
 

ZÁPIS z volebného stretnutia Masters 
 

Termín zasadnutia: 18.06.2022 

Miesto: Penzión Krasuľa, Ždiar 

Hostia: Janka Štaffenová 

Predsedajúci: Pavol Krasuľa 

Zapisovateľ: Janka Štaffenová 

Overovatelia: Dušan Ambros 

Mandátová komisia: Zuzana Šnircová 

Volebná komisia: Krajňák Otto, Husková Daniela 

  

 

1. Privítanie /začiatok 14:00/ prezentácia od 13:00 
2. Voľba Mandátovej komisie:  
Zvolená Zuzana Šnircová 
3. Kontrola uznášania schopnosti schôdze, potrebná nadpolovičná prítomnosť 
Celkový počet hlasov Masters: 117 
Celkovo prítomných osôb: 17 s počtom Mandátových lístkov 70 
4.  Voľba volebnej komisie – Otto Krajňák, Daniela Husková 
      Voľba zapisovateľa – Janka Štaffenová  
      Voľba overovateľa – Dušan Ambros 
5. Vyhodnotenie sezóny 2021/22   
V sezóne 2021/22 v kategórii Masters boli uskutočnené všetky plánované preteky. Uskutočnili sa 
oproti pôvodnému kalendáru 2 zmeny. 2. kolo Pohára MaO ZSL bolo presunuté z Polomky Búčnik do 
Monkovej doliny a 3. kolo Pohára MaO ZSL bol posunutý termín z 12. – 13. 2 na 11. – 12. 3. 2022 
v Bachledovej doline. 

Dátum  Miesto Disciplína   

29.1.2022 Dolinky SL  1. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

100 

30.1.2022 Dolinky SL  1. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

74 

5.2.2022 Monkova dolina SL 2. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

41 

6.2.2022 Monkova dolina SL 2. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

39 

25.2.2022 Jurgów SG 4. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

30 

26.2.2022 Jurgów GS 4. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

51 

27.2.2022 Jurgów GS 4. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

48 

11.3.2022 Bachledova dolina SL 3. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

41 

12.3.2022 Bachledova dolina GS 3. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open  

49 

25.3.2022 Štrbské Pleso SL 5. kolo Pohár ZSL Masters a 
Open / FMC Masters 

101 

26.3.2022 Štrbské pleso GS 5.kolo Pohár ZSL Masters a 
Open / FMC Masters 

120 

 



 

Počas celej sezóny štartovalo priemerne za jeden pretekový deň 63 športovcov, kde priemer výrazne 
ovplyvňujú preteky FMC. V pretekoch mimo FMC bol priemer 52 štartujúcich pretekárov. 
Dohodnuté financovanie zo strany ZSL bolo dodržané.  
Na stretnutí bola vyjadrená požiadavka na dodržiavanie pravidiel súťažného prepisu ZSL, Predpisov 
Fis a prepisov slušného správania. V sezóne došlo ku konfliktnej situácii, kde pretekári vulgárne 
komunikovali medzi sebou a členmi organizačného výboru pretekov.  
Počas sezóny a pri vyhodnotení sezóny sa preukázali nedokonalosti v súťažnom predpise. Zvolila sa 
pracovná komisia, ktorá bude zodpovedná za vykonanie zmien v prepise.  
Jedna zo zmien do predpisu bola navrhnutá a sformulovaná: 
Arbitrom má byť podľa priority 1. reprezentant SR Masters, 2. pretekár s odborným vzdelaním 
v zjazdovom lyžovaní 3. iný pretekár zvolený na schôdzi pretekov. 
Pracovná skupina pre úpravu Súťažného predpisu Masters:  
Zbyňo Poddaný, Dušan Ambros, Pavol Krasuľa, Darina Kubeková. 
 
Súčasťou vyhodnotenia sezóny bola aj informácia o splnení kritérií pre návrh na zaradenie do 
Reprezentácie Masters pre sezónu 2022/23.  

Športové odvetvie: Masters Kritérium plnenia z NaKP ZSL 
2021/22 Zaradenie Meno, priezvisko športovca 

RD C1 Martina IVANOVÁ Glóbus 16. 

RD C2 Darina KUBEKOVÁ Glóbus 16. 

RD A6 Vladimír TERNAVSKÝ 16. 

RD A4 Roman STANÍK Glóbus 16. 

RD A5 Dušan AMBROS štatút zraneného 

RD B8 Jozef DIBDIAK 16. 

RD B8 Emil DANIŠ 16. 

RD B7 Pavol KRASUĽA 16. 

