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Členská základňa Úseku alpských disciplín (ÚAD)

Podľa evidencie k 20.04.2018 sme mali v sezóne 2018/2019 zaregistrovaných aktívnych členov (členovia,
ktorí si splnili členské povinnosti k daném dátumu) v nasledujúcich kategóriách.
Pretekári
• predžiaci: 505
• žiaci: 268
• juniori: 77
• dospelý: 33
• masters: 110
• speed ski: 1
Športoví odborníci
• rozhodcovia: 132
• tréneri: 234
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Zasadnutia predsedníctva ÚAD

Zasadnutia predsedníctva ÚAD v sezóne 2017/2018
Od 11.6.2017 zasadalo predsedníctvo ÚAD 9-krát. Zápisy zo zasadnutí sú k dispozícii na web stránke
Slovenskej lyžiarskej asociácie.
2017
(od konania ČS 11.6.2017)
28.6.2017
19.9.2017
26.9.2017
3.11.2017
5.12.2017

2018
30.1.2018
28.2.2018
28.03.2018
02.05.2018

Zmeny v zložení predsedníctva ÚAD v sezóne 2017/2018
zloženie P-ÚAD potvrdené/zvolené ČS 11.6.2017
Predseda: Michal Rajčan
Podpredseda: Henrieta Balážová
Výkonný riaditeľ: neobsadené
Projektový manažér: Kamil Katrenič
Marketingový manažér: Miriam Madrová
Komunikácia s FIS, MOV: Juraj Sinay
Športový riaditeľ: Darina Kubeková – nie je členom predsedníctva
zloženie P-ÚAD od 03.11.2017- 05.12.2017 ( po odstúpení M. Rajčana z pozície Predsedu ÚAD)
Predseda: neobsadené
Podpredseda: Henrieta Balážová
Výkonný riaditeľ: neobsadené
Projektový manažér: Kamil Katrenič
Marketingový manažér: Miriam Madrová
Komunikácia s FIS, MOV: Juraj Sinay
Člen predsedníctva: Michal Rajčan
Športový riaditeľ: Darina Kubeková – nie je členom predsedníctva
zloženie P-ÚAD od 05.12.2017- 04.02.2018 ( po kooptovaní J.Garaja)
Predseda: neobsadené
Podpredseda: Henrieta Balážová
Výkonný riaditeľ: neobsadené
Projektový manažér: Kamil Katrenič
Marketingový manažér: Miriam Madrová
Komunikácia s FIS, MOV: Juraj Sinay
Člen predsedníctva: Michal Rajčan
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Člen predsedníctva: Ján Garaj
Športový riaditeľ: Darina Kubeková – nie je členom predsedníctva
zloženie P-ÚAD od 05.02.2018- 14.02.2018 ( po odstúpení J.Garaja)
Predseda: neobsadené
Podpredseda: Henrieta Balážová
Výkonný riaditeľ: neobsadené
Projektový manažér: Kamil Katrenič
Marketingový manažér: Miriam Madrová
Komunikácia s FIS, MOV: Juraj Sinay
Člen predsedníctva: Michal Rajčan
Športový riaditeľ: Darina Kubeková – nie je členom predsedníctva
zloženie P-ÚAD od 14.02.2018- 28.03.2018
Predseda: neobsadené
Podpredseda: Henrieta Balážová
Výkonný riaditeľ: neobsadené
Projektový manažér: Kamil Katrenič
Marketingový manažér: Miriam Madrová
Komunikácia s FIS, MOV: Juraj Sinay
Člen predsedníctva: Michal Rajčan
Športový riaditeľ: Darina Kubeková – nie je členom predsedníctva
Ukončila výkon funkcie na základe mandátnej zmluvy k 31.03.2018
zloženie P-ÚAD od 28.03.2018 ( po kooptovaní P. Chovaňáka)
Predseda: neobsadené
Podpredseda: Henrieta Balážová
Výkonný riaditeľ: neobsadené
Projektový manažér: Kamil Katrenič
Šport mládeže, kluby a vzdelávanie: Pavol Chovaňák
Marketingový manažér: Miriam Madrová
Komunikácia s FIS, MOV: Juraj Sinay
Člen predsedníctva: Michal Rajčan
Športový riaditeľ: neobsadené
Sekretár ÚAD a LT: Senčeková Zuzana
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Agenda – činnosť predsedníctva ÚAD

Predsedníctvo ÚAD si po svojom potvrdení vo funkciách a zvolení nových členov ako prvý cieľ určilo
dosiahnuť na najbližšej Konferencii SLA zmeny v stanovách SLA, ako nevyhnutného predpokladu
ďalšieho rozvoja úseku a väčšej podpory výkonnostného a vrcholového alpského lyžovania.
Alpské lyžovanie je najpopulárnejším lyžiarskym športom na Slovensku, čomu absolútne nezodpovedá
jeho pozícia v rámci SLA. Dochádza k paradoxom, kedy pretekári ostatných úsekov bez výrazných
športových úspechov sú podporovaní vyšším finančným príspevkom ako 5. pretekárka svetového pohára
v alpskom lyžovaní. Ako sa už P-ÚAD vyjadrilo, delegačný kľúč na Konferenciu SLA diskriminuje športové
odvetvia a kluby, ktoré sa dlhodobo zasluhujú o rozvoj daného športového odvetvia a dosahujú
výsledky, ktoré napomáhajú popularizáciu športu a v neposlednom rade významne prispievajú k
pozitívnej prezentácii Slovenska v zahraničí. Problémom z pohľadu P-ÚAD je aj limitácia dolnej vekovej
hranice športovcov pri určení delegačného kľúča na Konferenciu SLA na 12 rokov, čo diskriminuje celú
pretekársku skupinu predžiakov, pričom platí, že títo športovci sú započítavaní pri výpočte príspevku zo
štátnej dotácie, a teda prinášajú SLA financie.
Vzhľadom na nízky počet delegátov (15) na Konferenciu SLA, ktorá sa konala 14.5.2017 v Novom
Smokovci, P-ÚAD muselo hľadať spojencov pre svoje návrhy, ktoré by výrazne prospeli napredovaniu aj
celej SLA, v ostatných úsekoch. Nepodarilo sa zasiahnuť do zmeny na poste prezidenta SLA, podarilo sa
však zablokovať prijatie nových stanov SLA a v predsedníctve SLA obsadiť pozíciu druhého
viceprezidenta SLA Jánom Garajom.
P-SLA reagovalo zvolením Mimoriadnej konferencie SLA 15.6.2017 a zvýšeným tlakom na nevyhnutnosť
prijatia predkladaných stanov z dôvodu ohrozenia prijatia štátnej dotácie. Táto hrozba bola však
neopodstatnená, pretože v prípade, ak zväz stratí štatút Národného športového centra, túto úlohu
preberá štát.
P-SLA ešte na Konferencii 14.5. deklarovalo, že sa k navrhovanými zmenami ÚAD bude zaoberať
a vytvorí platformu pre spoločnú diskusiu. Tento prísľub P-SLA nedodržalo.
Napriek nepriaznivej situácii sa P-ÚAD rozhodlo sústrediť sa na operatívny výkon a urobiť všetko preto,
aby príprava športovcov v olympijskom roku prebehla čo najlepšie. V záujme podpory olympijskej
prípravy bolo 27. zasadnutie P-ÚAD zvolané do B. Bystrice a prizvaný bol prezident SLA. Ten sa však na
poslednú chvíľu ospravedlnil.
V exekutívnej oblasti P-ÚAD muselo riešiť veľký rozsah činností, ktoré by mali spadať pod platený výkon
profesionálnych pracovníkov SLA. To kládlo mimoriadne nároky na dobrovoľných funkcionárov P-ÚAD a
v novembri 2017 sa svojej funkcie predsedu ÚAD SLA rozhodol z pracovných dôvodov abdikovať Michal
Rajčan. Vzhľadom na rozbiehajúcu sa sezónu sa P-ÚAD rozhodlo nezvolávať Mimoriadnu členskú
schôdzu ÚAD a poveriť vedením úseku Henrietu Balážovú. Do P-ÚAD bol v decembri 2017 kooptovaný
Ján Garaj. Vo februári 2018 sa rozhodol vzdať svojho členstva v P-ÚAD Ján Garaj. Na konci sezóny došlo
ešte k zmene na výkonnej pozícii športového riaditeľa, Darika Kubeková podala k 31.3. výpoveď. Do PÚAD bol od 28.3.2018 kooptovaný Pavol Chovaňák. Pozícia športového riaditeľa nie je doteraz obsadená
z dôvodu neukončeného výberového konania, ktoré vedie SLA ako právny subjekt.
Je možné konštatovať, že operatívu sa podarilo zvládnuť, sezóna 2017-2018 prebehla bez ohrozenia,
zaznamenali sme mnohé športové úspechy vo všetkých kategóriách, podarilo sa usporiadať všetky
slovenské poháre a tri preteky FIS / o jedny viac ako v minulej sezóne 2016/2017 / vrátane výborne
zorganizovaných Majstrovstiev Slovenska juniorov a dospelých vo Vrátnej. P-ÚAD SLA aj touto cestou
ďakujem všetkým organizátorom pretekov za ich kvalitnú realizáciu.
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Na mediálnu komunikáciu sme požiadali vedenie SLA o zdroje – finančné či ľudské, tieto však neboli
schválené, a preto komunikáciu zastrešovala Miriam Madrová, marketingový manažér P-ÚAD. Pozornosť
bola zameraná na pozitívne informovanie médií a verejnosti o štartoch a úspechov našej reprezentácie.
Ak však hodnotíme úspešnosť sezóny z pohľadu očakávaných výsledkov z najvyšších súťaží, musíme
konštatovať, že máme rezervy. To súvisí aj s ďalším kľúčovým cieľom P-ÚAD pripraviť program rozvoja
alpského lyžovania pre nový olympijský cyklus. Už niekoľko olympijských cyklov príprava reprezentantov
na najvyššie súťaže prebieha vďaka úsiliu tzv. privátnych tímov. V SLA neexistuje systém cieleného
systematického procesu starostlivosti o výkonnostný a vrcholový šport. V skupine juniorov nastáva odliv
talentov, ktorým okrem potrebného finančného zabezpečenia prípravy chýba aj spoločný program,
ktorý by združoval tímy, sledoval rast športovej výkonnosti a vytváral pre ňu podmienky.
Materiál „Program rozvoja výkonnostného a vrcholového alpského lyžovania na Slovensku a výchovy
štátnych reprezentantov”, ktorý P-ÚAD pripravilo, je východiskom pre akčný plán aktivít a úloh na nový
olympijský cyklus 2018 – 2022 s výhľadom do roku 2026. Cenné rady pre prípravu materiálu poskytol
Timotej Zuzula a Richard Galovič z Vlha tímu.
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Správa o športovej činnosti ÚAD

