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Zápis z 289. mimoriadneho zasadnutia  

výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo 16. decembra 2019 v Bratislave 

  

 

Prítomní:  Siekel, Kríž, Kohút, Jurášek, Halanda, Petriska, Líška, Šišková 

Ospravedlnení: Korčok, Vanderka, Barteková, Tóth 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Hrbek, Buček, Demeter 

   

  

PROGRAM 289. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                Siekel 

2. Schválenie nominácie na YOG 2020 Lausanne     Buček 

3. Rôzne  

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 289. 

mimoriadnom zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo 

zasadnutia navrhol viceprezidenta SOŠV M. Kohúta.  

 

Uzn. č. 289/1/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

M. Kohúta za overovateľa zápisu z 289. mimoriadneho zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. SCHVÁLENIE NOMINÁCIE NA YOG 2020 LAUSANNE 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval prítomných o dôvodoch zvolania mimoriadneho 

zasadnutia VV SOŠV. Dôvodom, pre ktorý sa rozhodol zvolať toto mimoriadne zasadnutie VV 

SOŠV bola najmä nejasnosť v návrhoch mladých športovcov Slovenskej lyžiarskej asociácie 

(SLA) na medzinárodné podujatie YOG 2020 Lausanne.  

Ako A. Siekel zdôraznil, nominácia na YOG 2020 Lausanne (a s ňou súvisiace 

problematické skutočnosti, ktoré vyšli najavo) predstavuje dôležitý bod a nie je vhodné o tejto 

otázke diskutovať elektronicky per rollam. 

Po tomto úvode prezident SOŠV udelil slov projektovému manažérovi športového 

a metodického oddelenia SOŠV B. Demeterovi, ktorý na YOG 2020 Lausanne plní úlohu 
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vedúceho výpravy. B. Demeter predstavil VV SOŠV prípravy slovenskej výpravy na YOG 2020 

Lausanne a celý nominačný proces na toto podujatie.  

Ako informoval, na SOŠV boli od SLA doručené dve rôzne nominácie športovcov. 

Najskôr bola doručená nominácia športovca V. Kleina, o deň neskôr však už nominácia športovca 

T. Žampa so sprievodným textom, že pôvodná nominácia SLA nebola urobená správne, nakoľko 

nominačné kritéria na toto podujatie boli nesprávne interpretované.  

Keďže zväz je ten najkompetentnejší a najlepšie pozná výkonnosť jednotlivých 

športovcov, rozhodol vedúci výpravy B. Demeter zaradiť do návrhu nominácie športovca T. 

Žampu a v takomto znení zaslal návrh na VV SOŠV.  

K zaslanému návrhu nominácie na YOG Lausanne 2020 však emailom vyjadril oprávnené 

výhrady viceprezident SOŠV M. Kohút, ktorý zdôraznil, že zo strany Úseku alpských disciplín 

SLA  došlo pri nominácii športovcov pre zjazdové lyžovanie k manipulatívnym zmenám 

nominačných kritérií a v konečnom štádiu to vyvrcholilo neakceptovateľnými postupmi pri 

vytvorení a zverejnení záverečnej nominácie.  

Ako M. Kohút zdôraznil, v predloženom návrhu sú nominovaní:  

 

Zjazdové lyžovanie  (1+1+6)  

  

Športovci  

Jančová  Rebeka  

slalom, super G, alpská kombinácia, obrovský slalom, paralelný slalom  

Žampa Teo  

slalom, super G, alpská kombinácia, obrovský slalom, paralelný 

 

A následne priblížil v bodoch celý proces, ktorý tejto nominácii predchádzal: 

 

1. Do polovice septembra 2019 neboli v SLA definované žiadne špeciálne kritéria k nominácii na 

YOG 2020. 

 

2. Všetci športovci vychádzali zo štandardného a férového predpokladu určovania nominácie 

podľa postavenia v rankingu, čiže úrovne FIS bodov v jednotlivých disciplínach. Podľa toho mali 

nastavené aj svoje tréningové plány. 

 

3. V polovici októbra prišla informácia, že v septembri na návrh komisie U21 boli na UAD 

prijaté nové kritéria. V tom čase to nebolo ani schválené predsedníctvom SLA a nebolo to 

zverejnené ako súčasť súťažného poriadku 2019/2020. Čiže táto informácia prišla len cez osobnú 

komunikáciu trénerov. 

