
 

Zápisnica č. 01/21 

zo zasadnutia výkonného výboru SZS, konaného dňa 30.4.2021 v Starom Smokovci 

 

Prítomní: Jozef Škvarek, Mgr. Rastislav Drajna, Marek Varga, Bc. Ján Harniš, Ľubomír Mick, Milan 

Parimucha, Matej Zmij 

Hostia: Ing. Viera Bachárová Findurová, Ing. Bibiána Vargová 

Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenského zväzu sánkarov 

Program: 

 

1. Zahájenie 

2. Hodnotenie sezóny 2020/2021 

3. Plán prípravy 2021 – akcie, tréneri 

4. Plán – sane, materiál, údržba 

5. Informácie kluby 

6. Konferencia 2021 

7. Rôzne 

 

1. Zahájenie 

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

sekretárku SZS. Oboznámil prítomných s programom.  

 

2. Hodnotenie sezóny 2020/2021 

 

Tréner Ján Harniš informoval o zrušenej juniorskej sezóne 2020/2021. Juniori sa zúčastnili sústredení 

v Sigulde, Koenigssee a Innsbrucku. Medzi seniorské družstvo nám bolo umožnené zobrať 2 juniorov 

navyše, čo bol Marián Skupek a Jozef Hušla. Mariánovi sa medzi dospelými darilo viac, postúpil do 4 

SP, najlepší výsledok 24. miesto, kde bol dokonca najrýchlejší zo všetkých našich pretekárov. Na MS do 

23 rokov obsadil 7. priečku. Musí ešte pracovať na koncentrácii a na štartoch. Jozef Hušla sa prebojoval 

1 krát do SP. Na MS do 23 rokov obsadil 9. priečku. Jozef Hušla dokáže na tréningu veľmi pekne jazdiť 

avšak počas pretekov nevie ukázať to, čo na tréningu, čo mu znemožňuje lepší výsledok. Je potrebné 

uňho popracovať na štartoch a na materiáli. Zvyšok juniorov absolvoval iba jediné preteky, a to 

JugenChallenge v rakúskom Igls. 



 

Tréner Lukáš Brož zhodnotil sezónu. Bola radosť sledovať K. Šimoňákovú. Prvá polovica sezóny bola 

obstojná. V druhej polovice sezóny nastal problém, odišli jej štarty, zhoršila sa aj jej poloha na saniach. 

Verí, že sa jej podarí vybaviť nové sane do ďalšej sezóny. 

Jakub Šimoňák začal sezónu v poriadku, avšak rozhodol sa ukončiť kariéru a  v druhej polovici už do 

sezóny nenastúpil. 

Posádka dvojsedadlových saní Tomáš Vaverčák a Matej Zmij spravili obrovský pokrok oproti minulej 

sezóne, jazdia stabilnejšie. Majú výborné štarty okolo 6-7 miesta. Škoda, že sa im nepodarilo vybaviť 

nové sane, vďaka ktorým by mohli dosiahnuť na lepší výsledok. Verí, že v ďalšej sezóne majú na TOP 

10ku.  

Jozef Ninis mal v lete úraz, kvôli čomu vynechal letnú prípravu, čo sa odrazilo na celej sezóne. 

Najväčším problémom boli jeho štarty. Problémom bola aj koncentrácia, čo mohlo byť zapríčinené 

úrazom. Verí, že ďalšia sezóna bude lepšia.  

Na záver poďakoval zväzu za spoluprácu a prejavil záujem o spoluprácu od letnej sezóny.  

Tréner Milan Parimucha informoval, že juniorom v prírodnej dráhe nezrušili SPJ. Začiatkom sezóny 

absolvovali výcvikový tábor na ľade a na základe toho sa uskutočnil výber na SPJ. Najlepšie umiestnenie 

mal Dominik Neupauer, ktorý obsadil 24. miesto. Veľmi dobre sa ukazuje Gabriel Halčín, ktorý bol 

prvýkrát juniorom. V tejto sezóne sme prvýkrát štartovali aj v kategórii dvojsedadlové sane (P. 

Neupauer-D. Neupauer), na 1. SPJ skončili na 6. mieste. Medzi mužmi skončili na najťažšej dráhe 

v Umhausen na 12. mieste. Je potrebné u všetkých popracovať aj na psychike, nakoľko v tréningových 

jazdách jazdia lepšie ako v pretekoch. Bol spokojný so sezónou.  

Jozef Škvarek poďakoval trénerom a športovcom za peknú sezónu.  

J. Škvarek informoval aj o rokovaní s rezortnými strediskami.  

3. Plán prípravy 2021 – akcie, tréneri 

Členovia VV prerokovali predbežný kalendár s rozpočtom akcií do konca roka 2021. R. Drajna navrhol 

doplnenie žiackych akcií do plánu/rozpočtu.  

Za: 7  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.  01/21  

Výkonný výbor schvaľuje predložený predbežný plán akcií s rozpočtom na rok 2021.  

ZA:  7  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 



 

 

4. Plán – sane, materiál, údržba 

Je naplánované obstaranie dvojsedadlových saní a jednosedadlových saní s ohľadom na ZOH Peking 

2020, 1 pár sklzníc a mikrobus.  

M. Parimucha navrhol nákup 1 ks jednosedadlových saní a 1 ks dvojsedadlových saní pre prírodnú 

dráhu. GS informovala, že FIL by mala financovať 1 ks saní.  

 

5. Informácie kluby 

Členovia VV sa zhodli v potrebnom nábore nových žiakov. GS informovala o podanom projekte na SPP 

na Projekt školskej sánkarskej ligy. Bohužiaľ projekt nebol schválený, avšak napriek tomu SZS plánuje 

realizovať tento projekt (ukážka sánkovania spojená s náborom), pokiaľ to epidemiologická situácia 

dovolí.  

6. Konferencia 2021 

Za: 7  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č.  02/21  

Výkonný výbor schvaľuje predbežný termín Konferencie SZS 26.6.2021.  

ZA:  7  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 

 

7. Rôzne 

Ing. Bibiana Vargová informovala VV o úmysle odstúpiť na Konferencii SZS z funkcie kontrolóra SZS.  

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, v. r.  

Overila: Ing. Bibiána Vargová, kontrolórka SZS, v. r.     

 

 

          Jozef Škvarek v. r.             

               predseda SZS 