Športovú činnosť úseku podľa štatútu a organizačného poriadku zabezpečuje výkonný a športový riaditeľ
úseku. Uplynulá sezóna však opäť nebola zabezpečená kompletným personálnym obsadením a funkcia
výkonného riaditeľa bola kumulovaná s funkciou športového riaditeľa.
Športová činnosť bola priamo zabezpečovaná jednotlivými komisiami a trénerskou radou
v nasledujúcom zložení:
Trénerska rada

Subkomisia U21 ženy

Matej Gemza – RD A ženy

Predseda - Anton Boris

Jakub Kantor – RD A ženy

Branislav Moravčík

Tomáš Žampa – RD A muži

Miroslava Poprocká

Miroslav Malcovský – RD A muži

Subkomisia U21 muži

Kamil Povrazník – zástupca RD B muži

Predseda - Radoslav Košík

Anton Boris – RD U21 ženy

Richard Ďurica (zástupca S. Revúckeho)

Radoslav Košík – RD U21 muži

Juraj Gantner

Ján Garaj - predseda U16

Milan Pošta

Juraj Uhnák – predseda U12

Ján Sanitrár

Komisia masters – predseda Branislav Lengyel

Komisia speed ski – predseda Jozef Ondrášik

ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV 2017/2018
RD - A ženy

RD - A muži

RD - B muži

Barbara Kantorová

Matej Falat

Martin Bendík

Veronika Velez-Zuzulová

Adam Žampa

Martin Hyška

Petra Vlhová

Andreas Žampa

Matej Prieložný

RD U21 ženy

RD U21 muži

Tereza Jančová

Filip Baláž

Soňa Moravčíková

Henrich Katrenič

Klaudia Nemcová

Tomáš Košík
Samuel Revúcky
Ján Sanitrár

RD U16 dievčatá

RD U16 chlapci

Rebeka Jančová

Miroslav Ilavský

Sophia Christine Lilgová

David Michael Mažgút

Silvia Strachanová

Václav Klein

Alica Surová

Daniel Nosek

Katarína Šróbová

Filip Paško
Robert Ruffíny
Samuel Vigaš

ÚAD SLA| 2018

8

8

Správa o činnosti ÚAD SLA 2017/2018

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH
OLYMPIJSKÉ HRY PyeongChang 2018, KÓREA
Pôvodná pridelená kvóta, 3 ženy, 2 muži, sa po uzavretí prihlášok rozšírila o 2 miesta, ktoré boli
obsadené Matejom Falatom a Barbarou Kantorovou. Následne dostalo Slovensko ešte jednu miestenku,
ktoré sa po zrieknutí sa nominácie Martinom Bendíkom rozhodlo predsedníctvo neobsadiť.
Pretekári nastúpili na jednotlivé disciplíny podľa vopred nahláseného programu.
Úsek alpských disciplín zabezpečil výpravu materiálom: tyče, vŕtačky, terče, vysielačky.

ŠPORTOVCI
Petra Vlhová, Veronika Velez Zuzulová, Barbara Kantorová, Soňa Moravčíková
Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej Falat

REALIZAČNÝ TÍM
Livio Magoni, Matej Gemza, Boris Vlha, Stanislav Vozárik, Marco Porta, Mattia Freo
Timotej Zuzula, Dušan Kapš, Jakub Hudák
Tomáš Dobránsky
Branislav Moravčík
Tomáš Žampa, Ján Baniar, Viliam Štinčík, Krzysztof Mazurek

VÝSLEDKY
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Petra Vlhová

miesto

FIS body

Barbara Kantorová

miesto

FIS body

Alpine combined

5

17.06

Alpine combined

18

73.78

Downhill

DNF

Downhill

29

85.29

Super G

32

41.94

Super G

35

55.79

Slalom

13

21.54

Slalom

34

71.54

Giant Slalom
Veronika Velez
Zuzulová

13

14.77

Giant Slalom

41

90.43

miesto

FIS body

Soňa Moravčíková

miesto

FIS body

Slalom

17

25.11

Slalom

DNF1

Giant Slalom

37

83.78

Adam Žampa

miesto

FIS body

Andreas Žampa

miesto

FIS body

Slalom

24

23.86

Slalom

35

106.12

Giant Slalom

25

27.12

Giant Slalom

DNF2

Alpine combined

22

41.63

Super G

39

Matej Falat

miesto

FIS body

56.92

Team Event 9.-16.miesto
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Slalom

DNF2

Giant Slalom

50

Alpine combined

DNF2

Adam Žampa
118.84

Andreas Žampa
Matej Falat

Petra Vlhová
Veronika Velez Zuzulová
Soňa Moravčíková

Najlepší výsledok z našich pretekárov dosiahla Petra Vlhová v alpskej kombinácii, keď skončila na 5.
mieste.
V tímovej súťaži nastúpil slovenský tím v prvom kole proti Nemecku, po výsledku 2:2 rozhodol súčet
rýchlejších jázd v prospech nemeckých pretekárov. Naši pretekári z kvalifikácie nepostúpili, obsadili
spoločné 9. - 16. miesto.
V záverečnom tréningu na tímovú súťaž sa zranila Barbara Kantorová. Absolvovala vyšetrenie kolena
v dejisku ZOH pod dohľadom vedúceho lekára výpravy a následne po transporte domov absolvovala
ďalšie vyšetrenia a prípadnú operáciu.
Do budúcna odporúčame zabezpečiť vedúceho tímu a spoločného fyzioterapeuta pre celý tím zjazdárov.

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V DAVOSE (SUI) – 29.1.-5.2.2018
správy trénerov Richarda Ďuricu a Antona Borisa

Počet pretekárov: 6 (3 dievčatá + 3 chlapci)
Soňa Moravčíková – SL, GS
Tereza Jančová – SG, AC, SL, GS, TE

Henrich Katrenič – DH, SG, AC, GS
Samuel Revúcky - SG, AC, TE

Klaudia Nemcová – SG, AC, SL, GS, TE

Matej Prieložný – DH, SG, AC, GS, TE

Náklady na účasť pretekárov na Majstrovstvách sveta juniorov boli pokryté z rozpočtu ÚAD v plnej
miere. Všetci pretekári cestovali na MSJ autom, či vlastným, alebo mikrobusom ÚAD. Počet členov
organizačného tímu (hradené z prostriedkov SLA, kapitola Reprezentácia): 4.

Správa z MSJ 2018 Davos – juniorky
Pretekárky:
Soňa Moravčíková, nar. 1999, kategória U21
Tereza Jančová, nar. 1999, kategória U21
Klaudia Nemcová, nar. 2000, kategória U18
Tréneri: Anton Boris, Miriam Poprocká
Pomocný personál: Branislav Moravčík (osobná starostlivosť o Soňu Moravčíkovú, účasť za vlastné fin.
prostriedky)
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Soňa Moravčíková
GS - štartové číslo 14 – DSQ2
SL - štartové číslo 53 – DNF1
1.2.2018 návrat do SVK (kvôli účasti na ZOH)

Tereza Jančová
GS - štartové číslo 52 – 37. miesto, odstup +6,59s, v prvom kole+ 4,41s, v druhom +2,18s
SL - štartové číslo 62 – 26. miesto, odstup +9,15, v prvom kole +4,25s, v druhom +4,9s
SG - štartovné číslo 40 - 19. miesto, odstup +3,54s
AC - štartové číslo 36, 19. miesto, odstup +6,42, SG+3,63s, SL+2,79s

Klaudia Nemcová - U18
GS - štartové číslo 68, 42. miesto, odstup +7,81, v prvom kole+4,83, v druhom kole+2,98s
SL - štartové číslo 75, DNF 1
SG - štartové číslo 42, celkové umiestnenie 21., umiestnenie v U18 (mladšie juniorky) 2.m. odstup +3,74s
AC štartové číslo 42, 26. miesto, odstup AC+10,42s, 5,45s, SL+4,97s, umiestnenie v U18 (mladšie
juniorky) 4.miesto

Team Event: Tereza Jančová, Klaudia Nemcová, Matej Prieložný, Samuel Revúcky
V prvom kole sme boli vylosovaní s neskorším majstrom sveta juniorov – Švajčiarskom. Všetci štyria naši
pretekári neuspeli v prvom kole vo svojich jazdách, aj keď Tereza Jančová iba tesne prehrala
s Majsterkou sveta juniorov v kombinácii Aline Danjoth o +0,25s a Matej Prieložný tiež tesne prehral so
štvornásobným majstrom sveta juniorov Markom Odermattom +0,38s. Samuel Revúcky nedošiel svoju
jazdu a odstup Klaudie Nemcovej na Camile Rast (minuloročnú Majsterku sveta Juniorov v SL v ARE) bol
+0,62s.