 

4. Niektorí tréneri reklamovali takúto neskorú zmenu ako nelogickú a neprofesionálnu, keďže 

športovci v tom čase mali naplánované tréningy a sústredenia a nie cestovanie po pretekoch na 

plnenie nových kritérií. Reklamácia nebola prijatá. Len pripomínam, že hovoríme o čase október 

2019 a termín nominácie bol 8.12.2019! 

 

5. Všetci museli konať a upraviť svoje plány podľa vytvorenej situácie. 
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6. Súťažný poriadok bol schválený s týmto textom v novembri 2019: 

 

„Na YOG 2020 budú nominovaní: Najlepší ml. junior a najlepšia mladšia juniorka, ktorí do 8.12. 

2019 (vrátane), dosiahnu najnižší súčet FIS bodov zídených v aktuálne sezóne 2019/2020. 

Započítavať sa budú dva najlepšie výsledky,  vyjadrené FIS bodmi, zídené v disciplínach SL, GS, 

SG. Výsledky musia byť zídené v dvoch rôznych disciplínach. V prípade uvoľnenia ďalšieho 

miesta ako tretí bude nominovaný pretekár s najnižším súčtom FIS bodov za vyššie uvedených 

podmienok, bez ohľadu na pohlavie.“ 

 

7. Tato textácia bola pochopená športovým riaditeľom UAD, sekretárom UAD a zjavne aj celým 

predsedníctvom ako súčet dvoch najlepších výsledkov v dvoch disciplínach, čiže napr. dva 

najlepšie v slalome a dva najlepšie v super G, a ich súčet. 

 

8. Podľa tohto postupu bola kalkulovaná nominácia predbežne 6.12. na porade P-UAD a následne 

aj po ukončení pretekov 8.12.2019. 

 

9. Dňa 8.12. podvečer bol športovec V. Klein informovaný o nominácii na YOG 2020 na základe 

naplnenia týchto kritérií telefonicky sekretárom UAD SLA. 

 

10. Dňa 9.12.2019 bol športovec V. Klein aj písomne informovaný športovým riaditeľom a bola 

mu zaslaná všetka oficiálna dokumentácia zo SLA vrátane formulárov YOG atď. 

 

11. Dňa 10.12. 2019 zaslal športovec V. Klein potrebné informácie a podpísané dokumenty už na 

SOŠV. Zároveň bola táto nominácia odprezentovaná na stretnutí YOG vo Vyhniach. 

 

12. V popoludňajších hodinách bol, zjavne po intervenciách rôznych ľudí, zaslaný športovým 

riaditeľom športovcovi a jeho rodine mail, že kalkulácia kritérií bola reklamovaná ako nesprávna. 

 

13. Autori textácie nových nominačných kritérií to vraj mysleli ináč a treba použiť slabšie 

kritérium, jeden pretek a jeden pretek v začínajúcej sezóne 2019/20! Ani ranking FIS, ani dva 

najlepšie výsledky v dvoch disciplínach.  

 

14. Podľa aktuálneho návrhu nominácie, ktorý nám bol predložený, bola nominácia SLA 

v mužskej časti zmenená a predložená VV SOŠV na schválenie.  

 

Po priblížení tohto procesu viceprezident SOŠV M. Kohút otvoril diskusiu o tom, čo je 

hlavným cieľom nominácie. Či to aby tam išiel ten najlepší pretekár, o čom svedčia aj 4 (2 + 2) 

výsledky z dvoch rôznych disciplín, v ktorých sa bude na podujatí rovnako súťažiť alebo sú 

dostačujúce len 2 (1 +1) výsledky z týchto disciplín?  

Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval VV SOŠV, že 

súhlasí s výhradami M. Kohúta, avšak problém je v tom, že SOŠV rešpektuje a prikláňa sa 

k návrhom zväzu, ako k najvyššej autorite v danom športe.  
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Po krátkej diskusii nasledoval telefonát so štatutárnym zástupcom SLA R. Cagalom, aby  

bližšie objasnil vzniknutú situáciu. Generálny sekretár R. Cagala sa ospravedlnil za vzniknutú 

situáciu, ktorá vznikla nesprávnou interpretáciou kritérií. 

