HOSŤ

POZVÁNKA
na riadnu Konferenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dátum konania:
31. máj 2018 (štvrtok)
Miesto konania:
Tatra Hotel***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Začiatok konferencie:
Prezentácia:

odporúčame parkovať na bezplatných parkoviskách v blízkosti
obchodného centra Billa alebo Kaufland (500 m od hotela)

12.00 hod.
10.30 hod. – 11.45 hod.

k prezentácii si pripravte Váš členský preukaz SLA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAM KONFERENCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,
Potvrdenie uznesení z riadnej Konferencie SLA 2017
Potvrdenie uznesení z mimoriadnej Konferencia SLA 2017
Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2017
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
Schválenie odmien funkcionárom SLA (časť B Smernice o mzdových náhradách SLA)
Prestávka
Voľby (Prezident SLA, viceprezidenti SLA, členovia P-SLA)
Diskusia
Správa volebnej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2018
Záver

Všetky potrebné podklady k riadnej Konferencii SLA sú prístupné na webovom sídle Slovenskej
lyžiarskej asociácie http://www.slovak-ski.sk/sla/konferencia-sla-2018.html
S pozdravom

Ján Garaj, v. r.
Viceprezident SLA

Ivan Ivanič, v. r.
Prezident SLA

Marino Mersich, v. r.
Viceprezident SLA

NÁVRH
ROKOVACÍ PORIADOK
RIADNEJ KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
31.05.2018
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenie
Tento rokovací poriadok upravuje podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní
a organizácie riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie („ďalej len
Konferencie SLA“) konanej dňa 31.05.2018.
ČLÁNOK 2
Kľúč delegátov
1. V súlade s bodom
delegátov:

10.2. stanov SLA

majú úseky SLA nasledovný počet

Delegátmi konferencie sú:
a) zvolení zástupcovia športových klubov za príslušné športové odvetvia, ktorí
sú volení na členskej schôdzi športového odvetvia, pričom počet týchto
delegátov je určený počtom súťažiacich športovcov športového odvetvia, a to
takto:
a1) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov do 100 má 7 delegátov,
a2) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 101 do 200 má 11
delegátov,
a3) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 201 do 400 má 15
delegátov,
a4) športovému odvetviu s počtom súťažiacich športovcov od 401 a viac sa počet
delegátov určený podľa a3) zvýši, a to tak, že za každých 100 súťažiacich
športovcov nad počet 401 mu patrí 1 delegát naviac,
b) zástupcovia športových klubov, ktorých športovec alebo športovci sa
zúčastnil/zúčastnili v predchádzajúcom súťažnom ročníku Majstrovstiev sveta
a/alebo Svetového pohára a/alebo Olympijských hier v kategórii dospelí a
umiestnili sa do 3. miesta, a to za každý takýto športový klub 1 delegát,
c)

1 zástupca športovcov (navrhnutý aspoň 50 športovcami),

d) 1 zástupca športových odborníkov (navrhnutý aspoň 20 % zo všetkých
športových odborníkov registrovaných SLA).
Pre účely určenia počtu súťažiacich športovcov športového odvetvia sa
súťažiacim športovcom rozumie športovec starší ako 12 rokov, ktorý v
poslednej ukončenej súťažnej sezóne (podľa súťažných poriadkov SLA)
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súťažil v súťaži organizovanej SLA (napr. Slovenský pohár) a/alebo v
medzinárodnej súťaži organizovanej FIS.
Štatistika za športové odvetvia sezóny 2017/18:
a)
bežecké lyžovanie – 15, zjazdové lyžovanie – 15, skoky na lyžiach – 7,
severská kombinácia – 7, akrobatické lyžovanie – 7, snowboarding – 7,
lyžovanie na tráve – 7,
b)
LK Slávia UMB – 1, ASC Bratislava – 1
c)
Zástupca športovcov – 1
d)
Zástupca športových odborníkov - 1
Delegáti za úseky musia spĺňať podmienky podľa bodu 10.4. stanov SLA
a zástupca športovcov podľa bodu 10.5. stanov SLA a zástupca športových
odborníkov podľa bodu 10.2d stanov SLA. Každý delegát musí byť členom
SLA. Každý delegát má jeden (1) hlas.
ČLÁNOK 3
Program riadnej Konferencie SLA
1. Návrh programu riadnej Konferencie SLA je uvedený v pozvánke na riadnu
Konferenciu SLA.
2. Konferencia SLA na začiatku svojho rokovania, ak je uznášania schopná,
prerokuje návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
Konferencia SLA môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh
prítomného delegáta navrhnutý program doplniť. Konferencia následne
prijme rozhodnutie o každom návrhu na doplnenie zvlášť. Na prijatie zmien
programu, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
3. Po hlasovaní o všetkých navrhovaných doplneniach programu predsedajúci
oboznámi upravené znenie pôvodného návrhu programu rokovania a
navrhované poradie doplnených bodov. Predsedajúci vyzve delegátov, aby
hlasovali o upravenom programe ako o celku. Program je prijatý, ak zaň
hlasovala nadpolovičná väčšina delegátov.
4. Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie
pokračuje podľa schváleného programu konferencie.