Záver
Na MSJ boli nominované iba dievčatá, ktoré splnili kritériá do reprezentácie U21 už pre budúci rok, čím
splnili nominačné kritériá na MSJ.
Najlepší výsledok urobila Klaudia Nemcová, keď sa umiestnila na 2 mieste v kategórii U18 – mladšie
juniorky. Klaudia sa umiestnila 2x do 30. miesta celkovo.
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Tereza Jančová urobila najlepší výsledok v SG, 19. miesto s odstupom tri a pol sekundy na Majsterku
sveta Lie Kajsu Vickhof (NOR). Celkovo sa umiestnila 2x do 20. miesta a raz do 30. miesta.
Soňa Moravčíkova vypadla v oboch disciplínach (GS a SL).

Anton Boris, tréner U 21 L
Správa z MSJ 2018 Davos – Juniori
Tréneri – Richard Ďurica, Peter Lubellan, Andrej Prevuzňák
Pretekári – Prieložný Matej, Katrenič Henrich, Revúcky Samuel
Materiálne zabezpečenie ÚAD – tyče - 40ks, auto - Renault

Výsledky
Prieložný

DH – DNF

SG - 30.m

AC - DNF

GS - 51.m

Katrenič

DH - 43.m

SG - DNF

AC - DNF

GS - 47.m

SG - 54.m

AC - DNF

Revucký

Hodnotenie
Časť tímu, v zložení Ďurica, Lubellan, Prieložný, Katrenič pred MSJ mala záverečnú prípravu na
sústredení v stredisku Saalbach, kde absolvovala tréningy v disciplínach GS a SG a preteky v disciplíne
SG. Následne sme sa presunuli do Davosu, kde sa postupne ku skupine pripojili Prevuzňák a Revúcky.
Podujatie bolo zorganizované na veľmi vysokej profesionálnej úrovni a pretekalo sa na kvalitných a
náročných tratiach. Keďže sme dosiahli jediné umiestnenie do 30. miesta, môžeme hovoriť o nenaplnení
výkonnostných cieľov.

Záver
Všetci chlapci, štartujúci na tomto podujatí, sú členmi reprezentácie U21. Výsledky našich pretekárov
ukázali nedostatočnú pripravenosť na takéto podujatie. V prípade, že na vrcholnom svetovom podujatí
tejto vekovej kategórie sme schopní podávať len priemerné, v horšom prípade podpriemerné výkony,
tak sú na zamyslenie viaceré veci, ktoré by mala komisia U21, trénerská rada a celé UAD asi čím skôr
pomenovať.

Richard Ďurica, tréner, vedúci výpravy MSJ 2018
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SVETOVÝ POHÁR 2016/2017
Okrem vyššie spomenutých podujatí, dosiahli najvýraznejšie úspechy naše pretekárky vo Svetovom
pohári. Celkovo v tejto sezóne bodovalo vo Svetovom pohári 5 pretekárov: Petra Vlhová, Veronika Velez
Zuzulová, Barbara Kantorová, Adam Žampa a Andreas Žampa.

Petra Vlhová
Petra stála na stupňoch víťazov vo pretekoch svetového pohára 6krát z toho 3krát v slalome, 2krát
v paralelnom slalome a raz v alpskej kombinácii. Tradične hneď na úvod sezóny vo fínskom Levi obsadila
1. miesto v slalome a následne v Aspene 2. miesto. Na stupňoch víťazov stála ešte v Lenzerheide a to
hneď na 1. mieste. V slalome sa neumiestnila horšie ako na 5. mieste okrem Flachau, kde preteky
nedokončila a vo finále v Are skončila až na 11. mieste po chybe v 2. kole. V obrovskom slalome sa jej
podarilo umiestniť 3krát do 10. miesta. V tejto sezóne prvýkrát štartovala aj v Super G a v zjazde,
v ktorom si pripísala aj prvé body zo svetového pohára.
V celkovom poradí Svetového pohára jej patrí 5. priečka, zlepšila sa o 5 miest oproti minulej sezóne – v
slalome skončila na 4. mieste, v obrovskom slalome celkovo na 13. mieste.

Veronika Velez Zuzulová
Začiatok sezóny sa Veronike bohužiaľ kvôli zraneniu kolena posunul až na január. Po páde pri tréningu si
roztrhla väz v kolene a zdalo sa, že olympijská sezóna sa pre ňu skončila. Avšak vďaka špeciálnej operácii
vo Francúzsku sa Veronika pomaly zázračne postavila na štart slalomu svetového pohára v Lenzerheide
28.1.2018, kde obsadila 17. miesto. Nasledoval štart na olympijských hrách v Pyong Changu a rozlúčka
s kariérou na pretekoch v Ofterschwangu. V hodnotení slalomu svetového pohára obsadila Veronika 42.
miesto, v celkovom poradí skončila 102.

Barbara Kantorová
Barbara štartovala v 11tich pretekoch svetového pohára. Bodovala ako minulý rok v alpskej kombinácii
keď v Lenzerheide skončila na 28. mieste. Na začiatku sezóny štartovala tiež v sérii pretekov AustrálskoNovozélandského pohára, kde 3krát bodovala. Na olympijských hrách sa v poslednom tréningu pred
súťažou team event zranila, čo jej znemožnilo dokončiť sezónu.

Adam Žampa
Adam štartoval v 14tich pretekoch svetového pohára, v ktorých 4krát bodoval. Najlepšie umiestnenie
dosiahol na pretekoch v Kranjskej Gore, kde obsadil 15. miesto s druhým najlepším výsledkom v druhom
kole. Celkovo skončil na 37. mieste v slalome, 45. v obrovskom slalome a v celkovom hodnotení SP na
101. mieste.

Andreas Žampa

ÚAD SLA| 2018

13

13

Správa o činnosti ÚAD SLA 2017/2018
Andreas štartoval v 12tich pretekoch SP a 2krát bodoval. Najlepšie umiestnenie dosiahol v obrovskom
slalome v Adelboden – 18. miesto. V poradí obrovského slalomu skončil na 44. mieste a celkovo
dosiahol 122. miesto.

Vo svetovom pohári štartovali aj Matej Falat, Martin Bendik a Martin Hyška. Ani jeden však nebodoval.
Najbližšie k prvej tridstiatke bol Matej Falat, ktorý v slalome v Levi obsadil v 1. kole na 45. mieste so
stratou iba 1,97 sekundy na víťaza prvého kola.

KONTINENTÁLNE POHÁRE
Naši pretekári sa pravidelne zúčastňujú kontinentálnych pohárov, či Európskeho pohár AustrálskoNovozélandského pohára, ktorým štartujú sezónu v letných mesiacoch alebo Far East Cup.

Matej Falat
Matej v sezóne 2017/2018 štartoval na 12tich pretekoch série Far East Cup. 5krát stál na stupňoch
víťazov v týchto pretekoch, pričom 2krát rovno na prvom mieste v slalome a alpskej kombinácii v High1
Resort (KOR), kde si vyjazdil aj najlepšie FIS body v sezóne.

Adam Žampa
Adam okrem Svetového pohára bodoval dvakrát aj v Európskom pohári. Na pretekoch Far East Cup
v Rusku obsadil v slalome aj obrovskom slalome 3. miesto. Na body premenil každý štart v AustrálskoNovozélandskom pohári, najlepší výsledok 6. miesto zaknihoval v slalome v Thredbo.

Andreas Žampa
Andreas štartoval na viacerých pretekoch série Austrálsko-Novozélandského pohára a Nor Am Cup.
Najlepšie umiestnenia dosiahol v Thredbo (AUS), kde skončil na 2. a 4. mieste v obrovskom slalome.

Matej Prieložný
Matej začal sezónu na pretekoch Austrálsko-Novozélandského pohára, kde sa mu bodovať nepodarilo,
avšak vynahradil si to v rýchlostných disciplínach na pretekoch Far East Cup, kde v Yuzhno-Sakhalinsk
obsadil v SG 1. a 4. miesto.

Tereza Jančová
Tereza sa ako juniorka snažila v tejto sezóne o bodovanie v Európskom pohári. Štartovala v 6tich
pretekoch EC, pričom v poslednom slalome v Bad Wiesse sa jej podarilo zabodovať z 30. miesta.
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V Európskom pohári štartovali ešte Soňa Moravčíková a Klaudia Nemcová, avšak bodovať sa im
nepodarilo, rovnako ako Martinovi Bendíkovi a ani Martinovi Hyškovi.
Ostatní členovia reprezentačných družstiev sa zúčastňovali prevažne pretekov FIS, alebo CIT.