Ako informoval R. Cagala, po zverejnení nominácie dostali pripomienku od Komisie 

U21, ktorá je autorom nominačných kritérií YOG 2020 zverejnených v súťažnom poriadku 

2019/2020. Pripomienka uvádzala, že stanovenie nominácie je chybné nesprávnym 

interpretovaním kritéria. Komisia predložila správne vyhodnotenie kritéria, kde športovec T. 

Žampa dosiahol lepšie bodové hodnotenie. Predsedníctvo UAD SLA akceptovalo pripomienku 

komisie U21 v plnom rozsahu a následne upravilo nomináciu v kategórii chlapcov v súlade s ich 

pripomienkou. Vo štvrtok tak predsedníctvo SLA schválilo zaslanú nomináciu s tým, že 

športovec V. Klein bol určený ako náhradník.  

Ako zdôraznil R. Cagala, vzniknutá situácia ich veľmi mrzí, SLA nemalo záujem 

žiadneho športovca poškodiť a chyba vznikla zlým výkladom dotknutého ustanovenia kritérií. 

Športovcovi sa za toto konanie SLA ospravedlní.  

  Riaditeľ športového a metodického oddelenia SOŠV R. Buček informoval, že požiadali 

SLA o overenie nominácie a ten ju druhýkrát potvrdil. Z tohto dôvodu sa prikláňa k návrhu 

zväzu, nakoľko si sám netrúfa porovnať ich výkonnosť. Najkompetentnejším je v tejto 

problematike zväz a ten SOŠV svoj návrh nominácie potvrdil. 

Po krátkej diskusii prebehlo hlasovanie o návrhu nominácie na YOG 2020 Lausanne.  

6 členovia VV SOŠV schválili predloženú nomináciu na YOG 2020 Lausanne.  

M. Kohút a L. Halanda boli proti predloženému návrh na YOG 2020 Lausanne.  

 

 Uzn. č. 289/2/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Nomináciu na YOG 2020 Lausanne nasledovne: 

 

Vedenie výpravy 

 
Demeter Boris vedúci výpravy 

Buček Roman koordinátor výpravy (St. Moritz) 

Tomčíková Zuzana 
zástupca vedúceho výpravy Lausanne + Athlete 365 Career+ 

program 

Beli Stanislav lekár Lausanne 

Fano Roman lekár St. Moritz 

Caro Róbert fyzioterapeut 

Galicová Dana tlačový atašé Lausanne 

Souček Ľubomír tlačový atašé St. Moritz 

Galica Andrej kameraman, fotograf, sociálne médiá 

 

Zjazdové lyžovanie  (1+1+6) 
 

Športovci 

Jančová  Rebeka slalom, super G, alpská kombinácia, obrovský slalom 
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Žampa Teo slalom, super G, alpská kombinácia, obrovský slalom 

 

Realizačný tím 

Smekal Jozef tréner – vedúci výpravy 

Žampa Tomáš tréner  

Poprocká Miriam 

tréner  - na vlastné náklady (SOŠV zabezpečuje len 

akreditáciu) 

Boris  Anton 

servisman - na vlastné náklady (SOŠV zabezpečuje len 

akreditáciu) 

Beňuš Patrik 

fyzioterapeut - na vlastné náklady (SOŠV zabezpečuje len 

akreditáciu) 

 

Biatlon (3+3+3) 
 

Športovci 

Kapustová Ema individuálne preteky 10km, šprint 6km, zmiešaná štafeta 

Pacerová Sára individuálne preteky 10km, šprint 6km,, zmiešaná štafeta 

Skačanová  Barbara individuálne preteky 10km, šprint 6km, zmiešaná štafeta 

Badáň Matej individuálne preteky 12,5km, šprint 7,5km, zmiešaná štafeta 

Gregor Matej individuálne preteky 12,5km, šprint 7,5km, zmiešaná štafeta 

Matovič Bruno individuálne preteky 12,5km, šprint 7,5km, zmiešaná štafeta 

 

Realizačný tím 

Vránsky  Peter tréner 

Kramla  Filip tréner 

Závalec Samuel servisman 

 

 

 

Bežecké lyžovanie (2+2+4) 
 

