
ZÁPIS z 1. zasadnutia Sekcie moderných disciplín ZSL 
 

Termín zasadnutia: 15.11.2022 

Miesto: online 

Prítomní členovia výboru: Ján Jakubčo, Matej Matys 

Prítomní členovia VV-ZSL:  

Prítomní členovia Se-ZSL: Roman Hanzel 

Ospravedlnení:  

Hostia: 
Janka Štaffenová, Ivana Kulíková, Kristián Tomančík, Peter Lengyel, 
Ivana Mrázová, Ondrej tuka 

Predsedajúci: Ján Jakubčo 

Zapisovateľ: Ivana Mrázová 

Overovateľ: Ondrej Tuka 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie  

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 

2. Financie  

3. Reprezentácia  

a) Park&Pipe 

b) Alpine Snowboarding  

c) Ski Cross  

d) Univerziáda 2023 Lake Placid  

e) EYOF  

f) MS, MSJ – informácia  

4. Podujatia  

a) P&P Slovenský pohár a ZSL Freestyle Cup  

b) SNB&SBX Slovenský pohár  

c) SX – situácia d) iné podujatia – Jasna Adrenalin, freestyle podujatia  

5. Vzdelávanie  

a) trénerský a rozhodcovský kurz  

b) metodika pre vzdelávanie  

c) vzdelávacie aktivity pre komunitu šp. odborníkov MD  

6. Rôzne  

a) Krosová trať Ždiar  



b) štartové čísla Freestyle, Skki-Trikke  

c) Klubová a členská štruktúra v MD 

7. Záver 

 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril manažér moderných disciplín J.Jakubčo, privítal prítomných a zahájil vecné 
rokovanie. Zapisovaním bola poverená I.Mrázová, overovateľom bude O.Tuka. 

2. Financie 
Pozn.: Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané podrobnosti rokovania 
SSD-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 

J. Jakubčo zhrnul, že moderné disciplíny majú v momentálnom stave finančnú rezervu. Reprezentácia 

musí dočerpať peniaze, ktoré má alokované. J.Jakubčo oboznámil, že ZSL stále funguje na refundačnom 

systéme cez NŠC. Doklady je možné refundovať do konca novembra. Môže nastať situácia, že sa zvyšné 

peniaze rozdelia medzi sekcie.  

 

3. Reprezentácia 

 

a) Park&Pipe 

J.Jakubčo povedal, že na stránke ZSL je zverejnená reprezentácia. Na stretnutí sú prítomní aj tréneri  

Samuel Jaroš a Matej Matys. J.Jakubčo dal slovo M.Matysovi. 

M. Matys podal správu o pripravenosti reprezentácie od mája 2022. V júni sa do tímu, ktorí tvorí 

Klaudia Medlová, Samo Jaroš pridal Matej Józsa. Klaudia Medlová mometálne pracuje na zotavení sa 

po operácii kolena. Reprezentácia sa pripravovala spolu s českými jazdcami, čo malo veľmi dobrý vplyv 

na výkonnosť našich pretekárov. Športovci spolupracujú aj s fyzioterapeutom Štefanom Čuvaom.  

V septembri bola reprezentácia na sústredení na Novom Zélande. Budúci týždeň je naplánované 

sústredenie na Stubai. J.Jakubčo doplnil, že Michael Oravec trénoval cez leto na Novom Zélande 

a potom sa presunul do Švajčiarska. M.Matys doplnil, že Michael bol na sústredení na Novom Zélande 

spolu s ním, lebo sa tam stretli a trénovali spoločne. Momentálne sa nachádza v Rakúsku, kde sa 

plánuje zúčastniť svetového pohára.  

b) Alpine Snowboarding  

J.Jakubčo informoval, že mal debatu so p.Bačom, kde sa zhodli na tom, že na Slovensku nie sú pre 

jeho prípravu vhodné podmienky a preto sa budú snažiť o zahraničnú spoluprácu. Momentálne 

spolupracuje s Ukrajincami a Čechmi.  Zajtra odchádzajú do Rakúska na sústredenie a začína mu 

svetový pohár, ktorý chce celý absolvovať.  

c) Ski Cross  

V Ski Crosse je jedinou pretekárkou, ktorá splnila kritéria do štátnej reprezentácie Nikola Fričová. 