konferencie

5. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia
SLA prijať len odporúčania a stanoviska.
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ČLÁNOK 4
Účasť na riadnej Konferencii SLA
1. Na riadnej Konferencii SLA sa zúčastňujú delegáti, členovia Predsedníctva
SLA, čestní členovia SLA, členovia KRK, generálny sekretár SLA
a pracovníci Sekretariátu SLA.
2. Na riadnu Konferenciu SLA môžu byť pozvaní hostia, ktorých zoznam
schvaľuje Predsedníctvo SLA.
3. Delegát je povinný sa dostaviť na konferenciu v čase, ktorý je na pozvánke
uvedený ako prezentácia. Pri prezentácii je delegát povinný zapísať sa do
prezenčnej listiny a preukázať sa dokladmi v súlade s bodmi 10.4 alebo
10.5 a 10.2 stanov. Zapísanému delegátovi sa vydá hlasovací lístok.
Oprávnenie byť delegátom konferencie bude preukázateľným spôsobom
zaznamenané povereným pracovníkom Sekretariátu SLA.
4. Zasadnutie riadnej konferencie nie je prístupné verejnosti s výnimkou
pozvaných hostí.
Článok 5
Rokovanie riadnej Konferencie SLA
1. Rokovanie riadnej Konferencie SLA riadi predsedajúci, ktorý je členom
Predsedníctva SLA, poverený k tomu Predsedníctvom SLA.
2. Predsedajúci otvára a ukončuje konferenciu, riadi rokovanie a hlasovanie,
kontroluje diskusiu, dáva a odoberá slovo delegátom a hosťom a dbá na to,
aby konferencia prebiehala v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky, zákonom o športe, stanovami, rokovacím poriadkom, volebným
poriadkom a ostatnými predpismi SLA.
3. Predsedajúci môže na návrh delegáta alebo člena predsedníctva, alebo aj bez
návrhu prerušiť rokovanie konferencie najviac na jednu hodinu, ak sa
nedodržuje tento rokovací poriadok, volebný poriadok, stanovy či všeobecne
záväzné právne predpisy SR alebo, ak to uzná za vhodné a primerané, aj z
iného dôvodu.
4. Predsedajúci pred otvorením konferencie skontroluje, či je prítomný
dostatočný počet delegátov, aby bola konferencia uznášaniaschopná.
5. Konferenciu otvára predsedajúci privítaním prítomných účastníkov,
vyhlásením o tom, či bola konferencia zvolaná v súlade so stanovami, a či
podľa počtu prítomných delegátov sú splnené predpoklady pre to, aby bola
konferencia uznášaniaschopná.
6. Ak je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci postupuje v zmysle
schváleného programu konferencie.
7. Každému bodu programu, okrem otvorenia, predchádza krátke uvedenie bodu
programu predsedajúcim alebo osobou, ktorá vypracovala/predložila materiál
alebo návrh, ktorý je predmetom prerokovávaného bodu. K jednotlivým bodom
schváleného programu je možné vystúpiť formou faktickej poznámky. Faktickú
poznámku možno predniesť len k referátu, k diskusnému príspevku práve
prednesenému alebo k pozmeňujúcemu návrhu. Trvanie faktickej poznámky
nesmie prekročiť 1 minútu.
8. Ak nejde o faktickú poznámku alebo rečník prekročí stanovenú lehotu, môže
mu predsedajúci konferencie odňať slovo.
9. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti
rokovania konferencie SLA.
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10. Pozvaní hostia sa môžu na rokovaní zdržiavať len na miestach pre nich
určených a nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade ich nevhodného
správania alebo porušenia tohto poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa
poriadku z rokovacej miestnosti.
11. Rokovací jazyk na rokovaní konferencie je štátny jazyk.
12. Počas rokovania nie je dovolené používať prenosné telekomunikačné
prostriedky.
13. Pred bodom programu týkajúceho sa volieb do orgánov vyzve predsedajúci
predsedu volebnej komisie, aby riadil priebeh voľby.
14. Predsedajúci ukončí zasadnutie konferencie po naplnení schváleného
programu konferencie.
ČLÁNOK 6
Pracovné komisie riadnej Konferencie SLA
1. Riadna Konferencia SLA na návrh Predsedníctva SLA volí nasledovné
pracovné komisie:
- mandátovú v počte 3 členov
- návrhovú
v počte 3 členov
- volebnú
v počte 3 členov
- zapisovateľa