Športovci 

Mazúrová Timea 
Šprint, 5km voľná technika, Cross 

country cross 

Sivoková Kristína 
Šprint, 5km voľná technika, Cross 

country cross 

Tilesch Denis 
Šprint, 10 km klasicky, Cross 

country cross 

Oravec  Matúš 
Šprint, 10 km klasicky, Cross 

country cross 

 

 

Realizačný tím 

Holienčík  Stanislav tréner  
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Malák Michal vedúci výpravy - servisman 

Brűnn  Jozef servisman 

Benka Rybár Ondrej  servisman 

 

Skialpinizmus (1+1+1) 
 

Športovci 

Černek Matúš 

šprint, individuálne preteky, 

zmiešaná štafeta 

Kovárová Laura 

šprint, individuálne preteky, 

zmiešaná štafeta 

 

Realizačný tím 

Hric  Roland tréner 

 

Snoubording (1+1+2) 
 

Športovci 

Haničová Eva slopestyle 

Pitoňáková Katarína snoubord cross 

 

Realizačný tím 

Hermély Július tréner snoubord cross 

Hliničan Marek tréner slopestyle 

 

Šortrek (1+1) 
 

Športovci 

Rusnáková Petra 500m, 1000m 

 

 

Realizačný tím 

Novotná Kateřina trénerka 

 

Akrobatické lyžovanie (2+1+2) 
 

Športovci 

Válek Jakub skicross 

Oravec Michael slopestyle + big air 

Lozáková Kayla Anna ski cross 

 

 

Realizačný tím 
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Sanitrár Ján tréner ski cross 

Murgáč Tomáš tréner slopestyle + big air 

 

Sánkovanie (3+2+4) 
 

Športovci 

Varga Vratislav jednosedadlové + dvojsedadlové sane 

Majerčák Metod dvojsedadlové sane 

Lihoň  Dávid jednosedadlové sane 

Trembošová Nikola jednosedadlové + dvojsedadlové sane 

Petríková Bianka jednosedadlové + dvojsedadlové sane 

 

Realizačný tím 

Škvarek Jozef vedúci družstva 

Harniš Ján tréner 

Findurová 

Bacharová  
Viera trénerka 

Drajna Rastislav 
servisman - na vlastné náklady (SOŠV 

zabezpečuje len akreditáciu) 

 

Boby (1+1+3) 
 

Športovci 

Čerňanská Viktória monoboby 

Sviták  Martin monoboby 

 

Realizačný tím 

Bician Andrej tréner 

Jagnešák Milan tréner 

Jagnešáková 

       Zdenka 

člen podporného tímu –- na vlastné 

náklady (SOŠV zabezpečuje len 

akreditáciu) 

 

Hokej 3x3  (4+5+2) 
 

Športovci 

Eliáš Michal brankár 

Melicher Patrik hráč 

Repčík Peter hráč 

Sýkora Adam hráč 

Látková Ivana brankárka 

Janeková Nikola hráčka 

Dobiašová Zuzana hráčka 
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Donovalová Emma hráčka 

Kapičáková Barbora hráčka 

 

 

Realizačný tím 

Kožanová Ľubomíra manažérka tímu 

Hrtús Michal kustód 

 

Hokej turnaj družstiev (0+17+5) 
 

Športovci 

Medviďová Laura brankárka 

Macková Simona brankárka 

Janekova  Nikola hráčka 

Dobiášová Zuzana hráčka 

Donovalová  Emma hráčka 

Kapičáková Barbora hráčka 

Belková Tereza hráčka 

Živčáková Emma Bianka hráčka 

Giertlová Lea hráčka 

Nemčeková Mária hráčka 

Jancsóová Laura hráčka 

Fančovičová Hana hráčka 

Glosíková Lea hráčka 

Hudáková Nina hráčka 

Slováková Kristína hráčka 

Stern Lily hráčka 

Kučerová Viktória hráčka 

 

Realizačný tím 

Kožanová  Ľubomíra manažérka tímu 

Sabolová Gabriela 1.tréner 

Segin Tomáš 2.tréner 

Kvaková  Monika trénerka brankárok 

Čulka Dušan kustód 

Hostia 
 

Siekel Anton prezident SOŠV 8.-13.1.2020 

Liba Jozef generálny sekretár SOV  8.-15.1.2020 

        Kuzmina Anastasyia ambasádorka výpravy 8.-15.1.2020 

       Gantnerová Petra pracovníčka SOŠV 8.-15.1.2020 

       Vodáčková Zuzana pracovníčka SOŠV 8.-13.1.2020 
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       Motolíková  Ivana pracovníčka SOŠV 8.-15.1.2020 

 

 

Na záver zasadnutia bolo naformulované stanovisko VV SOŠV, ktoré sa zašle SLA, aby 

do budúcna k takejto situácii neprichádzalo, a aby nominačné kritéria boli stanovené jednoznačne 

a nespochybniteľne. 

