
 

Zápisnica č. 01/19 

zo zasadnutia výkonného výboru SZS, konaného dňa 9.3.2019 v Starom Smokovci 

 

Prítomní: Jozef Škvarek, Mgr. Rastislav Drajna, Marek Varga, Bibiána Vargová, Walter Marx, Matej 

Zmij, Ján Harniš, Martin Krkoška, Milan Parimucha, Ondrej Halčín 

Čestní členovia SZS: Ing. Stanislav Hulita 

Hostia: Ing. Viera Bachárová Findurová  

 

Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenského zväzu sánkarov 

 

Program: 

 

1. Zahájenie 

2. Hodnotenie sezóny 2018/2019 

3. Rôzne 

 

 

1. Zhodnotenie sezóny 2018/2019 

J. Harniš informoval o dosiahnutých výsledkoch v sezóne 2018/2019: 

- Dvojka Petríková/Trembošová sa zúčastňovala pretekov, avšak je pred nimi ešte veľa práce.  

- Dvojka Vaverčák/Zmij – Na MEJ v St. Moritz pokazili druhú jazdu, kvôli čomu skončili na 4. 

mieste. Na SPJ v Oberhofe mal Vaverčák zdravotné problémy, kvôli čomu nemohli nastúpiť 

na preteky a to ich možno stálo 3. miesto v celkovom poradí. 

- Trembošová – má dobré štarty, dosahuje 5. čas medzi cca 45 pretekárkami. 

- Pavlíková – pekné vyrovnané jazdy, je potrebné ešte popracovať na sile.  

- Metod Majerčák – chýba mu vyjazdenosť. 

- Vratislav Varga – v St. Moritzi zajazdil dve vyrovnané jazdy.  

- Michal Lopanič – jazdí vyrovnané jazdy, má dobré štarty, je potrebné popracovať na 

materiáli. 

- Jozef Hušla – vie spraviť dobrý čas, avšak nemá vyrovnané jazdy. 

- Tomáš Pisko – jazdí vyrovnané jazdy. 

- Marián Skupek – druhá polovica sezóny mu nevyšla podľa jeho predstáv, avšak na MSJ mal 

veľmi pekný výsledok – 10. miesto. 

- Ninis – je potrebné zabezpečiť športového psychológa. 

- Šimoňák  - na pretekoch pokazil svoje jazdy.  

- Šimoňáková – jazdí vyrovnane. 

Vyhodnotenie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Jozef Škvarek dodal, že sa teší zo spolupráce s A. Demchenkom, ktorý mimo iného aj upravuje sane 

Jozefa Ninisa. Ninisove jazdy sú výborné, dole dokáže veľa dobehnúť, avšak jeho štarty nie sú dobré, 

čo ho pripravuje o dobré umiestnenia. Jozef Škvarek vyjadril spokojnosť s výsledkami Mariána 

Skupeka.  



 

Milan Parimucha zhodnotil sezónu 2018/2019 u žiakov a v prírodnej dráhe, kde nastal obrovský 

progres oproti minulej sezóne, je sľubná členská základňa u  žiakov. Zlepšil sa aj servis saní. Informoval 

aj o prírodnej dráhe v Lendaku a pláne zorganizovať FIL Jugendspiele 2020 na základe výzvy z FIL-u. 

Výkonný výbor zobral na vedomie správy o sezóne 2018/2019. 

Úloha 12019: Tréneri pripravia návrh zabezpečenia športového psychológa pre Jozefa Ninisa. 

Úloha 22019: Tréneri pripravia návrh na zlepšenie štartov Jozefa Ninisa. 

Úloha 32019: Tréneri pripravia návrh na zabezpečenie regenerácie počas svetových pohárov. 

 

2. Rôzne 

Ing. Hulita sa informoval na možnosť zapožičania dvojkárskych saní do Čadce na tréning na kolieska.  

Mgr. Drajna navrhuje absolvovať výcvikový tábor pre st. žiakov, ml. juniorov, aby sa dostali na dráhu, 

nielen na preteky. Návrh Zwickau - druhý júnový týždeň.  

Výkonný výbor prerokoval zmluvu o reprezentácii. 

Generálny sekretár informoval o hospodárení SZS. Výkonný výbor zobral správu na vedomie bez 

pripomienok. 

Originál podklady k jednotlivým bodom programu v súlade s §21 odt. 2 písm. c) sú uložené v 
písomnej forme na sekretariáte zväzu a tvoria prílohy k tomuto zápisu.  
 

Zapísala:   Ing. Viera Bachárová Findurová, gen. sekretár SZS 

 

 

 

              Jozef Škvarek v. r.  
                               predseda SZS 
 

 