- dvoch overovateľov zápisnice,
- skrutátorov v počte ......3........
2. Návrh na zloženie komisií, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice
a skrutátorov pripraví Predsedníctvo SLA a predloží ho delegátom riadnej
Konferencie SLA na schválenie predsedajúci.
3. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa riadnej
Konferencie SLA, podáva správu o počte prítomných delegátov a overuje
schopnosť uznášania riadnej Konferencie SLA.
4. Návrhová komisia zaznamenáva priebeh riadnej Konferencie SLA,
spracováva diskusné príspevky a ostatné návrhy delegátov, vypracováva
návrh uznesení a predkladá ho na schválenie riadnej Konferencii SLA.
5. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SLA zabezpečuje volebná
komisia, ktorá sa riadi volebným poriadkom riadnej Konferencie SLA.
6. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie
komisie a je oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša
jej predseda. Zápis podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného
stanoviska, môžu toto uviesť pri podpise. Pre rokovanie komisií platí
primerane tento rokovací poriadok.
7. Skrutátori počítajú hlasy v prípade, ak
sa nehlasuje prostredníctvom
elektronického zariadenia.
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ČLÁNOK 7
Pravidlá pre predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu
1. Všetci delegáti riadnej Konferencie SLA majú právo v priebehu riadnej
Konferencie SLA zúčastniť sa diskusie a predkladať riadnej Konferencii SLA
svoje návrhy a pripomienky.
2. Pozmeňujúci návrh sa podáva ústne, najneskôr do ukončenia prerokovávania
bodu, ktorého sa pozmeňujúci návrh týka. Na pozmeňujúce návrhy podané po
ukončení prerokovávania bodu, ktorého sa týkajú, sa neprihliada.
3. Pri podaní pozmeňujúceho návrhu sa uvedie forma a obsah pozmeňujúceho
návrhu, t.j. doplniť, zmeniť alebo zrušiť.
4. Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu dá predsedajúci slovo
predkladateľovi pozmeňujúceho návrhu, následne prítomným delegátom, ktorí
sa prihlásili s faktickou poznámkou a potom dá o návrhu hlasovať.
5. Pri schvaľovaní legislatívnych poriadkov SLA na riadnej Konferencii SLA sa
najskôr hlasuje o pôvodnom návrhu predloženom Predsedníctvom SLA ako
celku a o pozmeňujúcich návrhoch, t.j protinávrhoch sa hlasuje až vtedy, ak
pôvodný návrh nebude prijatý.
6. Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím riadnej Konferencie SLA alebo
počas jej priebehu písomne s uvedením priezviska a mena.
7. Predsedajúci riadnej Konferencie SLA udeľuje slovo diskutujúcim podľa
poradia v akom sa prihlásili. Každý delegát diskutuje k veci spravidla len raz.
O opätovnej prihláške do diskusie k tej istej veci rozhodne predsedajúci
riadnej Konferencie SLA. Kto nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej
sále, stráca poradie.
8. V diskusii možno vystúpiť z miesta.
9. Rečnícka lehota je 5 minút.
10. Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, môže ho predsedajúci vyzvať,
aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci,
odoberie mu slovo.
11. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí.
Pred touto dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia
riadnej Konferencie SLA.
12. Diskusie sa môže zúčastniť aj pozvaný hosť.
ČLÁNOK 8
Hlasovanie a rozhodovanie riadnej Konferencie SLA
1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z
konferencie.
2. Hlasovanie je verejné alebo tajné.
3. Konferencia SLA rozhoduje hlasovaním.
4. Návrhy môžu predložiť len delegáti riadnej Konferencie SLA.
5. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu
a oznámi spôsob hlasovania.
6. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude
hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom riadnej
Konferencie SLA vopred písomne predložený, alebo ak ho nepredkladá
predseda návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu
hlasovania.
Strana 5 z 7

7. Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho
nemôže nikomu udeliť slovo.
8. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktorý
obdrží každý prítomný delegát pri prezentácii. Môže sa hlasovať aj
prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia.
9. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomných viac ako 50% všetkých
delegátov (bod 12.1 stanov).
10.Konferencia rozhoduje:
a/ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať,
ak ďalej nie je určené inak.
b/ o odvolaní predsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorý vykonáva funkciu
kontrolóra podľa osobitného predpisu
2/3 väčšinou
hlasov všetkých
delegátov s právom hlasovať (článok 10.7, písm. f)
11. Výsledky hlasovania oznámi predsedajúci tak, že oznámi počet delegátov,
ktorí hlasovali za návrh, počet delegátov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet
delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania.
12. Pri hlasovaní je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené.
13. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného
hlasovania sú súčasťou zápisnice z konferencie.
ČLÁNOK 9
Zápisnica riadnej Konferencie SLA
1. O priebehu zasadnutia riadnej Konferencie SLA sa vyhotovuje zápisnica,
ktorá obsahuje:
a) názov a sídlo SLA,
b) miesto a čas konania riadnej Konferencie SLA,
c) mená predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
d) schválený program zasadnutia riadnej Konferencie SLA,
e) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k
nim,
f) dôležité vyjadrenia členov konferencie k jednotlivým bodom programu,
g) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov
hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým
rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
h) prezenčnú listinu, písomné splnomocnenia delegátov alebo zápisnice
o zvolení, ak delegát bol volený,
i) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Originál zápisnice riadnej Konferencie SLA sa uschová na sekretariáte SLA.
ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia
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Tento Rokovací poriadok riadnej Konferencie SLA schválila riadna Konferencia
SLA dňa 31.05.2018 v Poprade, a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
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NÁVRH
VOLEBNÝ PORIADOK
RIADNEJ KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
31.05.2018
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia
Tento volebný poriadok upravuje vzťahy pri voľbách orgánov Slovenskej
lyžiarskej asociácie volených na riadnej Konferencii Slovenskej lyžiarskej
asociácie (ďalej len Konferencia SLA) a orgánov riadnej Konferencie SLA.
ČLÁNOK 2
Voľby pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľov riadnej
Konferencie SLA
1. Pracovné komisie (mandátová komisia, návrhová komisia, volebná
komisia) volí riadna Konferencia SLA verejným hlasovaním. Návrh na ich
zloženie predkladá Predsedníctvo SLA.
2. Zapisovateľa a dvoch overovateľov volí riadna Konferencia SLA verejným
hlasovaním na návrh Predsedníctva SLA.
3. Každý delegát s právom hlasovať (ďalej len „delegát“) môže dať návrh na
zmenu zloženia pracovných komisií, zapisovateľa alebo overovateľov.
V takom prípade sa hlasuje najprv o pôvodnom návrhu. Ak pôvodný návrh
prijatý nie je, hlasuje sa o navrhnutých zmenách.
ČLÁNOK 3
Všeobecné zásady voľby orgánov SLA na riadnej Konferencii SLA
1. Delegáti konferencie volia funkcionárov uvedených v programe riadnej
Konferencie SLA.
2. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SLA zabezpečuje volebná
komisia.
3. Úlohou volebnej komisie je prijímať a spracúvať návrhy kandidátov na
funkcie orgánov SLA, ktoré volí konferencia, ako aj overovať súhlas
s kandidatúrou a splnenie podmienok určených podľa stanov.
4. Volebná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
svojich členov.
5. Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebnú schránku a volebné
lístky.
6. Predsedníctvo SLA predkladá volebnej komisii zoznam všetkých
navrhnutých kandidátov do volených orgánov SLA (ďalej len kandidátska
listina) samostatne pre každý volený orgán SLA, ktorí boli navrhnutí
a zverejnení na webovom sídle a v informačnom systéme športu v súlade