DOMÁCE SÚŤAŽE
Na Slovensku sa uskutočnilo 6 pretekov, ktoré boli zaradené do FIS kalendára, všetky boli v organizácii
klubov. Medzinárodné žiacke preteky Interkritérium Vrátna, FIS Uni preteky na Vyšnej Boci a Veľká cena
Slovenska na Štrbskom Plese sú tradičnými podujatiami, ktoré sa tešia veľkej priazni účastníkov. Na
začiatku sezóny sa uskutočnili preteky FIS v obrovskom slalome na Štrbskom plese a sezónu uzavreli
Majstrovstvá Slovenska vo Vrátnej.
18.-19.12.2017

Strbske Pleso

SVK

4xGS

FIS

23.-24.1.2018

Vratna

SVK

SL - GS

CHI

10.-11.2.2018

Vysna Boca

SVK

SL - GS

UNI

15.-16.2.2018

Valcianska Dolina

SVK

4xSL

FIS

10.-11.3.2018

Strbske Pleso

SVK

SL - GS

FIS

28.-29.3.2018

Vratna

SVK

2xSL - 2xGS

NC

Majstrovstvá Slovenska juniorov a dospelých 2018
V sezóne 2016/2017 sa uskutočnili M-SR organizované Ski klubom Vrátna. Celkovo sa na
medzinárodných FIS pretekoch zúčastnilo 60 mužov a 45 žien z 5tich krajín: CZE, POL, ISL, UKR, HUN,
LTU, SVK. Napriek neskorému jarnému termínu sa pretek podarilo zorganizovať na vysokej úrovni.
Pozitívom vrcholného domáceho podujatia bola účasť našich najlepších, Petry Vlhovej v slalome, Adama
a Andreasa Žampovcov v obrovskom slalome a Mateja Falata v oboch disciplínach. Na druhej strane,
niektoré výsledky odzrkadľovali nelichotivý stav slovenského lyžovania, strata druhej slovenskej
pretekárky na prvú v obrovskom slalome bola 10 sekúnd, tretej 17 a tretej v kategórii U18 dokonca 22.
SL ŽENY

SL MUŽI

GS ŽENY

GS MUŽI

1.

Petra Vlhová

1.

Matej Falat

1.

Tereza Jančová

1.

Adam Žampa

2.

Tereza Jančová

2.

Matej Prieložný

2.

Kristína Saalová

2.

Henrich Katrenič

3.

Zuzana Jakubčová

3.

Vladimír Siráň

3.

Terézia Kravcová

3.

Matej Falat

SL JUNIORKY U21

SL JUNIORI U21

GS JUNIORKY U21

GS JUNIORI U21

1.

Tereza Jančová

1.

Matej Prieložný

1.

Tereza Jančová

1.

Henrich Katrenič

2.

Zuzana Jakubčová

2.

Samuel Revúcky

2.

Terézia Kravcová

2.

Adam Lasok

3.

Nikola Fričová

3.

Henrich Katrenič

3.

Nikola Fričová

3.

Filip Baláž

SL JUNIORKY U18

SL JUNIORI U18

GS JUNIORKY U18

GS JUNIORI U18

1.

Zuzana Jakubčová

1.

Kristián Pavelka

1.

Nikola Fričová

1.

Adam Lasok

2.

Nikola Fričová

2.

-

2.

-

2.

Filip Baláž

3.

Monika Ertlová

3.

-

3.

-

3.

Ján Sanitrár

ÚAD SLA| 2018

15

15

Správa o činnosti ÚAD SLA 2017/2018

Internal Base FIS points list 2018 (k 30.4.2018) – zobrazení pretekári zaradení do
reprezentačných družstiev v sezóne 2017/2018

DH

SL

GS

SG

AC

JANCOVA Tereza

1999

188.85

782

31.76

314

23.17

227

43.31

244

KANTOROVA Barbara

1992

76.80

277

34.09

349

30.47

359

54.14

MORAVCIKOVA Sona

1999

70.45

248

29.01

272

13.90

85

40.48

NEMCOVA Klaudia

2000

252.78

928

43.82

545

39.43

559

VELEZ ZUZULOVA Ver... 1984

1920.59

1338

21.06

163

54.99

963

28.56

84

0.00

1

9.23

40

28.31

VLHOVA Petra

1995

DH

SL

88.31

269

337

70.77

186

216

116.54

413

46.34

274

113.96

403

1162.97

2424

239.36

867

129

9.02

8

GS

SG

AC

BALAZ Filip

2001

83.23

586

67.77

1821

54.61

1458

58.98

592

79.78

515

BENDIK Martin

1993

32.22

197

696.51

6053

59.00

1647

30.69

223

99.06

638

FALAT Matej

1993

103.28

804

9.70

60

26.58

401

71.30

847

79.32

509

HYSKA Martin

1994

107.49

857

27.86

414

39.20

825

65.65

716

73.75

458

KATRENIC Henrich

1998

68.16

455

51.53

1224

32.14

567

54.56

517

73.41

452

KOSIK Tomas

2000

141.74

1221

50.38

1169

64.97

1921

114.91

1784

230.09

1499

PRIELOZNY Matej

1997

57.32

358

41.00

806

29.21

480

26.00

180

38.77

161

REVUCKY Samuel

1999

---

32.79

540

42.85

966

66.81

741

62.24

347

SANITRAR Jan

2001

87.58

628

62.89

1670

68.68

2074

83.54

1128

96.92

626

ZAMPA Adam

1990

53.94

330

10.15

69

13.32

104

65.12

705

43.00

191

ZAMPA Andreas

1993

98.33

755

20.06

226

8.79

37

52.24

478

65.91

383

ÚAD SLA| 2018

16

16

Správa o činnosti ÚAD SLA 2017/2018

SPRÁVA KOMISIE U12
Do dátumu zverejnenia nepredložená.

SPRÁVA KOMISIE U16
V lyžiarskej sezóne 2017/2018 komisia U- 14/16 (žiactva) pracovala v zložení :
Garaj Ján – predseda komisie a vedúci súťaže
SIRÁŇ Vladimír.
Mažgút R.
Heimschild I.
Surový I.
Dluhoš P.
Hlavnou úlohou komisie bolo zabezpečiť: slovenský pohár žiakov - kalendár pretekov, nominácie a účasť
na medzinárodný pretekoch, materiálne zabezpečenie reprezentantov, materiál na zabezpečenie SLPž.
-

zorganizovanie kempu pre RD – žiaci
zaradenie jednotlivcov RD - žiaci do rezortných stredísk

Slovenský pohár žiakov 2017/18
V sezóne 2017/18 sa uskutočnilo všetkých plánovaných 5. kôl SLP žiakov v SL a OS. Nepodarilo sa
uskutočniť preteky 4 x SLP-ž v SG. Plánovaný termín v januári 2018 sme museli zrušiť pre nedostatok
snehu v stredisku Vrátna. Za zorganizovanie SLP - žiakov v SL a OS poďakovanie patrí organizátorom
pretekov, lyžiarskym klubom a lyžiarskym strediskám, ktoré preteky organizovali. Konštatujeme, že
preteky boli na požadovanej úrovni : po stránke technicko- organizačnej, materiálnej a bezpečnostnej.
Takže sme odpretekali 5 x slalom, 5 x obrovský slalom v strediskách : Janovky- Zuberac, Vrátna, Malino
Brdo - Ružomberok, Kubínska Hoľa, Jasná.
V sezóne 2017/18 bolo zaregistrovaných 234 pretekárov a pretekárok v kategórii žiactva, ktorí splnili
všetky registračné podmienky a následne mohli štartovať SLP-žiakov, čo je nárast o 14 pretekárov
oproti sezóne 2016/17. Celkovo v týchto pretekoch pretekalo 234 registrovaných pretekárov, ktorí sa
zúčastnili aspoň na jednom kole SLPž čo je nárast o 47 štartujúcich pretekárov oproti sezóne 2016/17 .
V nich bodovalo celkom 199 pretekárov z toho 112 mladšieho žiactva a 87 staršieho žiactva.
Mladšie žiačky - 70
Mladší žiaci - 42
Staršie žiačky - 38
Starší žiaci
- 49

ÚAD SLA| 2018

17

17

Správa o činnosti ÚAD SLA 2017/2018
Majstri republiky za rok 2018 :
ml.dievčatá

ml.chlapci

st.dievčatá

st.chlapci

SL

Repaská N.

Ruffíni R.

Jančová R.

Nosek D.

OS

Repaská N.

Ruffini R.

Jančová R.

Klein V.

