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ZÁPIS z 11. zasadnutia Sekcie severských disciplín ZSL (SSD) 
 

Termín zasadnutia: 4.11.2022 

Miesto: online 

Prítomní členovia výboru: Ivana Mrázová, Ondrej Tuka 

Prítomní členovia VV-ZSL:  

Prítomní členovia Se-ZSL: Roman Hanzel 

Ospravedlnení: Daniel Granec, Jana Zemankova, Nikola Chovančeková 

Hostia: 
Peter Stano, Matúš Jančík, Janka Štaffenová, Michal Straka, J. 
Holiga, Ján Jakubčo 

Predsedajúci: Ondrej Tuka 

Zapisovateľ: Ivana Mrázová 

Overovatelia: Roman Hanzel 

 
PROGRAM: 
1. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
   
2. Financie 
     
3. Reprezentácia  
a) Centrá prípravy Nordic 
b) Činnosť NT 
c) Diagnostika NT 
d) Športový psychológ 
e) Univerziáda Lake Placid 
f) EYOF 
g) MS, MSJ, MS U23 
      
4. Podujatia 
a) Domáce letné - zhodnotenie 
b) Domáce zimné 
c) FIS podujatia na SVK 
     
5. Vzdelávanie 
a) seminár trénerov 
b) školenie rozhodcov 
c) školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
 
6. Rôzne 
a) športové predpisy – súťažný a NaKP 
b) časomiera 
c) čísla LEADER, COACH, STAFF, čísla pre sezónu 22/23 
 
7. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril športovo technický riaditeľ Ondrej Tuka, privítal prítomných a zahájil vecné 
rokovanie. Zapisovaním bola poverená I. Mrázová, overovateľom bude R. Hanzel. 

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

Ondrej T. podal krátku správu o momentálnom stave rozpočtu sekcie severskej disciplín. 
Povedal, že príprava národného tímu, ktorá bola naplánovaná sa s momentálnym rozpočtom 
uskutoční.  

 

3. Reprezentácia 

 
Centrá prípravy Nordic  
O. Tuka podal správu o pripravovaných centrách prípravy pre bežcov na lyžiach. Spomenul, že 
centrá prípravy by mali byť spustené od sezóny 2023/2024. Po dohode s klubmi plánuje, aby 
bol v každom centre platený tréner. V krátkej dobre plánuje zahájiť prípravu a oboznámiť 
kluby s tým, že sa niečo takéto chystá, aby sa športovci, ktorí splnia výkonnostné kritéria do 
zaradenia do jedného z centier mohli na to pripraviť.   
 
Činnosť NT 
O. Tuka informoval o priebehu príprav NT. Posledné dva týždne sa NT zúčastnil sústredenia 
v Taliansku zúčastnilo sa ho 70 percent športovcov, ktorí sú zaradení do NT. Príprava pokračuje 
14 dňovým sústredením vo Švédsku, ktoré bude zakončené pretekmi. Príprava bude 
prispôsobená tak, aby 10.- 11. december mohli pretekári pretekať na domácich pretekoch.   
 
Diagnostika NT 
V stredu 2.11 sa ďalší traja športovci z NT zúčastnili diagnostiky na NŠC. Roman H. povedal, že 
najlepšie vychádzali výsledky Andreja Rendu. Po krátkej diskusii o výsledkoch diagnostiky sa 
prítomní zhodli, že diagnostika je veľmi potrebná a dokáže odhaliť problémy športovca, ktoré 
sa dajú ľahko vyriešiť.   
 
Športový psychológ 
31.10. sa v BB v priestoroch VŠC DUKLA uskutočnil workshop so športovým psychológom. I. 
Mrázová podala správu ako workshop prebiehal, že športovci boli spokojní a majú záujem 
pokračovať v súkromných sedeniach so psychológom. I. Mrázová oznámila, že na webe a soc. 
sieťach sú  zverejnené informácie o workshope. 

Univerzitné hry Lake Placid 
I. Mrázová podala správu o prebiehajúcich prípravách na UNI. R. Hanzel podal najnovšiu 
informáciu, že cargo z USA do Kanady pôjde spolu so športovcami ako nadrozmerná batožina.   
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EYOF 2023 
I. Mrázová povedala, že odoslala všetkým potencionálnym účastníkom link na prihlásenie na 
EYOF 2023. R. Hanzel oboznámil prítomných, že sa s B. Demeterom dohodol, že p. Demeter 
23.11 pošle filter, kto všetko sa stihol zaregistrovať. Tým pádom budeme mať týždeň na to, 
aby sme dohlásili všetkých potrebných. 
 
