V zmysle stanov predkladá sekcia AD tento návrh na zriadenie odbornej pracovnej skupiny 



 

 

na schválenie VV ZSL. Odborná pracovná skupina totožne ako odborná komisia je 
poradným orgánom sekcie AD. 
 

Juniorský olympijský team (SOŠV)  - status update 
ZMO – sekcia AD predložila návrh – Ella Hrbáňová, ktoré ako jediná splnila požadované 
kritériá na zaradenie do tohto tímu. 
 

Výzva na zaradenie športovcov do Národného športového centra 2023 / letné športy / 
lyžovanie na tráve.  
ZMO – sekcia AD spracovala návrh a predložila všetky náležitosti (Fričová, Suchá, Noris). 
 

7. Záver 
 

PCHO vyjadril potešenie, že sa stretávame na mesačnej báze aj spolu s predsedami 
odborných komisií a apeluje na to, aby sme boli zdržanliví v reakciách a v komunikácii 
navonok tak, aby sme pôsobili jednotne a zmierňovali názorový rozkol, a hľadali spoločné 
riešenia. 
ZMO určite je vhodné a žiadané pôsobiť profesionálne a kompaktne smerom k lyžiarskej 
resp. športovej komunite, hľadať zmier a spoločné riešenia, napredovať a nie hľadať spory 
a dôvody ako sa to nedá urobiť alebo ako si komplikovať situáciu, namiesto určenia 
spôsobu ako situáciu vyriešiť a inovovať.     
 
V Bratislave, 3.11.2022 
 
Zápis napísala:       

Zuzana Moravčíková      
Manažérka Sekcie alpských disciplín ZSL   
 

Zápis overili: 

Pavol Chovaňák  
Športovo-technický riaditeľ Sekcie alpských disciplín ZSL 
 
Zuzana Senčeková 
Sekretár reprezentácie Sekcie alpských disciplín ZSL 
 