Celkovými víťazmi SLP - žiakov v sezóne 2017/18 sa stali :
- ml. žiačky : Repaská Nikola
- ml.žiaci :

Ruffíni Robert

- st. žiačky : Jančová Rebeka
- st. žiaci :

Petruf Adrian

Štatistika schádzania pretekov :

V sezóne 2017/18 pretekár, pretekárka mohli absolvovať maximálne 10 štartov v uskutočnených
pretekov.
Vo všetkých 10 uskutočnených pretekoch SLP - žiakov bodovali :
ml.žiačky : Polak Sophia
Gernátová Lea
Terkovičová Barbora
ml.žiaci : Polaček Matej
Knapčok Andrej
st.žiačky : Jančová Rebeka
Strachanová Silvia
Mezovská Denisa
Obertíková Michaela
Bendíková Viktória
Rúžičková Karolína
Kocurková Barbara
Nogová Ema
st.žiaci : Petruf Adrian
Vigaš Samuel
Vičan Viliam
V spolupráci s TMR - Jasná sa nám podarilo zorganizovať plánovaný Tréningový kemp zameraný na
kĺzavé disciplíny a slalom v náhradnom termíne v 26 - 28.3.2018 pre RD-žiaci + rozšírený o
nominovaných pretekárov do Val d Isere 2018 v Jasnej , na ktorý žiacka komisia zohnala prostriedky z
FIS, keď vypracovala a podala projekt na speed camp pre kĺzavé disciplíny.
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Komisia riadila súťaž tak, že zasadala 3 x v letných mesiacoch ( 1 x v Brezne a 2 x v Martine a v zimných
mesiacoch
predovšetkým osobne na jednotlivých kolách SlPž, ďalej mailovou a
telefonickou komunikáciou.
Zároveň okrem zabezpečenia súťaže SlPž sme schvaľovali nominácie na vybrané medzinárodné žiacke
preteky a zabezpečovali účasť nominovaných pretekárov na nich.
Materiálne zabezpečenie SlPž - 2017/18 :

Materiálne zabezpečenie SlP žiakov bolo na veľmi dobrej úrovni. Pretekový materiál zo skladu ÚAD bol
plne k dispozícii usporiadateľom pretekov podľa ich požiadavky. Finančné náklady na časomieru,
spracovanie výsledkov a na technických delegátov boli plne hradené z prostriedkov P - UAD. V tejto
sezóne bolo pre RD - žiaci zabezpečené materiálové vybavenie na vysokej kvalitatívnej úrovni vďaka
spolupráci s realizačným teamom Peti Vlhovej a jej samej. Peťa osobne tento materiál odovzdala
žiackym reprezentantom za prítomnosti médií. Peťa sa stala pre sezónu 2017/18 ambasádorkou žiackej
reprezentácie. V sezóne 2017/18 sme mali zaradených všetkých žiackych reprezentantov v rezortných
strediskách.( Dukla B.Bystrica a NŠC Bratislava ).
Účasť na medzinárodných žiackych pretekoch :
Účasť na medzinárodných pretekoch sme zabezpečili v plnom rozsahu v súlade so súťažným poriadkom
na sezónu 2017/18,no v stálej finančnej tiesni. Výber žiactva sa zúčastnil na medzinárodných pretekoch:
SVK - Vrátna
(23-24.1.2018)
CZE – Říčky
(26-27.1.2018)
SLO – Stari vrh (10-11.2.2018)
ITA - Folgaria
( 9-10.3.2018)
ITA – Abetone (23.-24.3.2018)
FRA - Val d´Isere (05-06.04.2018)
Doprava na jednotlivé podujatia bola riešená 2 x mikrobus z UAD, pokiaľ neboli k dispozícii mikrobusy
UAD - SLA, bol jeden mikrobus z Jasnej. Materiálne zabezpečenie výpravy (tyče, prápory na
OS, kľúč na tyče, atď..) boli plne k dispozícii zo skladu ÚAD.
Účasť a umiestnenie našich pretekárov na týchto pretekoch bola nasledovná:
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INTERKRITÉRIUM ŘÍČKY (26.- 27.1.2018)

GS

SL

ILAVSKÝ Miroslav

2

DNF 1

PETRUF Adrian

6

13

KLEIN Václav

DNF 2

2

JANČOVÁ Rebeka

1

1

STRACHANOVÁ Silvia

2

DNF1

LILGOVA Sophia

22

6

RUFFINI Robert

1

1

MAŽGÚT David

10

16

REPASKÁ Nikola

1

1

HRBÁŇOVÁ Ela

4

4

Garaj Ján
- vedúci výpravy
Holišík Juraj
– tréner mladšie žiačky
Mažgút Rastislav – tréner staršie žiačky
Heimschild Ivan – tréner mladší žiaci
Petruf Miroslav – tréner starší žiaci
Materiál :
Vysielačky (klubové)
Vŕtačky (klubové)
Servis (klubový)
Tyče na tréning (klubové)
Doprava :
Mikrobus - WV Caravelle
Mikrobus - WV Caravelle
Mikróbus - WV Caravelle
Mikróbus - Renault
Mikróbus - Renault
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Na požiadavku vozidiel nebolo zo strany P-UAD poskytnuté žiadne vyjadrenie ( kladné ani záporné) !!!

Prihláška na preteky :
Na prezentácii 25.1.2018 som zistil, že naša výprava nie je prihlásená na preteky !!!
Finančná záloha:
bola pripísaná na účet až 25.1.2018, keď už výprava bola jeden deň v Říčkach !!!
nebolo upresnené na čo môže byť záloha použitá, keď nebola poukázaná v plnej výške !!!
doteraz na medzinárodných pretekoch žiaci mali hradené dva tréningové dni pred pretekmi, platené
obedy, lístky na vleky !!!
Výborné umiestnenia dosiahli : Alex CUKER

st.ž. SL 3. miesto.
OS 10.miesto
Martin MICHALKA ml.ž. SL 5. miesto
OS 6. miesto
Dano NOSEK
st.ž. OS 7. miesto
Sophia POLAK
ml.ž. SL 8. miesto
OS 8. miesto
Dominik VRÁŽEL
st.ž. SL 9. miesto
Šimon LAŠTÍK
ml.ž. SL 10. miesto

Aj napriek negatívam ktoré nás postihli, všetci nominovaní pretekári na ŘÍČKY 2018 zabojovali a
Slovenská výprava sa stala celkovým víťazom v súťaži družstiev. Dá sa s hrdosťou konštatovať, že ako
sme Slováci ovládli Vrátnu, tak isto sme ovládli aj Říčky. Ako Slovenský team sme nesklamali ani v
pretekoch ani mimo nich. Gratulujem všetkým deťom, nominovaným RD trénerom a klubovým
trénerom Ján Garaj.
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STARI VRH SLO

(10-11.2.2018)

GS

SL

NOSEK Daniel

DNF1

7

PETRÚF Adrian

17

12

KLEIN Václav

15

22

JANČOVÁ Rebeka

5

3

STRACHANOVÁ Silvia

30

DNF1

SUROVÁ Alica

18

DNF1

BRUTOVSKÝ Filip

21

DNF1

LAŠTÍK Šimon

26

15

REPASKÁ Nikola

11

1

HRBÁŇOVÁ Ela

19

6

Holišík Juraj
Holišík Juraj
Králik Richard
Laštíková Barbora
Petrúf Miroslav

- vedúci výpravy
- tréner mladšie žiačky
- tréner staršie žiačky
- tréner mladší žiaci
- tréner starší žiaci

Materiál :
Vysielačky (klubové)
Vŕtačky (klubové)
Servis (klubový)
Tyče na tréning (klubové)
Doprava :
Mikrobus - WV Caravelle - SLA
Mikróbus - WV Caravelle - Miroslav Petrúf
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Finančná záloha:
bola ponížená o značnú časť a z tohto dôvodu sa slovenská výprava nezúčastnila plánovaných dvoch
tréningových dní ale len jedného
doteraz mali žiaci na medzinárodných pretekoch hradené dva tréningové dni pred pretekmi /platené
obedy, lístky na vleky/
Výborné umiestnenia dosiahli :
NOSEK Daniel
7. miesto v SL
JANČOVÁ Rebeka
5. miesto v GS a 3. miesto v SL
REPASKÁ Nikola
11. miesto v GS a 1. miesto v SL
HRBÁŇOVÁ Ela
6. miesto v SL
PETRÚF Adrián
12. miesto v SL
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ABETONE ITA 20.3.- 24.3.2018

SL

GS

Surová Alica

12

25

Strachanová Silvia

10

31

Lilgova Sophia

DNF2

38

Ruffini Robert

2

5

DSQ1

28

Nosek Daniel

5

48

Klein Vaclav

19

23

Cuker Alex

30

22

Repaska Nikola

5

7

Murinova Ema

16

22

Michalka Martin

Heimschild Ivan – Vedúci výpravy + Tréner Mladší žiaci
Surový Ivan – Tréner Staršie žiačky
Lauček Lubo – Tréner Starší žiaci
Kamenicka Daniela – Tréner mladšie žiačky
Materiál:
Tyče – LOPS Bratislava
Vysielačky – Sanitrár Jan
Vŕtačky (klubové)
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Servis (klubový)
Bol absolvovaný tréning 1 deň pred pretekom. Príchod do Abetone bol v stredu o 02:00 Mikrobus –
Caravelle SLA, na ceste do ITA sa pokazila, 6h sme čakali v servise v BA Mikrobus – Renault SLA.

