Riadna členská schôdza ÚAL SLA 22.4.2016, Poprad, Karpatská

Správa o činnosti ÚAL SLA za obdobie rokov 2014/2016
Zasadania ÚAL, členské schôdze a konferencie ÚAL SLA sa konali v termínoch:
19.1.2014, 22.2.2014,16.3.2014, 30.4.2014, 8.5.2014 a 24.5.2014,
20.3.2015, 19.4.2015, 28.05.2015, 1.7.2015, 11.11.2015, 24.11.2015, 18.12.2015.
Vedenie úseku akrobatického lyžovania sa od roku 2011 nemenilo a bolo
nasledovné:
Od 30.4.2009 do 9.7.2011
• RNDr. Monika Poľanová - predseda ÚAL
• Pavol Ilenčík- športovo technický komisár
• Marek Poľan pre MO a DM a Ján Sanitrár pre SX a New Style disciplíny – nahradili
reprezentačného trénera, ktorý tiež /pre nedostatok financií na financovanie svojej
práce/ odstúpil.
Od 9.7.2011 sa do skupiny trénerov zaradil Tomáš Murgáč za SS a Tomáš Bartalský
za SX, ktorý nahradil Jána Sanitrára. Zasadnutia P-ÚAL sa konali operatívne, podľa
potreby úseku a jednotlivých disciplín, väčšina požiadaviek bola riešená priamo s
poverenými reprezentačnými trénermi a pretekármi.
V súčasnom období predsedníctvo ÚAL pracuje v zložení: Tomáš Murgáč, Marek
Poľan, Tomáš Bartalský Lucia Celerová a Monika Poľanová, a to T.Bartalský je
zástupcom pre disciplínu SX, T.Murgáč ako športový riaditeľ úseku a tréner za SS,
M.Poľan za ostatné disciplíny, FIS a trénerskú radu. Z dôvodu nominácie P. Ilenčíka
do disciplinárnych štrukrúr SLA bolo potrebné doplniť predsedníctvo o ďalšieho
člena. Predsedníctvo ÚAL predstavujú 5 členovia : L.Celerová ako sekretár, T.
Bartalský ako člen, T. Murgáč ako športový riaditeľ a člen predsedníctva, M.Poľan za
ostatné disciplíny a FIS a M.Poľanová ako predsedníčka ÚAL SLA.
Celkovo sa zasadanie úseku v roku 2015 konalo 7 krát (všetky zápisy sú k dispozícii
na sekretariáte SLA a u predsedu úseku a na webovej stránke ÚAL SLA.
Na zasadnutia boli prizvaní, podľa potreby, vedúci stredísk, kde prebiehala príprava
resp. súťažné podujatia ÚAL SLA a partneri z úseku snoubordingu. Účasť na
zasadnutiach bola 98%, neprítomní členovia boli vopred ospravedlnení alebo
splnomocnili povereného zástupcu, 4x sa hlasovanie uskutočnilo pomocou
elektronického hlasovania „per loram“.Na zasadnutiach sa prijalo v roku 2015 spolu 8