MS, MSJ, MS U23 
I. Mrázová podala správu o prihlásení pretekárov a RT na tieto podujatia. Poznamenala, že 
čaká na informácie od organizátorov ohľadom ubytovania. 27.11. je deadline na prihlasovanie 
pre Whistler MSJ a MS U23. O. Tuka informoval, že sa dohodol s potencionálnym 
ubytovateľom v Slovinsku, aby svoje ubytovanie prihlásil ako oficiálne ubytovanie 
Majstrovstiev Sveta.  J. Holiga podal informáciu, že 17.-24.3. sa konajú MS Master v bežeckom 
lyžovaní v Seefelde, kde plánuje ísť s ďalšími pretekármi. Informoval sa, či bude zväz schopný 
podporiť tento výjazd. R. Hanzel a O. Tuka povedali, že je v záujme zväzu výjazd na toto 
podujatie podporiť.  
 

 
4. Podujatia 

 
Domáce letné 
O. Tuka slovne zhodnotil priebeh všetkých troch kôl pohára ZSL v behu na kolieskových lyžiach. 
Spomenul, že na budúcu sezónu potrebujeme vlastné kolieskové lyže, aby sme sa vyhli 
zbytočným komplikáciám pred pretekmi. M. Jančík zhodnotil preteky z pohľadu TD pozitívne.  
 
Domáce zimné  
O. Tuka oznámil, že mali spoločné stretnutie spolu s M. Balážom, M. Jančíkom a B. 
Michalechom, kde dorábali kalendár pretekov na zimnú sezónu 2022/2023. Kalendár je 
pripravení na 95% a dá sa schváliť na najbližšom VV.  
 
FIS podujatia na SVK 
Janka Š. otvorila tému financovania zimných podujatí na SVK. Matúš J. upozornil, aby sme zistili 
koľko finančných prostriedkov nám do zväzu prináša organizovanie FIS podujatí. Prítomní ďalej 
debatovali o výške finančnej podpory pre podujatia zo ZSL. Matúš Jančík zdieľal šablónu 
financovania pretekov, ktorú I. Mrázová rozpošle na kluby, ktoré organizujú preteky, aby sme 
mali prehľad, koľko ktoré preteky reálne stoja. Ďalej sa O. Tuka, I. Mrázová a M. Jančík zhodli, 
že ak pribudnú preteky FIS do kalendára pretekov ZSL, I. Mrázová ich na FIS nahlási spoločne. 
 

  
5. Vzdelávanie 

 
Seminár trénerov  
15. 10  sa v Závažnej Porube konal seminár trénerov.  O. Tuka podal informáciu o priebehu. I. 
Mrázová povedala, že rozposlala účastníkom informácie o tom ako si predĺžiť trénerskú 
licenciu spolu s dotazníkom o spätnej väzbe. J. Štaffenová sa pýtala, ako často plánujeme 
organizovať semináre. Odpoveď bola, že dva krát do roka. I. Mrázová pripomenula, že táto 
problematika sa riešila aj v dotazníku.  
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Seminár rozhodcov 
Matúš Jančík podal informáciu o prípravách na seminár rozhodcov. J. Štaffenová mu vysvetlila 
aký musí mať rozsah školenia podľa zákonu. Matúš Jančík povedal, že prvé školenie plánuje 
spraviť 26.11. 
 
Školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
R. Hanzel sa spolu s I. Mrázovou a O. Tukom dohodli, že Roman kontaktuje p. Meegovou 
ohľadom online školenia o antidopingu pre všetkých pretekárov, ktorí sa majú zúčastniť PMV.   
 
6. Rôzne 

 
Športové predpisy – súťažný a NaKP 
O. Tuka informoval, že poslal súťažný predpis na pripomienkovanie odborným komisiám.  
 
Časomiera 
O. Tuka sa u Matúša Jančíka informoval o spôsobe prihlasovania na preteky. Matúš J. povedal, 
že je nutné, aby mali organizátori pred pretekmi prehľad kto je člen a kto nie je člen ZSL. Ďalej 
spomenul, že sa môže stať, že športovci si tesne pred štartom budú chcieť založiť FIS kód. I. 
Mrázová povedala, že je na takúto skutočnosť pripravená.  
 
Čísla Leader, Coach, Staff 
I. Mrázová upozornila, že Z. Moravčíková posielala mail ohľadom štartových čísel. I. Mrázová 
sa s O. Tukom dohodli, že jej pošle presné počty čísel, ktoré potrebuje. Prítomní sa zhodli na 
tom, aby sme mali vlastnú sadu čísel pre sekciu SD. M. Straka povedal, aby sme si dali pozor 
pri objednávaní veľkosti čísel, že by bolo vhodné, aby deti mali detské čísla a aby čísla Staff, 
Coach a Jury boli dostatočne veľké, pretože sa nosia na vrchnej bunde. 
 