RD B11 Milan HOFBAUER Glóbus 

RD B12 František DOLNÍK Glóbus 

 
6.  Plán na sezónu 2022/23 
Kalendár pretekov je rozpracovaný, termíny do nového kalendára sú navrhnuté. Bola podaná výzva, 
aby sa prípadný organizátori ohlásili.  
Predbežný návrh: 
Jurgow 4 preteky, Bachledová dolina 2 preteky, Žiar 2 preteky, Svetový pohár 2 preteky slovenského 
pohára v rámci 3 pretekov FMC, Polomka – 2 preteky (organizátor sa vyjadril, že preteky Polomka 
organizovať v nasledujúcej sezóne nebude)  
 
7.  Diskusia: 
Zbyňo Poddaný: Na pretekoch sa zúčastňuje málo pretekárov, je potrebné pretekárov motivovať aby 
sa zúčastňovali na pretekoch. V Kalendári pretekov vyrovnať počet disciplín SL a OS. Motivovať 
pretekárov vyhodnotením ....., Osloviť trénerov, propagovať podujatia na zväzovej a aj 
medzinárodnej úrovni, získať sponzorov a vytvoriť z pretekov spoločensky zaujímavé podujatie.  
Pripomienka k minuloročným FMC – na podujatie svetového pohára nepatrí kategória OPEN.  
Zvážiť celkové vyhodnocovanie tejto kategórie, prípadne nezaradiť do celkového hodnotenia pohára.  
Priviesť na svetový pohár Masters významnú osobnosť, podporiť podujatie propagáciu v rôznych 
médiách, viac sa venovať propagácii kategórie Masters, ponúknuť médiám medailóniky našich 
zaslúžilých Masters pretekárov,  
Pavol Krasuľa:  
Organizátor podujatia na pretekoch Masters nemá možnosť určiť cenu lístkov na dopravné zariadenia 
v strediskách. Pretekári na jednotlivých pretekoch musia dodržiavať pokyny strediska a ak stredisko 
určí cenu lístkov, ktoré musia pretekári na pretekoch používať, je potrebné, aby pretekári túto 



 

podmienku dodržali. Tento rok sa stalo na pretekoch na Štrbskom plese, že pretekári používali 
vlastné sezónne lístky čo neskôr spôsobilo nezhodu vo vyúčtovaní lístkov strediska. Túto chcelo 
stredisko naúčtovať organizátorovi, ktorý by musel tento nedoplatok uhradiť z vlastných zdrojov.  
Ďalším bodom, ktorý sa bude musieť upraviť pri pretekoch FMC je prihlasovanie na pretekoch, bol 
návrh na elektronické prihlasovanie. Kto nebude dopredu prihlásený a nezaplatí dopredu štartovné, 
nebude na pretekoch štartovať. Samozrejme pri chorobe alebo zranení bude na túto skutočnosť 
prihliadané. Ako sa budú organizovať prihlášky aj na ostatné preteky Pohára MaO ZSL je potrebné 
viesť diskusiu a vymyslieť systém ako organizátorovi odbúrať rannú administratívu a tým následne 
zdržanie pretekov.  
 
Požiadavka na PR oddelenie ZSL o väčšiu propagáciu kategórie Masters a využitie momentálnej 
popularity športu. V opačnom prípade je možné že športovcov Masters bude stále menej.  
 
Milan Hofbauer: 
V predpise ZSL o organizácii pretekov Masters stojí, že na pretekoch môžu štartovať iba pretekári 
ktorí majú členstvo ZSL, alebo pretekári z iných krajín. Navrhuje zrušiť túto podmienku v nádeji 
zvýšenia počtu štartujúcich pretekárov.  
Milan položil otázku ohľadne poistenia športovcov na podujatí. Poistenie zodpovednosti za škodu, 
poistenie úrazové, poistenie cestovné ????? 
Viacerí účastníci týchto podujatí majú vyše 70 rokov a poisťovne odmietajú takýchto ľudí poisťovať.  
Otázkou je aj poistenie výpravy na MS Masters.  
 
Členovia Masters požadujú vytvorenie mail listu pre odosielanie informácii, ktoré sa týkajú kategórie 
Masters – Kalendár, poistenie, informovanie o zmenách nastávajúcich počas sezóny, nominácie, 
výpravy....... 
Otázka bola aj na vytvorenie podstránky Masters v rámci webovej stránky ZSL. 
 
Členovia vyslovili aj požiadavku na organizátorov, zmeniť pri vyhodnotení pohár, medailu za iné ceny.  
 
Doteraz sa pretekári prihlasovali na preteky cez Whatsappovú skupinu. Požadujú nájsť iný systém 
prihlasovania – prípadne prihlasovanie mailom alebo elektronickým formulárom, na svetový pohár 
Masters je požiadavka vytvorenia elektronického prihlasovacieho formulára a požiadavky na platbu 
za štartovné a lístky na vlek bankovým prevodom dopredu pred pretekmi.   
 