 

 Uzn. č. 289/3/19  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Zaslať SLA stanovisko VV SOŠV k návrhu nominácie členov zjazdárskej časti výpravy 

na YOG Lausanne 2020. 

 

 

Vec: stanovisko VV SOŠV  
Vážený pán prezident I. Ivanič,  

rád by som Vám tlmočil stanovisko výkonného výboru Slovenského olympijského a športového 

výboru (VV SOŠV) k záležitosti, ktorá sa týka Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a jej návrhu 

nominácie členov zjazdárskej časti výpravy na III. zimné olympijské hry mládeže (ZOHM), ktoré 

sa uskutočnia v januári 2020 v Lausanne.  

Na zasadnutí štábu SOŠV pre ZOHM v Lausanne, ktorý sa zišiel 9. 12. 2019 vo Vyhniach, 

predložil zástupca SLA v rámci návrhu nominácie alpských lyžiarov meno pretekára Václava 

Kleina. Podľa našich informácií bol o svojej nominácii informovaný aj samotný pretekár. Len o 

deň neskôr však SLA na základe uznania chybného výkladu nominačných kritérií namiesto 

Václava Kleina navrhla do nominácie pretekára Tea Žampu. Keďže ide o nomináciu na 

olympijské podujatie, v tejto súvislosti sme na SOŠV dostali podnet, aby sa VV SOŠV zaoberal 

touto dodatočnou zmenou nominácie SLA.  

Výkonný výbor SOŠV posudzoval vzniknutú situáciu na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 16. 

12. 2019. Rešpektujúc odbornú právomoc SLA sme hlasovaním väčšinou hlasov schválili 

nomináciu Tea Žampu namiesto Václava Kleina. Zároveň sme však konštatovali, že postup SLA 

a spôsob komunikácie zo strany SLA boli veľmi necitlivé voči mladému športovcovi, ktorý 

mohol utrpieť v tejto veci z pocitu nespravodlivosti psychickú ujmu. Považujeme to za naozaj 

nešťastné. 

 

Vážený pán prezident,  

v mene výkonného výboru SOŠV si Vás dovoľujem požiadať, aby sa SLA v budúcnosti pri 

nomináciách lyžiarskych členov našich olympijských výprav vyvarovala praktík, ktoré môžu 

predovšetkým v mladých športovcoch vyvolávať pocity krivdy.  

Takisto Vás žiadam, aby SLA a jej odborné úseky stanovili jednoznačné a nespochybniteľné 

nominačné kritériá na vrcholné medzinárodné podujatia.  

Rád by som pripomenul, že každý dnešný mladý športovec je potenciálny budúci športovo 

nadšený rodič, prípadne tréner, rozhodca, alebo funkcionár. Ak si má udržať aj do budúcnosti 

priaznivý vzťah k športu, nemal by mať už vo veľmi mladom veku pocit, že športová organizácia, 

ktorej je členom, voči nemu nepostupuje v duchu fair play. Boli by sme veľmi radi, keby orgány 

Slovenskej lyžiarskej asociácie prijímali rozhodnutia o svojich členoch, a predovšetkým o 

mladých športovcoch, s vedomím svojej vysokej zodpovednosti a zohľadňujúc aj možnú 
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psychickú krehkosť mnohých mladých športovcov. V nich totiž pocit nespravodlivosti môže 

vyvolať negatívnu reakciu a deformovať ich budúci vzťah k športu.  

Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že toto stanovisko bude tlmočiť aj orgánom SLA a jej 

odborných úsekov. 

 

 

290. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 6. februára 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísal: Patrik Hrbek, právnik SOŠV  

 

Overil: M. Kohút, viceprezident VV SOŠV   