Výborné umiestnenie Roberta Ruffiniho – 2 miesto v SL. (1miesto po 1ole)
Výborne umiestnenie Noseka Daniela, ktorý obsadil konečné 5 miesto v SL
Výborné umiestnenie Repaskej Nikola - 5 miesto v SL
Potvrdenie reprezentačného kritéria pre Strachanovú Slilviu 10 miesto v SL
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TOPOLINO ITA – Alpecimbra 9.-10.3.2018

GS

SL

ILAVSKÝ Miroslav

DNF1

DNF2

PETRÚF Adrian

DNF1

DNF1

KLEIN Václav

30

DNF1

JANČOVÁ Rebeka

6

7

STRACHANOVÁ Silvia

DNS2

36

SUROVÁ Alica

DNS2

DNS2

MAŽGÚT David

26

DNF2

RUFFÍNY Robert

5

DNF2

GERNÁTHOVÁ Lea

44

34

HRBÁŇOVÁ Ela

22

24

Holišík Juraj
Mažgút Rastislav
Kamenická Daniela
Heimschild Ivan
Petrúf Miroslav

- vedúci výpravy
- tréner mladšie žiačky
- tréner staršie žiačky
- tréner mladší žiaci
- tréner starší žiaci

Materiál :
Vysielačky (klubové)
Vŕtačky (klubové)
Servis (klubový)
Tyče na tréning (SLA)
Doprava :
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Mikrobus - WV Caravelle - SLA
Mikróbus - WV Caravelle - Miroslav Petrúf

Výborné umiestnenia dosiahli :
RUFFÍNY Robert
JANČOVÁ Rebeka

5. miesto v GS
6. miesto v GS a 7. miesto v SL

Myslím si že do budúcna stojí za zváženie či je efektívna účasť tretích pretekárov v starších kategóriách.
Keďže sú žrebovaní v tretej skupine majú vysoké štartovné čísla a nie sú konkurencieschopní.
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Val d Isere FRA 5. - 6.4. 2018

SG

SL

PETRÚF Adrian

60

DNF1

KLEIN Václav

14

28

DNS

17

LILGOVÁ Sophia

45

DSQ1

SUROVÁ Alica

34

18

MAŽGÚT David

63

13

BRUTOVSKÝ FILIP

60

52

MICHALKA Martin

23

21

GERNÁTHOVÁ Lea

DNF

27

DUHANOVÁ Laura

42

17

JANČOVÁ Rebeka

Holišík Juraj
Mažgút Rastislav
Surový Ivan
Petrúf Miroslav

- tréner mladšie žiačky, vedúci výpravy
- tréner mladší žiaci
- tréner staršie žiačky
- tréner starší žiaci

Materiál :
Vysielačky (SLA)
Vŕtačky (klubové)
Servis (klubový)
Tyče na tréning (SLA)
Doprava :
Mikrobus - WV Caravelle - SLA
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Mikrobus - Renault Traffic - SLA
Mikróbus - WV Caravelle - Miroslav Petrúf

Najlepšie umiestnenia dosiahli :
Mažgút Dávid
Klein Václav
JANČOVÁ Rebeka
Duhanová Laura
Surová Alica

13. miesto v SL
14. miesto v SG
17. miesto v SL
17. miesto v SL
17. miesto v SL

Pretekov sme sa zúčastnili v dňoch 2.4.-7.4. Cestou sme prespali z 2.4. na 3.4. v Nemecku. Dňa 4.4. sme
absolvovali tréning v stredisku Val d Isere a následne 5-6.4. preteky. Cestou späť sme prespali v
Nemecku.
Na základe splnenia kritérií je navrhnuté zloženie reprezentačného družstva žiakov na sezónu 2018/19
nasledovné:
Reprezentačné družstvo žiakov na sezónu 2017/18
Surová Alica
Strachanová Silvia
Lilgová Sophia
Jančová Rebeka
Píšová Katarína
Šrobová Katarína
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SPRÁVA KOMISIE JUNIOROV U21 ženy/muži
RD 2017/2018 U21 muži
Baláž Filip
Katrenič Henrich
Košík Tomáš
Revúcky Samuel
Sanitrár Ján
Prieložný Matej - zaradený do RD B
Komisia RD U21 muži na sezónu 2017/2018 bola zložená z 5 členov:
Predseda - Košík Radoslav
Ďurica Richard (zástupca S. Revúckeho)
Gantner Juraj
Pošta Milan
Sanitrár Ján

V sezóne 2017/18 sa podarilo uskutočniť všetkých päť plánovaných pretekov na Slovensku, ktoré sa po
menších úpravách v termínoch voči plánu či už v dôsledku snehových podmienok, ale aj z dôvodu účasti
na pretekoch v Čechách a Poľsku a následnej účasti pretekárov zo spomínaných krajín, konali dvakrát na
Štrbskom Plese, Vyšnej Boci, Valčianskej Doline a MSR vo Vrátnej. Preteky boli výborne organizačne
zvládnuté a skvele pripravené po všetkých stránkach, čomu patrí vďaka, či už usporiadateľom, ale aj
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a spolupodieľali sa na ich uskutočnení. Okrem už spomínaných
pretekov a pretekov, ktoré pretekári absolvovali individuálne, sa konali v danej sezóne MSJ v Davose
a ZOH v PyeongChangu. Z týchto dvoch podujatí sa naši juniori zúčastnili len MSJ v Davose v počte 3
starší juniori (Prieložný Matej, Katrenič Henrich, Revúcky Samuel).

Prikladám správu z MSJ Davos od Ďuricu Richarda:
Podujatie – Majstrovstvá sveta juniorov
Miesto – Davos
Dátum – 29.1-8.2.2018
Tréneri – Ďurica, Lubellan, Prevuzňák
Pretekári – Prieložný Matej, Katrenič Henrich, Revúcky Samuel
Materiálne zabezpečenie – tyče-40ks, auto-Renault
Výsledky – meno, disciplína – umiestnenie
Prieložný
DH–DNF
SG-30.m
Katrenič
DH-43.m
SG-DNF
Revucký
SG-54.m
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Hodnotenie MSJ

Časť tímu, v zložení Ďurica, Lubellan, Prieložný, Katrenič pred MSJ mala záverečnú prípravu na
sústredení v stredisku Saalbach, kde absolvovali tréningy v disciplínach GS a SG a preteky v disciplíne SG.
Následne sa presunuli do Davosu, kde sa postupne ku skupine pripojili Prevuzňák a Revúcky.
Podujatie bolo zorganizované na veľmi vysokej profesionálnej úrovni a pretekalo sa na kvalitných a
náročných tratiach. Keďže sme dosiahli jediné umiestnenie do 30. miesta, môžeme hovoriť o nenaplnení
výkonnostných cieľov.
Záver – Všetci chlapci, štartujúci na tomto podujatí, sú členmi reprezentácie U21. Výsledky našich
pretekárov ukázali nedostatočnú pripravenosť na takéto podujatie. V prípade, že na vrcholnom
svetovom podujatí tejto vekovej kategórie sme schopní podávať len priemerné, v horšom prípade
podpriemerné výkony, tak sú na zamyslenie viaceré veci, ktoré by mala komisia U21, trénerská rada
a celé UAD asi čím skôr pomenovať.
Zhodnotenie sezóny 2017/18

Zhodnotenie sezóny u jednotlivých pretekárov vyjadrujú hodnoty bodov v LB, ktorá ešte nie je uzavretá,
ale výsledky by sa už nemali nijak výrazne meniť. Avšak výrazne vstúpili do prvej sezóny v juniorskej
kategórií chlapci ročník 2001, ktorí počas nej dosiahli zaujímavé výsledky a splnili kritéria do RD U21 do
nasledujúcej sezóny 2018/19. Ale aj chlapci starších ročníkov dosahovali zaujímavé výsledky, kde si
niektorí splnili a potvrdili pozíciu v juniorskej reprezentácií a niektorým sa to splniť - obhájiť nepodarilo
z určitých dôvodov. Vieme, že každým rokom sú kritéria na splnenie či už do juniorskej RD, ale aj na
presadzovanie sa v mužskej konkurencii ťažšie a náročnejšie. S tým je spojené aj pretekové nasadenie,
ktoré sa prejavuje väčšou mierou rizika v jazde, následkom čoho je urobenie viacerých chýb, ktoré
v konečnom dôsledku ovplyvnia celkový výsledok, ba až nedokončenie pretekov. Týmto vyjadrením
chcem predísť polemike o tom, kto je dobrý a kto nie, kto napreduje a kto stagnuje na základe
dosiahnutých bodových hodnôt v sezóne, alebo množstve nedokončených pretekov. V každom prípade
chcem povedať, že u každého sa prejavila práca v prípravnom období pozitívne a dosiahnuté výsledky sú
výsledkom určitých, u každého jedného pretekára individuálnych faktorov. Každý z pretekárov sa na
sezónu nejakým spôsobom pripravoval pod vedením svojich trénerov, ktorí si robili svoju prácu
svedomito a snažili sa svojim zverencom dať čo najviac a čo najlepšie ich do pretekovej sezóny pripraviť.
To isté platí aj pre pretekárov, ktorí do prípravy vložili nemalé úsilie a snahu pripraviť sa do sezóny čo
najlepšie s cieľom byť zas o čosi lepší na úkor svojho voľného času, individuálnych študijných plánov
a mnohého odriekania. Nedá sa hovoriť o tom, že by niekto neprejavil sebemenšiu snahu, alebo
ignoroval prácu na zlepšovaní sa, alebo bol ľahostajný k sebe samému, prípadne k trénerovi, ktorý mu
venuje energiu a čas. Možno by stálo zamyslieť sa, ako robiť veci inak, možno lepšie a efektívnejšie,
ktoré by pomohli k tomu, aby sme dosahovali u našich juniorov výraznejšie zlepšenia, ktoré by vo finále
viedli k lepším výsledkom, lepšie sa vedieť presadzovať v konkurencii, a tak by sme mnohým pomohli
lepšie znášať, prípadne eliminovať konkurenčné bariéry a nepríjemné pred štartové stresy, ktoré sú
dôsledkom mnohých faktorov ovplyvňujúci výsledok preteku a ďalšieho pretekárovho psychického
nastavenia. Možno by stálo za to, porozmýšľať ako sa podieľať na príprave spoločne, pracovať vo
väčšom kolektíve pretekárov a trénerov. Dôsledkom čoho by sme umožnili pretekárom vzájomného
porovnávania sa, doťahovania sa na lepších a následne tých lepších takto motivovať k ďalšiemu
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zlepšovaniu sa, možno väčšej rivality, zdravej súťaživosti medzi sebou, ale aj kolektívneho spolužitia.
Tréneri by mali vzájomným vypomáhaním si jednoduchšiu a ľahšiu prácu okolo stavby a udržiavania
kvality tratí a mohli sa viac venovať svojim, ale aj spoločne všetkým pretekárom, svojimi názormi,
postrehmi a radami ako a čo robiť lepšie a to nielen na svahu, ale aj pri video rozboroch po tréningoch.
Omnoho jednoduchšie a ľahšie by sme dostávali trate na trénovanie viac-menej všetkých disciplín
a hlavne tento spôsob, spoločného trénovania by nabral určitú váhu a učinil by nás všetkých viac
zodpovednejších za fungovanie a prispeli by sme tak k tvorbe začínajúcemu systému, ktorý bohužiaľ
zatiaľ nie je žiadny a bol by to tak odrazový mostík k jeho postupnému zlepšovaniu. Týmto by som
nadviazal na vyjadrenie Richarda Ďuricu v závere jeho správy z MSJ 2018.
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SPRÁVA KOMISIE MASTERS