s čl. 10 bod 10.13 Stanov. Kandidát, ktorý nie je uvedený na kandidátskej
listine, je oprávnený kandidovať len v prípade, ak s tým súhlasí
nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
7. Každý navrhovaný kandidát môže byť zvolený len do jednej volenej
funkcie. Kandidáti musia byť fyzicky prítomní na rokovaní riadnej
Konferencie SLA, ak nedali písomný súhlas s kandidatúrou. Ak
navrhovaný kandidát nie je delegátom riadnej Konferencie SLA,
zúčastňuje sa jej ako hosť.
8. Člen konferencie alebo člen SLA môže požiadať Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1,
aby určilo nezávislého pozorovateľa. Nezávislý pozorovateľ je oprávnený
zúčastniť sa na voľbách do orgánov SLA a na zasadnutí volebnej komisie
vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o
príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie
zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú
komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého
pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.
9. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného volebného
lístka do volebnej schránky. V prípade, že o to požiada nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov, voľby môžu byť aj verejné.
10. Právo hlasovať majú len delegáti fyzicky prítomní v rokovacej sále.
11. Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas.
12. Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú
evidenciu, komu odovzdala volebný lístok. Volebné lístky sa od seba
odlišujú označením kola volieb a farbou papiera. Volebné lístky sa
pripravia v počte podľa prezentácie.
ČLÁNOK 4
Priebeh volieb orgánov SLA
1. Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené volebné lístky (ďalej len
„volebné lístky”) Každý prítomný delegát obdrží pred voľbou orgánov SLA
volebný lístok.
2. Voľby sa vykonávajú spravidla tajným hlasovaním, ak konferencia
nerozhodne inak. Návrh delegátov (Volebnej komisie) Konferencie SLA
2018: úprava v rámci volebného poriadku Konferencie SLA 2018 - verejná
voľba. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré
majú byť obsadené, môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov
rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Konferencia môže jednoduchou
väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní pri voľbe aj v iných
prípadoch.
3. Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum
o momentálnej účasti delegátov v sále.
4. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému
delegátovi volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a
menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak
1

§ 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok
uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.
5. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na
volebnom lístku, ktorý jej bol odovzdaný
6. Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom
do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje.
Predseda volebnej komisie informuje delegátov o počte volených
kandidátov.
7. Ak je kandidát iba jeden, delegát označí krížikom do vymedzeného poľa
(prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu. ”. .
8. Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá
o voľbe vypracuje zápisnicu.
9. Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a
overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných
lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje umožňujúce
identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce sa v
obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen
volebnej komisie bezodkladne odovzdá generálnemu sekretárovi na jej
archiváciu
10. Voľby prezidenta a viceprezidentov Predsedníctva SLA sa uskutočňujú
v dvoch kolách. V prvom kole sú zvolení kandidáti, ktorí získali
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov riadnej Konferencie
SLA. V prípade, že len jeden kandidát získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných delegátov, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov. V prípade, že žiadny kandidát nezíska
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov, postupujú do druhého
kola všetci kandidáti. V druhom kole rozhoduje väčšina hlasov prítomných
delegátov na riadnej Konferencii SLA. Ak počet navrhnutých kandidátov
zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, voľba do tejto funkcie
(na toto miesto) sa uskutoční v jednom (1) kole a zvolený je kandidát so
získaným počtom hlasov.
11. Voľby členov Predsedníctva SLA sa uskutočňujú v jednom kole. Kandidát
za daný úsek s najvyšším počtom hlasov sa stáva členom Predsedníctva
SLA. V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov sa voľby opakujú medzi
týmito kandidátmi.
12. Voľby predsedu a podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie SLA, predsedu
a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA, predsedu a podpredsedu
Orgánu pre riešenie sporov SLA a 3-člennej komisie na konanie vo veci
porušenia antidopingových pravidiel v 2.stupni sa uskutočňujú v jednom
kole. Zvolený kandidát je kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov prítomných
delegátov riadnej Konferencie SLA.
13. Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými a
organizačnými prostriedkami. Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia
v osobitnej miestnosti.
14. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka
s konečnou platnosťou volebná komisia.
15. Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia.
16. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnica.
Zápisnica musí obsahovať počet vydaných volebných lístkov, počet
platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných hlasov.