J.Jakubčo komunikoval s Tomášom Bartalským, ktorý je podľa Jakubčovho názoru najväčší odborník na 

Ski Cross na Slovensku. 

d) Univerziáda 2023 Lake Placid 



J.Jakubčo informoval o stave príprav na zimnú Univerziádu. Nominovaní sú 3 jazdci v Ski Crosse a jednu 

pretekárku v Snowboardcrosse. Nominácia je momentálne uzavretá, pomaly sa skladá realizačný tím.  

e) EYOF 

Na EYOF sú aktuálne nominovaní jeden pretekár a jedna pretekárka v Snowboardcrosse  a dvoch 

chlapcov v Ski Crosse. U žien nemá nik FISové body. J.Jakubčo vidí menší problém v zložení 

realizačného tímu.  

 f) MS 

Na tieto podujatia sa pravdepodobne kvalifikujú Samo Jaroš a Michal Oravec. J.Jakubčo ukázal tabuľku 

so základnými kritériami.  Zhodnotil, že kritéria nie sú jednoduché. Po debate s p.Bartalským J.Jakubčo 

predpokladá, že pretekov v Ski Crosse sa pravdepodobne nezúčastní nikto. V Snowboard Crosse sa na 

podujatie môžu kvalifikovať  Katarína Pitoňáková. V alpskom snowboardingu je to Matej Bačo. 

4. Podujatia 

 

a) P&P Slovenský pohár a ZSL Freestyle Cup  

J.Jakubčo povedal, že momentálne pracuje na zložení kalendára podujatí na Slovensku. Kvôli 

profesionalizácii podujatí sa bude snažiť delegovať organizáciu podujatí na kluby. Zväz bude s klubmi 

spolupracovať a podporovať ich finančne. Na komunitnom stretnutí, ktoré sa konalo začiatkom 

októbra sa debatovali o vízii moderných disciplín, kde sa zhodli na tom, aby si tréneri, ktorí majú 

zverencov začali zakladať kluby a pripravili sa na organizáciu podujatí.  

P&P bude rozdelený na dva slovenské poháre, na žiacky a juniorsky a ZSL Freestyle cup, ktorý bude pre 

dospelých a pre kategóriu Open.  

Prítomní debatovali o možnosti zorganizovania jedného kola pohár ZSL v Jasnej. J.Jakubčo chce, aby 

kluby, ktoré budú organizovať preteky pod hlavičkou ZSL boli členmi ZSL. Prítomní debatovali 

o pozitívach a negatívach, ktoré profesionalizácia pretekov prináša. 

Kristián Tomančík sa vyjadril ku konceptu pretekov. Podľa jeho názoru, je potrebné nájsť prienik 

v organizovaní pretekov. M.Matys povedal, že je potrebná komunikácia medzi ZSL a klubmi, ktoré 

organizujú preteky. Ak budú mať kluby informácie prečo chce ZSL preteky profesionalizovať, budú 

k tomu priklonené.  

J.Jakubčo povedal informáciu, že v novembri má naplánované stretnutie s poľskými organizátormi 

pretekov. V Zurichu s nimi riešil možnosť bližšej spolupráce. M.Matys doplnil, že pozná situáciu 

v Poľsku, kde sa poľský zväz sústredil na rozvoj mládeže. Potvrdil Jakubčové slová, že poliaci majú 

kvalitnejšie preteky. Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné aj u nás sústrediť sa na rozvoj mládeže. 

J.Jakubčo sa dohadoval s poľskými organizátormi o možnostiach organizovania pretekov okolo Tatier 

na budúci rok. Takisto je záujem spájať športových odborníkov a organizovať spoločné  kempy. 

