
 

Zápisnica č. 01/20 

zo zasadnutia výkonného výboru SZS, konaného dňa 23.4.2020 v Starom Smokovci 

 

Prítomní: Jozef Škvarek, Mgr. Rastislav Drajna, Marek Varga, Walter Marx, Matej Zmij, Ján Harniš, 

Ľubomír Mick, Milan Parimucha  

Hostia: Viera Bachárová Findurová, Bibiána Vargová, L. Brož  

 

Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenského zväzu sánkarov 

 

Program: 

 

1. Zahájenie 

2. Hodnotenie sezóny 2019/2020 

3. Konferencia 2020 

4. VŠC Dukla BB – návrh na zaradenie športovcov 2020 

5. Informácie kluby 

6. Plán prípravy 2020 

7. Plán – sane, materiál, údržba trenažéra, dráhy 

8. Aktuálna finančná situácia 

9. Rôzne 

 

 

1. Zahájenie 

Predseda SZS Jozef Škvarek privítal členov výkonného výboru a hostí - kontrolórku SZS a gen. 

sekretárku SZS. 

2. Zhodnotenie sezóny 2019/2020 

J. Harniš informoval o dosiahnutých výsledkoch v sezóne 2019/2020 v kategórii juniori. 

Starší juniori: Hušla a Skupek absolvovali všetky kolá SPJ + 3 kolá SP, kde sa však neprebojovali do hl. 

preteku. U Hušlu skonštatoval zlepšenie oproti min. roku. Skupek súťažil prvú sezónu pri starších 

junioroch, jeho najhoršie umiestnenie bolo 10. miesto. Nejazdí ešte vyrovnane. 

Mladší juniori: Celú sezónu odjazdilo 5 ml. juniorov. Vratislav Varga splnil kvalifikáciu na YOG aj 

v jednotkách aj v dvojkách. Metod Majerčák jazdil aj jednotky aj dvojky, na YOG sa kvalifikoval 

v kategórii dvojky s Vratislavom Vargom. Dávid Lihoň bol medzi mladšími juniormi najlepší. Rasťo Gbúr 

trénera pozitívne prekvapil, má cit pre riadenie. Christián Bosman má pekný jazdný prejav, ale je 

potrebné popracovať na fyzickej sile. Andrea Pavlíková nemá dostatočnú fyzickú silu, čo ju brzdí. Bianka 

Petríková sa kvalifikovala na YOG aj v jednotkách aj v dvojkách. Nikola Trembošová sa kvalifikovala na 

YOG aj v jednotkách aj v dvojkách. Dievčenská dvojka Petríková/Trembošová má za sebou prvú sezónu, 

kde sa im podarilo dosiahnuť 7.miesto na YOG-u. Chlapčenská dvojka Varga/Majerčák vybojovala 

výborné 5. miesto na YOG-u. Družstvo YOG bohužiaľ kvôli D. Lihoňovi nedokončilo preteky, čo je veľká 

škoda, lebo mali predpoklad na dobré umiestnenie.   



 

J. Škvarek pochválil Vargu, ktorý dosiahol na YOG-u veľký posun vpred. Je dôležité, že bol na YOG-u 

väčší realizačný tím, ktorý pokryl všetky kritické miesta na dráhe, a tým pádom jazdci mali viac 

informácií.  

L. Brož zhodnotil sezónu seniorského tímu: 

Šimoňáková ho milo prekvapila, je svedomitá. Šimoňák má vynikajúce štarty, aké sme podľa Broža ešte 

v Česko-Slovensku nemali. Je potreba s ním komunikovať, razí si svoju cestu. Ninis je svedomitý, má 

roky praxe, počúva rady a je vnímavý. Dvojka Vaverčák/Zmij musí vedieť zájsť dve vyrovnané jazdy.  

Ľ. Mick si myslí, že Ninis by mal znížiť do sezóny svoju váhu, Šimoňák má dobré štarty – mohol by sa 

zapojiť do tréningu štartov tímu, potrebuje nové sane. Šimoňáková má tiež dobré štarty, ale postupne 

sa zhoršovala. Navrhuje jej zmeniť ohnutiny. J. Škvarek povedal, že sa mu nepáči, keď sa niekto už na 

štarte sústredí na kameru v cieli. Ľ. Mick nebol spokojný s komunikáciou posádky dvojsedadlových saní. 

Do ďalšej sezóny taktiež potrebujú nové sane.  

Milan Parimucha zhodnotil sezónu 2019/2020 v prírodnej dráhe. 

Medzi juniormi dominoval Peter Neupauer, jeho najlepšie umiestnenie bolo 20. miesto  na SPJ 

Jaufental z 43 pretekárov, pričom starší a mladší juniori súťažia v jednej kategórii. Na MSJ dosiahol 25. 

miesto. Na ME v Moskve medzi dospelými pretekármi sa umiestnil na 25. priečke. Na oboch týchto 

vrcholových podujatiach bolo veľmi zlé počasie.  

Žiaci boli v zime na výjazde vo Winterleiten, veľmi dobre sa ukazuje Gabriel Halčín, ktorý skončil na 4. 

mieste na FIL hrách v Lendaku, potom Samuel Halčín, Lukáš Kačmarčík.  