Komisia MASTERS a Open bola zvolená na stretnutí účastníkov pretekov SLP MASTERS a Open, ktoré sa
konalo dňa 09.04.2016 v Mýte pod Ďumbierom. Komisia bola zvolená v zložení - predseda: Branislav
Lengyel, členovia: Ján Chasák, Jozef Horský, Vladimír Ternavský a Darina Kubeková. Jej mandát končí na
konci tejto sezóny.
V prípravnom období sezóny 2017/18 komisia schválila súťažný poriadok na sezónu 201/18, kritériá
reprezentácie MASTERS, kalendár pretekov, rozpočet úseku.
Komisia všetky úlohy načas splnila, odovzdala na SLA spracovaný kalendár na ďalšiu sezónu, súťažný
poriadok, ktorého súčasťou boli kritériá reprezentácie, rozpočet na sezónu. ÚAD uhradil, resp uhradí
organizátorom SlP MASTERS a Open náklady na meranie pretekov a TD.
Súťaž Slovenského pohára MASTERS a Open prebehla mimo 1 kola podľa naplánovaného kalendára.
Vzhľadom na to že usporiadateľ 1 kola tieto odmietol organizovať, konali sa pred finále jedny náhradné
preteky v OS. Organizátorom bol klub organizujúci Finále SLP. Pretekov MASTERS v sezóne sa zúčastnilo
19 registrovaných žien kategórie C, 32 registrovaných mužov kategórie B a 36 registrovaných mužov
kategórie A. Kategórie Open sa zúčastnilo spolu 12 registrovaných žien a mužov. Účasť na pretekoch
bola teda najvyššia za posledné tri sezóny.
Súčasťou Slovenského pohára bol aj pretek FIS MASTERS CUP na Štrbskom Plese, kde okrem slovenských
pretekárov štartovali aj pretekári zo štrnástich štátov Sveta. World Masters Criterium v USA sa zúčastnil
len jeden slovenský zástupca. V celkovom hodnotení Svetového pohára MASTERS dosiahol na stupne
víťazov vo svojej kategórii len Dušan Ambros. Dolník František obsadil štvrté miesto. Víťazov
jednotlivých pretekov a víťazov Slovenského pohára tu nebudem uvádzať, výsledky sú k dispozícii na
stránke lyžovania MASTERS a čiastočne aj SLA.
Poďakovanie patrí tiež organizátorom pretekov Slovenského pohára MASTERS a Open a všetkým
činovníkom. Vďaka Jarovi Štancelovi za propozície, výsledky a informácie o MASTERS, ktoré máme stále
aj na stránke www.skimasters.sk.
Každoročne sa opakujúcim nedostatkom a problémom pri prezentáciách na prvých pretekoch bol chaos
v registráciách pretekárov. Výsledky pretekov Slovenského pohára MASTERS a Open sú kompletne na
stránke www.skimasters.sk a výsledky medzinárodných pretekov sú na stránke www.fisski.com. Na
základe schválených kritérií tvorby reprezentačného družstva MASTERS uvedených v súťažnom poriadku
komisia MASTERS navrhuje P-ÚAD reprezentáciu Slovenska pre sezónu 2018/19 v tomto zložení:
Kategória C6 - C9: Dana Chasáková
Anna Blahútová
Kategória B: Jozef Dibdiak
Daniel Granec
Pavel Krasuľa
Kategória A: Dušan Ambros
Martin Legutky
Jozef Puttera
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SPRÁVA KOMISIE SPEED SKI

-

5. najrýchlejší na svete s rýchlosťou 223,464 km/h (Speed Masters)FRA – Vars

-

3x víťazstvo v extrémnych masových pretekoch Red Bull Homerun

1.miesto (FRA)- Les Ores
1.miesto (FRA)- Les 2 Alpes
1.miesto(BIH)- Jahorina
- Svetový pohár FIS:
6.miesto (FRA)- Vars
10.miesto (FRA)- Vars
10.miesto (FIN)- Salla
12.miesto (FIN)- Salla
7.miesto (SWE)- Idre
11.miesto (SWE)- Idre
7.miesto (AND)- Grandvalira
20.miesto (AND)- Grandvalira
11.miesto vo Svetovom pohári celkovo
Za najväčší úspech celej sezóny považujem preteky WC v Andorre, kde som porazil najrýchlejšieho
jazdca Sveta Ivana Origoneho.
Celá sezóna bola veľmi náročná, časovo, finančne a zabezpečením účasti na pretekoch, keďže som
šoféroval sám cez 20 000km, miesto regenerácie som si sám robil servis lyží, všetko nosil s pomocou
manželky atď...
Mojím cieľom bolo skončiť v tejto sezóne do 7.miesta v celkovom hodnotení WC, a to by sa aj bolo
podarilo, za predpokladu účasti na pretekoch WC v Kanade, kde som sa nemohol zúčastniť z finančných
dôvodov.
Som veľmi spokojný s výsledkami tejto sezóny, ktoré by sa mi
neboli podarili bez mojej vytrvalosti, bez každodennej pomoci mojej manželky Veroniky Bekeš
Ondrášikovej, podpory sponzorov, SLA a všetkých priateľov, známych a fanúšikov a médií. Ďakujem
všetkým za podporu a pevne verím, že aspoň časť nákladov v tejto sezóne bude možné refundovať z
UAD, pretože naše náklady na WC boli cez 20 000,- eur.
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Správa o činnosti dozornej rady ÚAD

Členská schôdza ÚAD 13.5.2018
Dozorná rada ÚAD pracovala v uplynulom období v zložení Judr. Iveta Gibodová, Ing. Miroslav Štrkolec a
Ing. Václav Klein – predseda DR.