uznesení, z ktorých sa 8 aj splnilo (resp. ich plnenie trvá) , čo predstavuje spolu
100%. Nesplnené, resp. čiastočne splnené je len 1 uznesenie ešte z roku 2010:
Uznesenie č. 1/16/2010 reprezentačné oblečenie a servis lyží pre Tomáša
Bartalského
Uznesenie č. 1/17/2010 samostatné spravovanie webovej stránky ÚAL SLA
s vlastným prístupom na zverejňovanie údajov bolo zrealizované v roku 2015
Administratíva:
• Súťažné poriadky bol vydané v každom roku a posledný je zverejnený aj na
webovej stránke SLA
• Prihlasovanie na FIS preteky prebiehalo mailovou formou. Našich pretekárov
prihlasoval náš športový riaditeľ a pracovníci sekretariátu.
• Prihlasovanie prebiehalo formou on-line prihlášky cez webovú stránku FIS
• Problém s neprihlásením pretekára sa za sledované obdobie nevyskytol
• Výsledky pretekov boli pravidelne zverejňované na webovej stránke SLA ,
poďakovanie patrí športovému riaditeľovi T.Murgáčovi a pracovníčkam sekreteriátu p.
Kubusovej a Čambalovej
• Poverený zástupca ÚAL sa zúčastnil na FIS zasadnutí v Zürichu na
zasadnutiach akrobatických komisií. Správy boli odovzdané na Se-SLA.
• Množstvo administratívnej činnosti, najmä vo vzťahu k FIS a iným inštitúciám bolo
zabezpečené cez predsedu úseku a sekretariát. Týmto sa im chceme poďakovať za
pomoc a spoluprácu.
• Sekretariát SLA okrem bežnej agendy sa podieľal aj na spolupráci s ÚAL SLA, za
spoluprácu ďakujeme
Športová činnosť:
Tréneri ani pretekári nemajú problém so vzájomnou komunikáciou. Keďže ide o malý
počet športovcov a pretekárov, často skladáme výpravy spolu s inými výpravami z
okolitých štátov. Niekedy aj s problémami, chýba fyzioterapeut a lekár, konkrétny.
Ochota však aj napriek tomu nechýba a vzťahy v rámci našej základne sú
bezproblémové, čo je pozitívne a hodné pochvaly aj pre budúcu prácu. Pochvala
patrí reprezentačnému trénerovi pre SS T. Murgáčovi za profesionálny prístup pri
riešení problémov. Reprezentantom patrí vďaka za vzornú reprezentáciu
akrobatického lyžovania. Máme 11 aktívnych pretekárov evidovaných vo FIS WC
tabuľke.

Športové podujatia:
1./SX=Ski Cross:
V roku 2015 náš reprezentant T. Bartalský v disciplíne SX štartoval 12 x. Z toho 1x na
MS v Kirchenbergu v Rakúsku Poradie vo FIS point liste : na stránke FIS link:
http://data.fis-ski.com/dynamic/athletebiography.html?sector=FS&competitorid=161147&type=result
2./ SS=Slope Style :
V roku 2015 na stránke FIS link: http://data.fis-ski.com/freestyleskiing/biographies.html?listid=&lastname=&gender=ALL&sector=FS&firstname=&nati
on=SVK&status=O&fiscode=&birthyear=&Search=Search&limit=50
naši reprezentanti štartovali na MS v Kirchenbergu v Rakúsku, kde naša
reprezentantka Zuzka Stromková získala bronz. Na EP v Stubai tiež 3.miesto
Na svetovej zimnej univerziáde v Španielsku získali naši reprezentanti Zuzka
Stromková striebro a Igor Janckulík 17. miesto. Poradie vo FIS point liste
a podrobné hodnotenie je zverejnené v hodnotení sezóny, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.Vo svetovom pohári v americkom Utahu Zuzka Stromková obsadila 16.
miesto
3./ MO, DM=Moguls, Dual Moguls:
Táto disciplína nemá v súčasnosti trénera, pokúšame sa obnoviť túto tradíciu s
ohľadom na vývoj ekonomickej situácie v SR a v športe v rámci SLA.
4./ AE=Aerials
V tejto disciplíne sme dosiaľ nemali a ani v súčasnosti nemáme podmienky pre
tréning ani rozvoj tejto disciplíny
Slovenský pohár a MSR
• ÚAL preteky plánované v termíne 15.3.2015 v stredisku Jasná sme zorganizovali
SP a MSR, Majsterkou Slovenska sa stala Natália Šlepecká, 2.miesto obsadila Katka
Masrovičová a majstrom Slovenska Richard Jurečka.
Aktívnu pozíciu reprezentanta bohužiaľ uvoľnil ďalším Viliam Tomo.
Práca s mládežou / Detské kempy 2009-2013
• Kempy plánované v termínoch 17.-21.2.2014 a 2.-6.3.2014 sa pre teplotné maximá
a nevhodné snehové podmienky nemohli uskutočniť. V roku 2015
Zabezpečenie pretekárov a RD.