 
7. Záver 

O. Tuka ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Najbližšie stretnutie 
Sekcie severských disciplín ZSL bude 1.12.2022 

Zoznam príloh 

Príloha č.1 – pozvánka 

Príloha č.2 – TO DO list severská sekcia bežecké lyžovanie 22/23 

 

Predsedajúci: Ondrej Tuka 

Zapisovateľ: Ivana Mrázová 

Overovateľ: Roman Hanzel 
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POZVÁNKA 

 
Členom výboru Sekcie SD-ZSL 
CC: Sekretariát ZSL 
 
 
Bratislava, 31.10.2022 
 

Vážení členovia, pozývam Vás na 11. zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční 
dňa 04. novembra 2022 o 9:00 hod., online 

 
PROGRAM: 
 
2. Otvorenie 
a) Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie predsedajúceho, zapisovateľa 
   
2. Financie 
     
3. Reprezentácia  
a) Centrá prípravy Nordic 
b) Činnosť NT 
c) Diagnostika NT 
d) Športový psychológ 
e) Univerzitné hry Lake Placid 
f) EYOF 
g) MS, MSJ, MS U23 
      
4. Podujatia 
a) Domáce letné - zhodnotenie 
b) Domáce zimné 
c) FIS podujatia na SVK 
     
5. Vzdelávanie 
a) seminár trénerov 
b) školenie rozhodcov 
c) školenie antidopingovej agentúry pre športovcov 
 
6. Rôzne 
a) športové predpisy – súťažný a NaKP 
b) časomiera 
c) čísla LEADER, COACH, STAFF, čísla pre sezónu 22/23 
     
7. Záver 
 
 
 
v. r. Daniel Granec, manažér SSD-ZSL 

 

 

 

 



 

6 
 

Galvaniho 16617/17A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Brat islava-Ružinov +421 907 107 943 w w w .zsl.sk

 

TO-DO LIST severská sekcia bežecké lyžovanie 22/23 

 
 

 

Por.č. Názov Zodpovedný Termín Stav Komentár  
Por.č. Názov Zodpovedný Termín Stav Komentár  

1 RD Ski pool DG 5/31/2022  riešené priebežne  
2 Oblečenie RD IM/DG 5/15/2022  objednané, čaká sa na schválenie VV  
3 Školenie rozhodcov OT 5/31/2022  približný dátum 26.11.  

4 
Seminár trénerov OT 6/30/2022  

prebehlo, rozposlaný dotazník o 
spätnej väzbe  

5 
Časomiera zima 
2022/23 DG 6/30/2022  6.9.2022, stretnutie v Topoľčiankach  

6 
Obsadiť komisie IM/DG/OT 6/30/2022  

v riešení, manažér má poslať návrh 
na zloženie pracovnej skupiny  

7 
NaKP 2022/23 OT 6/30/2022  

Kritériá na PMV sú spracované, 
spracováva kritériá do RD  

8 
Súťažný predpis 
2022/23 OT/IM 6/30/2022  

dané na schválenie, už 
pripomienkované  

9 Školské súťaže OT/DG 6/30/2022    

10 
Univerzitné hry Lake 
Placid IM 6/7/2022  

lety - riešené, športovci a realizačný 
tým postupne dodávajú podklady  

11 
MS 2023 OT/IM 6/30/2022  

dohodnutý spoločný servis, plus POL, 
čakáme na info o ubytovaní  

12 
MSJ a U23 2023 OT/IM 6/30/2022  

ubytovanie v riešení, rezervácia auta 
1.9.  

13 
EYOF OT/IM 6/30/2022  

jednotný zväzový dizajn, bez reklám, 
nie je žiadny olympijsky dizajn  

14 
Poistenie roller ski 
podujatí IM 7/31/2022  

poistené, v prípade zmeny budeme 
kontaktovať poisťovňu  

15 
Čísla LEADER 12 ks - 
ESKO DG 8/31/2022    

16 
Čísla COACH a 
SERVICE 40 ks - ESKO DG 8/31/2022    

17 PR IM 6/30/2022  poslať fotky Švédsko  

18 
Kluby - podujatia ZSL - 
kalendár zima 22/23 IM 9/30/2022  finalizácia kalendáru  

19 Open borders CUP OT/DG 7/31/2022    

20 
Školenie 
antidopingovky RH/OT 8/31/2022  

poslaný mail na pani Chomaničová 
ohľadom dohodnutia termínu  

21 
Centrá prípravy 
Nordic OT 8/31/2022  riešené priebežne  

22 
Športový psychológ - 
stretnutie s 
pretekármi OT 8/31/2022  

prebehlo, športovci majú možnosť 
dohodnúť si individuálne stretnutia 
so športovým psychológom  

23 
Rozpočet SD - bežecké 
lyžovanie rok 2023 DG/OT 7/30/2022  stretnutie/call k rozpočtu  
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24 
Diagnostika 
NŠC/Dukla - október 
2022 OT 8/31/2022    

25 
Podujatia leto - stav 
príprav IM 7/31/2022  dodané správy TD   

26 
ENERVIT, SPONSER, 
NUTREND, KOMPAVA OT/RH 9/30/2022  v riešení  

27 
Spolupráca s 
biatlonom OT/DG 9/30/2022  kontaktovať P. Kazára  

 

 
 