J.Jakubčo dal organizátorom úlohu, aby bol do konca novembra pripravený kalendár pretekov na zimu. 

b) SNB&SBX Slovenský pohár  

J.Jakubčo opísal momentálnu situáciu, kde v SNB&SBX nie sú kluby a spomenul iniciatívy vytvoriť ich.  

c) SX – situácia 

J.Jakubčo mal v minulosti spolu s J.Štaffenovou nápad o zorganizovaní jedného pohára ZSL 

v zjazdovom lyžovaní ako Ski Cross ale na odmietnutie sekcie alpských disciplín sa to nakoniec 



nekonalo. M.Matys to zhodnotil ako veľkú škodu. J.Štaffenová doplnila, že momentálne študuje 

vzdelávanie trénerov a pozná štruktúru a rozdelenie súťaží zahraničných pretekov. V Nemecku 

a Rakúsku majú Ski Cross zaradení do alpských súťaží žiakov a predžiakov. Je to kvôli snahe dostať 

pretekárov do Ski Crossu. Medzi deťmi sa vždycky nájdu také, ktoré viac baví jazdiť pomedzi prekážky 

a cez skoky ako cez bránky. Je potrebné nájsť spôsob ako ponúknuť možnosť týmto deťom pridať sa do 

takýchto disciplín, pretože momentálne na Slovensku nie je možnosť. M.Matys povedal, že je otázka, 

kto si zoberie pod organizáciu Ski Cross, či alpské alebo moderné disciplíny.  Prítomní debatovali 

o zaradení Ski Crossu do kalendára alpských disciplín. Podľa názoru prítomných, by sa týmto 

problémom mala zaberať aj komisia pre súťaže a iné komisie, ktoré sa s týmto problémom spájajú.  

d) iné podujatia – Jasna Adrenalin, freestyle podujatia  

S podujatím Jasna Adrenalín je už dohodnutá spolupráca aj na tento rok. ZSL chce podporiť aj 

freestylové podujatia, ktoré vyslovenie nie sú súčasťou slovenského pohára. J.Jakubčo vidí potenciál 

v silnejšom promotingu takýchto podujatí.  

5. Vzdelávanie 

 

a) trénerský a rozhodcovský kurz  

Trénerský a rozhodcovský kurz pre moderné disciplíny je momentálne v riešení. Momentálne sa 

tvrdo pracuje na príprave a hľadá sa vhodný termín. Kurz bude pravdepodobne v marci. Do konca 

novembra bude zverejnený termín kurzu.  

b) metodika pre vzdelávanie  

Momentálne sa pripravuje.  

c) vzdelávacie aktivity pre komunitu šp. odborníkov MD  

Je potrebné, aby tréneri dostávali dodatočné vzdelávanie cez semináre a iné vzdelávacie aktivity. 

6. Rôzne 

 

a) Krosová trať Ždiar  

Momentálne je pripravené všetko na výstavbu krosovej trate. Čaká sa na podpis majiteľa strediska. 

J.Jakubčo očakáva začiatok výstavby každým dňom.  

b) štartové čísla Freestyle, Skki-Trikke 

Momentálne sa objednali Freestylové a Skki-Trikkové čísla. J.Jakubčo vie na vyžiadanie poslať náhľad 

designu. Doplnil, že sa mu podarilo objednať aj oblečenie pre pretekárov.  J.Jakubčo ukázal náhľad 

oblečenia od firmy Huskiwear. Kombinézy budú vyrábané vo firme Don Quiet v Českej Republike.  

 

 

 

 

7. Záver 

 



J.Jakubčo ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Stretnutia sekcie 
moderných disciplín sa budú konať raz za tri týždne alebo raz za mesiac podľa potreby.   

Zoznam príloh 

Príloha č.1 – pozvánka 

 

Predsedajúci: Ján Jakubčo  

Zapisovateľ: Ivana Mrázová 

Overovateľ: Ondrej Tuka 

 

 



 

 