Pre členov RD športové oblečenie aj sponzorov si zabezpečovali reprezentanti
samostatne, cez SLA nebolo nič poskytnuté.
Vďaka spolupráci úseku lyžovania na tráve a snoubordingu sme mali k dispozícii
motorové vozidlo ÚAD aj počas tejto sezóny. Vozidlo naši členovia riadne udržiavali,
no aj napriek tomu sa počas sezóny sa vyskytli problémy s prevádzkou a
používaním. Inak nemal ÚAL žiaden materiál z majetku SLA.
Po finančnej stránke boli RD zabezpečené v rámci možností z rozpočtu, ktorý nám
bol pridelený a odsúhlasený z rozpočtu MŠ SR a SLA. Solidarita SOV a FIS účelovo
viazané prostriedky významne pomohli pri príprave na MS a svetový pohár. Príloha
finančného plnenia tvorí súčasť tejto správy. Vďaka patrí P-SPA a NŠC za finančné
zabezpečenie Natálie Šlepeckej a Zuzky Stromkovej.
Celkovo bolo za obdobie rokov 2014 - 2015 pre potreby členov RD vyplatených z
celkovej pridelenej sumy SLA 525 590,00 Eur bolo pre ÚAL pridelených 10,4% na
základe kľúča na prerozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR. Z FIS dotácie vo výške
150 000 CHFR dostal ÚAL na 3 pretekárov 10 000 CHFR = 9 433,93 Eur. Podrobné
čerpanie tvorí prílohu tejto správy.
•Vďaka výsledkom RD SS a reprezentačnému trénerovi SS T. Murgáčovi sa
zintenzívnila spolupráca s niektorými médiami a reportérmi, ako napr. STV,TA3,
SITA. Za vzornú reprezentáciu a propagáciu patrí všetkým členom úprimná vďaka.
• Okrem novej stránky SLA sú informácie aj na facebooku a na súkromných
stránkach našich reprezentantov, na podujatiach sme nemali profesionálneho
fotografa. Fotky si robili prevažne sami reprezentanti a použili ich na prezentáciu pre
získavanie sponzorských príspevkov.
•Naši reprezentanti nemuseli riešiť negatívne mediálne kauzy, ktoré upozorňovali na
problémy v rámci SLA
Členská základňa
Členská základňa ÚAL tvorí nepatrné % celkovej základne SLA. Počty našich členov
sa pohybovali v sledovanom období takto:
Rok 2008

47 členov

z toho

34 pretekárov

Rok 2009

45 členov

z toho 32 pretekárov

5 klubov

Rok 2010

36 členov

z toho 23 pretekárov

7 klubov

Rok 2011

40 členov

z toho 27 pretekárov

5 klubov

Rok 2012

30 členov

z toho 17 pretekárov

7 klubov

Rok 2013

53 členov

z toho 22 pretekárov

7 klubov

5 klubov

Rok 2014

70 členov

z toho 14 pretekárov

Rok 2015

78 členov z toho 16 pretekárov

10 klubov
10 klubov

Pomer vekových kategórií:
prevažuje kategória dospelí, malý podiel tvoria žiaci a juniori v SX, MO a DM je
našou úlohou, zmeniť tento pomer. Naďalej sa budú organizovať nábory detí na ZŠ.
Dôležitá je aj spätná väzba od samotných klubov. Snažili sme sa zohľadniť návrhy
širšej verejnosti a organizovať otvorené preteky, čím sa nám podarilo zvýšiť členskú
základňu hlavne v SS.
Se-SLA posilnila spoluprácu, súvisiacu s potrebou nárastu členskej základne a
náborovej činnosti v partnerstve s TMR a inými lyžiarskymi strediskami.
Rozpočet SLA a financovanie ÚAL SLA
Vzhľadom na situáciu na MŠVVŠ, SLA rozhodla o rozdelení rozpočtu v percentuálnej
forme do jednotlivých kapitol
reprezentácia a rozvoj športových odvetví
výber a príprava mládeže
vzdelávanie, vzdelávacie projekty
Pri súčasnom spôsobe rozdeľovania finančných prostriedkov však nie je možné
zabezpečiť iné aktivity ako výjazdy a tréningové aktivity RD. V nasledujúcej 4-ročnej
perióde sa zameriame na rozšírenie SX a nábor mládeže. Tieto priority budú
uprednostnené aj naďalej v podobnom režime.
Výsledkové listiny sú dostupné na www.fisski.com a výpisy hospodárenia tvoria
prílohy tejto správy.

RNDr. Monika Poľanová, predseda úseku

V Poprade 18.4.2016