Šimon Mastný:  
Cez online pripojenie informoval členov o pripravenosti kalendára Višegrad Masters Cupu na ďalšiu 
sezónu, poďakoval pretekárom za účasť na minulom ročníku a pozval všetkých na účasť aj v ďalšom 
ročníku súťaže.  
 
Návrh na zváženie organizácie Majstrovstiev Sveta Masters v roku 2029.  
  
8. Návrh členov Masters na ďalšiu činnosť 
Pri tvorbe kalendára je potrebné vyrovnať počet disciplín SL, OS počas celej sezóny. Preteky OS majú 
vždy vyššiu účasť ako Slalom. Na základe tejto skutočnosti uprednostniť pri tvorbe kalendára radšej 
preteky obrovského slalomu pred slalomom.  
 
9. Príhovor hostí 
Janka Štaffenová: 
Oboznámila členov o podmienke platenia FIS Licencií. 
Spracovanie do  31.12. je za poplatok 35,- €, 
Spracovanie po 1.1. danej sezóny je poplatok 100,- €, 
Členovia Masters požadujú 
V dokumentoch štatút Reprezentanta a predpis o štátnej reprezentácii zohľadniť kategóriu Masters  



 

Darina Kubeková: 
Informovala o skutočnosti zákazu používania flórových voskov, FIS už plánuje vykonávať kontrolnú 
činnosť.  
Pavol Krasuľa: 
Povinnosť používania certifikovanej Prilby na všetkých pretekoch Masters. Chránič chrbta je povinný 
v disciplíne SG.  
   
10. Návrh na členov komisie Masters AD 
Členovia Masters zhodnotili doterajšiu činnosť komisie ako zodpovednú a bezproblémovú.  
Členovia žiadajú od členov komisie písomne zhodnotiť činnosť komisie. Komisia komunikovala cez 
Whatsapp, ostatní členovia Masters chcú vedieť o čom všetkom a akým spôsobom komisia 
komunikovala.   
Návrh na komisiu Masters pre ďalšie obdobie: 
Pavel Krasuľa ako predseda,  
Ako ďalší členovia Vladimír Ternavský, Dušan Ambros, Marián Jagerčík, Roman Staník, Martina 
Ivanová, Emil Daniš, 
 
11. prestávka prebehla polhodinová prestávka, po prestávke sa prejde ku hlasovaniu 
 
12. Voľby do komisie Masters ZSL  - AD 
Návrh na voľbu Predsedu komisie Masters ZSL: Pavel Krasuľa  
ZA: 69 hlasov 
Zdržiava sa: 1 hlas 
 
Ďalší členovia komiesie:  
Vladimír Ternavský, Dušan Ambros, Marián Jagerčík, Roman Staník, Martina Ivanová, Emil Daniš, 
ZA: 64 hlasov 
Proti : 6 hlasov 
 
13. a 14. Návrh Kandidátov do komisie Masters ZSL  /odporúčací charakter/ 
Členská základňa Masters navrhuje pre zastupovanie svojich požiadaviek a presadzovanie svojich 
záujmov do komisie Masters ZSL týchto členov:  
Pavol Krasuľa, Darina Kubeková, Richard Králik – za zjazdové lyžovanie , Michal Jurčo – za bežecké 
lyžovanie,  
 
15. Prijatie uzvesenia:  
                                                                                                                                                      
Uznesenie členskej schôdze Masters zo dňa 18.6.2022:  
Schvaľuje voľbu mandátovej  a volebnej komisie v zložení 
Mandátová komisia : Zuzana Šnircová 
Volebná komisia: Krajňák Otto, Husková Daniela 
Voľba zapisovateľa: Janka Štaffenová 
Voľba overovateľa: Dušan Ambros 
Členská schodza: 
Berie  na vedomie vyhodnotenie sezóny 2021/22 prednesenú Pavlom Krasuľom 
Berie na vedomie plán pretekov prednesený Pavlom Krasuľom na budúcu sezónu 
Ukladá vykonať diskusné príspevky členskej schôdze Masters 
Schvaľuje voľbu členov Masters AD ZSL v Zložení  
Predsedu komisie Masters ZSL - AD Pavel Krasuľa 
ostatní členovia komisie Masters - AD: Vladimír Ternavský, Dušan Ambros, Marián Jagerčík, Roman 
Staník, Martina Ivanová, Emil Daniš, 
 
Berie na vedomie odporúčanie kandidovať za členov do riadnej komisie Masters ZSL 



 

Pavol Krasuľa, Darina Kubeková, Richard Králik za zjazdové lyžovanie , Michal Jurčo – za bežecké 
lyžovanie 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 68 hlasov 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 
 