Uplynulá sezóna bola sezónou OH 2018 a najmä poslednou sezónou ,môžeme povedať, našej ikony
Veroniky Velez-Zuzulovej. Jej návrat do pretekového kolotoča a na OH v tak krátkom čase a po tak
náročnom zranení bolo ukážkou toho, prečo ona a celý jej tím patrili počas dlhých rokov medzi
absolútnu svetovú špičku. Svojimi výsledkami počas celej kariéry urobila pre rozvoj a popularitu nášho
športu veľmi veľa! Za to všetko sa jej chceme úprimne poďakovať!
Výrazné úspechy Petry Vlhovej v uplynulej sezóne hovoria samé za seba a výsledky Adama a Andreasa
Žampovcov nám napriek zraneniu Adama pred sezónou dávajú opäť väčší optimizmus pre budúce
sezóny. Ďakujeme!
Uplynulý rok činnosti úseku sa niesol už v novej situácii postavenia ÚAD v rámci SLA a skutočnosti, že
zmenou stanov, právomocí a delegačného kľúča sa zmenili aj procesy v prevádzke organizácie a taktiež
samozrejme v jej rozhodovaní.
Predsedníctvo ÚAD nie je svojim zložením orgánom podľa stanov SLA a DR ÚAD je dnes vyslovene
vnútorným orgánom úseku definovaný organizačným poriadkom ÚAD. Únava a frustrácia všetkých
aktívnych členov, delegátov a podporovateľov z daného procesu a jeho výsledku bola v posledným
období zjavná.
Napriek tomu, alebo práve preto sa DR ÚAD a ako aj P-ÚAD sústredili na adaptovanie práce úseku na
opäť novú situáciu a zabezpečenie bezproblémovej realizácie všetkých dôležitých úloh a aktivít vo vnútri
úseku.
V novembri 2017 odstúpil z funkcie predsedu ÚAD Michal Rajčan, čo samozrejme, najmä v období
začiatku pretekovej sezóny, poznačilo výkonnosť celého vedenia ÚAD.
Predsedníctvo ÚAD a veríme, že aj za výdatnej výkonnej pomoci členov DR ÚAD zvládlo situáciu. Pod
náhradným vedením podpredsedníčky Henriety Balážovou postupne zabezpečilo prevádzku úseku. Pre
posilnenie svojho výkonu P-ÚAD kooptovalo do svojich radov Jana Garaja. Jeho následné odstúpenie
v krátkom čase vnímame ako nevyužitie možnosti pomôcť vedeniu úseku zvládnuť prevádzku a celú
pretekovú sezónu, ktorej súčasťou boli OH. Neskoršie kooptovanie Pavla Chovaňáka bolo významným
poslinením P-ÚAD.
Môžeme konštatovať, že keď najmä v čase konca roka 2016 sme mali všetci veľmi vážne obavy o našu
schopnosť vôbec zabezpečiť základnú prevádzku úseku počas pretekovej sezóny2016/17, táto sezóna
bola z pohľadu základnej prevádzky pripravená a realizovaná na výrazne lepšej úrovni.
Popri hladšie realizovanej prevádzke to ale odkrylo vnútorné rezervy na iných úrovniach. Vnímali sme
problémy vznikajúce z nefunkčnosti Trénerskej rady a aj nedostatočnej činnosti a vyšších úloh
jednotlivých komisií. Tieto medzery a neplnenie si niektorých úloh vytvárali spätne ďalšie nároky na
samotnú prevádzku a operatívu úseku.
Zjednodušene povedané sa základná operatíva opätovne stávala základným „hracím priestorom
všetkých“, čo je škoda a mrhanie ľudskej energie v úseku.
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Za úspešný krok, aj keď s meškaním, považujeme vytvorenie a obsadenie pozície sekretára pre alpské
disciplíny a lyžovanie na tráve, ktorý môže výrazným spôsobom odbremeniť Športového riaditeľa a PÚAD najmä v oblasti administratívy úseku. Verím, že v krátkom čase bude ukončený aj výber nového
športového riaditeľa úseku po odchode Dariny Kubekovej na konci marca.
Z pohľadu postavenia ÚAD v rámci SLA a samotnej činnosti SLA musíme ešte spomenúť fakt, že napriek
tomu, že je máj 2018, ešte stále nebola predsedníctvom SLA predstavená ani pracovná verzia rozpočtu
SLA. Z rozhodnutia samotného predsedníctva SLA pracujeme stále v režime rozpočtového provizória.
Aj v uplynulom roku sa jednou z priorít stala aj pre členov DR ÚAD podpora zabezpečenia toho
najnákladnejšieho fungovania/ prevádzky úseku a pomoc pri príprave začínajúcej sezóny 2011/2018.
Bez ohľadu na to, že členovia DR majú zo štatútu ÚAD definované iné zodpovednosti.
Ako predseda DR som sa podľa možností počas celého obdobia zúčastňoval väčšiny zasadnutí
predsedníctva ÚAD.
Snažili sme sa poskytnúť, či už organizačnú, právnu alebo materiálnu pomoc vedeniu úseku tak, aby
členovia úseku, mládež, kluby a všetci pretekári boli v minimálnej miere postihnutí akýmkoľvek
pozostatkom problémových stavov posledného obdobia počas priebehu sezóny 2017/18, vrátane
organizácie súťaží , účastí našich reprezentantov na vrcholových podujatiach ako OH, SP,MSJ, atď. až po
MS SR. Vnímame, že niektoré z aktivít sa neobišli bez menších problémov, avšak v dnešnej situácii to
hodnotíme ako úspešné organizačné a finančné zvládnutie priebehu sezóny.
Z pohľadu svojej vlastnej činnosti a priamej zodpovednosti, DR ÚAD na svojom zasadaní 10.10. 2017
zhodnotila stav plnenia a čerpania rozpočtu na rok 2017. Dôležitou témou v tom období už bolo správne
a úplne čerpanie rozpočtu zo štátneho príspevku v rámci nových pravidiel, aby sme predišli zbytočnému
preúčtovaniu čerpania z vlastných zdrojov a následný stratám daných súm.
DR ÚAD na tom istom zasadaní nemusela prijímať uznesenie k žiadnemu podnetu členov ÚAD.
Na svojom zasadaní počas sezóny , 29.01.2018, sme sa sústredili na preverenie správnosti čerpania
rozpočtu uplynulého roka a prejedanie nezrovnalostí alebo otvorených otázok v správe o plnení a
čerpaní rozpočtu 2017.
Na základe tohoto preverenia sme žiadali o získanie transparentných informácii o tvorbe a čerpaní
prostriedkov FIS, či už na úrovni SLA alebo následne ÚAD.
Ďalšou dosiaľ nevyjasnenou tímov bolo preverenie získania dotácie na VCS 2017 a najmä dôvody jej
nedočerpania zo strany ÚAD. Vážnym problémom v tejto téme bolo najmä neinformovanie vedenia ÚAD
o práci s danou dotáciou zo strany P- SLA.
Poslednou oblasťou bola požiadavka na P-ÚAD o systematický postup vo vymáhaní, alebo dôslednom
zúčtovaní stále otvorených niektorých položiek členov ÚAD.
Predmetom posledného zasadnutia DR ÚAD, 4.5.2018 pred ČS 2018, bol rozpočet ÚAD pre rok 2018.
Bohužiaľ, ako už bolo spomenuté vyššie, rozpočet SLA nebol stále predložený a schválený. Na úrovni
ÚAD je teda stále rozpočet v úrovni návrhu a rámcových odhadov pre vylepšenie. Pracujeme a pracovali
sme aj v pretekovej sezóne od januára 2018 v rozpočtovom provizóriu, o ktorom sú jednotlivé zložky
informované. P- ÚAD žiadame o zabezpečenie dôsledného dodržiavania rozpočtového provizória vo
všetkých kapitolách. Keďže nám už boli prezentované možné výrazne odchýlky vo vyúčtovaní najmä
kapitoly práce komisie U16, požiadali sme podpredsedníčku ÚAD o konanie vo veci k náprave.
Ďalším bodom bola informácia z P-ÚAD o ukončení pretekovej sezóny 2017/18 a pripravovaných
programových zmenách pre ďalšie obdobie.
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Poslednou témou bola informácia o príprave členskej schôdze ÚAD. Tu by som rád poďakoval JUDr.
Ivete Gibodovej za aktívnu prácu v spolupráci s P-ÚAD na príprave dôležitých formálnych dokumentov
potrebných pre konanie ČS.

Zároveň by som rád poďakoval všetkým členom DR ÚAD a P-ÚAD za celoročnú prácu v orgánoch úseku.
Verím, že napriek náročným, niektorým obdobiam roka, spojeným s touto prácou, im ich entuziazmus a
energia vydržia aj pre nasledujúce obdobia.

ÚAD SLA| 2018

37

37

Správa o činnosti ÚAD SLA 2017/2018

6

Záver

Výrazné výsledky a popularitu zjazdového lyžovania dosiahla a zabezpečila ako v predchádzajúcej sezóne
predovšetkým Petra Vlhová, ktorá dosiahla najlepšie umiestnenie v celkovom poradí svetového pohára
slovenského zjazdára doteraz. Bohužiaľ jej nemohla asistovať Veronika Velez Zuzulová, ktorá pre vážne
zranenie kolena vynechala takmer celú sezónu, ale aj napriek roztrhnutému väzu dokázala vybojovať na
olympijských hrách výborné 17. miesto v slalome. Stabilné výsledky dosahujú bratia Žampovci, ktorí
v silnej mužskej konkurencii dokážu bodovať vo Svetovom pohári, avšak výsledkom Petry, či Veroniky
konkurovať nedokážu. Matej Falat sa pokúšal tiež o prienik do svetovej mužskej špičky, avšak nepodarilo
sa mu vo Svetovom pohári bodovať, avšak vytvoril si výsledkami v kontinentálnych pohároch lepšiu
štartovaciu pozíciu do ďalšej sezóny. Juniorky Soňa Morvačíková, Tereza Jančová a Klaudia Nemcová sa
pokúšali bodovať v Európskom pohári, avšak podarilo sa to iba raz Tereze. Všetky dievčatá však stáli
niekoľkokrát na stupňoch víťazov rôznych FIS pretekov a národných šampionátov a v tejto sezóne si
vylepšili FIS body predovšetkým v disciplínach slalom a obrovský slalom.
Olympijskú sezónu poznačila neprofesionalita SLA v oblasti zabezpečenia účasti pretekárov na
olympijských hrách, najmä v oblasti nerovnomerného zloženia realizačných tímov a celkovo
personálneho zabezpečenia. Je to situácia známa z minulosti a opakuje sa pri účasti na veľkých
podujatiach. Rovnako absentuje koncepcia rozvoja zjazdového lyžovania, čo je zrejmé z výsledkov, ktoré
zabezpečujú predovšetkým mikrotímy.
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