M. Parimucha ďalej zhodnotil sezónu na sánkarskom trenažéri v St. Smokovci. Trenažér bol v prevádzke 

naľadovaný od začiatku novembra do 7.3.2020. Bol využívaný na tréning žiakov, juniorov, ale aj 

reprezentácie pokiaľ nebola na výjazdoch v zahraničí. Vo februári bola na trenažéri organizovaná 

prvýkrát Poľská olympiáda v sánkovaní s účasťou cca 100 športovcov. Poľskí funkcionári, ale aj 

športovci boli veľmi spokojní, pričom chceli zorganizovať ďalšie preteky koncom marca, avšak kvôli 

COVID-19 už nebolo možné tieto preteky usporiadať. 

M. Parimucha zhodnotil sezónu na dráhe v Lendaku. Vzhľadom na výnimočne teplú zimu bola 

prevádzka komplikovaná, avšak napriek tomu sa podarilo pripraviť dráhu na tréning športovcov, ale 

najmä na usporiadanie najvyššej medzinárodnej žiackej súťaže: FIL YOUTH GAMES 2020, kde sa 

zúčastnilo cca 80 športovcov z 8 krajín. Ohlasy na organizáciu podujatia, samotnú dráhu boli 

vynikajúce, pričom niektoré kluby vyjadrili záujem o tréning na našej dráhe v budúcnosti. 

J. Škvarek poďakoval tímu Slovenského zväzu sánkarov a dobrovoľníkom na dobre odvedenú prácu. 

V. Bachárová Findurová zhodnotila ďalšie aktivity, ktoré boli v minulej sezóne realizované: 

rekonštrukcia budovy SZS z vlastných zdrojov, zakúpenie 2 ks saní spoločnosťou TMR, zakúpenie 

posilňovacieho stroja Mestom Vysoké Tatry, PSK.  

Výkonný výbor zobral na vedomie správy o sezóne 2019/2020. 

3. Konferencia 2020 

Uznesenie č. 1/20: Výkonný výbor schvaľuje termín konania Konferencie SZS na 26.9.2020.   

4. VŠC Dukla BB – návrh na zaradenie športovcov 

Jozef Škvarek informoval prítomných o stretnutí na VŠC Dukla BB dňa 21.4.2020. Návrh na zaradenie 

športovcov do VŠC Dukla BB je nasledovný: 



 

Seniori:  

a. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij – dvojsedadlové sane: 4. miesto MS do 23 rokov, Sochi 

2020 

b. Katarína Šimoňáková – jednosedadlové sane: 22. miesto v celkom poradí SP 

c. Jakub Šimoňák - jednosedadlové sane: 23. miesto ME Lillehammer 2020 

d. Hušla Jozef - jednosedadlové sane: 7. miesto MEJ Winterberg 2020 

Juniori:  

e. Skupek Marián - jednosedadlové sane: 6. miesto MEJ Winterberg 2020 

f. Varga Vratislav/Metod Majerčák - dvojsedadlové sane: 5. miesto ZOHM Lausane 2020 

g. Andrea Pavlíková – jednosedadlové sane: 18. miesto v celkovom poradí SPJ 

h. Dávid Lihoň – jednosedadlové sane: 16. miesto ZOHM Lausane 2020 

i. Bianka Petríková/Nikola Trembošová - dvojsedadlové sane: 7. miesto ZOHM Lausane 

2020 

Uznesenie č. 2/20: Výkonný výbor schvaľuje návrh na zaradenie športovcov do VŠC Dukla BB. 

5. Informácie kluby 

Zástupcovia klubov informovali o aktuálnej situácii v kluboch.  

V. Bachárová Findurová informovala, že je potrebné pracovať na nábore nových členov.  

Úloha 12020: Členovia výkonného výboru navrhnú plán náboru nových členov. 

6. Plán prípravy 2020 

J. Harniš informoval, že pokiaľ nebude stanovený oficiálny kalendár FIL a nebudú nové 

informácie ohľadom COVID-19, bude sa postupovať podľa plánu prípravy z min. roka: 

 

Mesiac Dni Akcia Miesto Zameranie 

Jún 8 12 VT Banská Bystrica, Slovensko kondičný tréning 

Jún/Júl 26 3 VT Sarajevo, Bosna a Hercegovina tréning kol.sane 

Júl 13 17 VT Banská Bystrica, Slovensko silový tréning 

August 17 30 VT Sarajevo, Bosna a Hercegovina tréning kol.sane 

September 21 25 VT Starý Smokovec, Slovensko kond.trén., štarty 

Sept/Okt. 29 8 VT Lillehammer, Nórsko tréning na ľade 

Október 9 13 VT Starý Smokovec, Slovensko štarty 

Október 19 25 VT Sigulda, Lotyšsko tréning na ľade 

Okt/Nov 26 1 VT Sochi, Rusko tréning na ľade 

November 2 8 VT Koenigssee, Nemecko tréning na ľade 

November 9 15 VT Igls, Rakúsko tréning na ľade 

 

7. Plán – sane, materiál, údržba trenažéra, dráhy 

Úloha 22020: Tréneri v spolupráci s gen. sekr. pripravia plán na zabezpečenie materiálu, saní, 

údržby trenažéra, dráhy. 

8. Aktuálna finančná situácia 

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

bez pripomienok.  

9. Rôzne 



 

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 
 

 