17. Zápisnicu o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po
skončení volieb sa uschová na Sekretariáte SLA tak, aby bolo možné
v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb.
18. Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia riadnej Konferencie
SLA.
ČLÁNOK 5
Záverečné ustanovenia
Tento Volebný poriadok schválila riadna Konferencia SLA dňa 31.05.2018
v Poprade, a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Prehľad uznesení Riadnej Konferencie 2017
Číslo uznesenia

Text

Status

34-17/459

Konferencia schválila pôvodný program 6. zasadnutia
Konferencie.

splnené

34-17/460

Konferencia schválila predložený Rokovací poriadok.

splnené

34-17/461

Konferencia schválila predložený Volebný poriadok.

splnené

34-17/462
34-17/463
34-17/464

Konferencia schválila zapisovateľa – Ing. Katarína Hyblerová/SeSLA
Konferencia schválila Overovateľov – Peter Červeň/UAL,
Kamil Povrazník/UAD
Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU

splnené
splnené
splnené

Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie 34-17/465

Jánoška Martin/ULT, Róbert Hliničan/SNB, Richard

splnené

Jurečka/UAL
34-17/456

Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Peter
Ďurčo/BU, Martin Gavalier/UTL, Pavol Ilenčík/UAL

splnené

34-17/457

Konferencia SLA schválila zloženie volebnej komisie – Ing. Ján
Žiška/BU, Ľubomír Masár/UTL, Vladimír Gáfrik/SU

splnené

34-17/458

Konferencia SLA schválila zoznam uznesení z Konferencie SLA
2016, týkajúcich sa súdnych sporov.

splnené

34-17/459

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili
Ivana Ivaniča, nar. 25.8.1962, trvale bytom 976 34 Kordíky 167,
do funkcie Prezidenta SLA.

splnené

34-17/460

Konferencia SLA schválila verejné hlasovanie na Voľbu
zástupcu Bežeckého úseku v Predsedníctve SLA.

splnené

34-17/461

Konferencia zvolila Viktora Halířa ako zástupcu Bežeckého
úseku v P-SLA.

splnené

34-17/462
34-17/463
34-17/464
34-17/465

34-17/466

Konferencia SLA schválila Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej
asociácie za rok 2016.
Konferencia SLA schválila Správu Kontrolno-revíznej komisie
SLA za posledné obdobie.
Konferencia SLA schválila Správu predsedníctva SLA za
obdobie od poslednej Konferencie.
Konferencia SLA schválila rozšírenia programu v bode č. 9 –
Voľba Viceprezidenta SLA.
Konferencia SLA schválila kandidátov na voľbu Viceprezidenta
SLA v súlade s článkom 3, bod 6. Volebného poriadku,

splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

34-17/467

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili
Jána Garaja, nar. 13.4.1961, trvale bytom Gaštanová 511/5,

splnené

Liptovský Mikuláš, za nového Viceprezidenta SLA.
34-17/468

Konferencia SLA NESCHVÁLILA aktuálny návrh Stanov,
nakoľko ZA nehlasovala 2/3 väčšina delegátov.

neschválené

Konferencia SLA zaväzuje P-SLA vytvoriť odbornú pracovnú
34-17/469

skupinu so zástupcami z každého športového odvetvia, k
spracovaniu navrhovaných zmien v stanovách. Zástupcovia z

splnené

každého športového odvetvia nominujú min. 1 delegáta do 5
pracovných dní. Spoločná práca tejto komisie musí byť
ukončená do 30.6.2017.
Konferencia zaväzuje P-SLA zvolať Mimoriadnu konferenciu
34-17/470

SLA do 30.9.2017 s jedným bodom programu - schválenie

splnené

úpravy Stanov.
34-17/471

Konferencia schválila koncepciu činnosti a rozvoja SLA na
olympijský cyklus 2022

splnené

34-17/472

Konferencia schválila kritériá, účel a rozdelenie finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja
talentovaných športovcov

splnené

34-17/473
34-17/474

Konferencia schválila založenie obchodnej spoločnosti, ktorej
jediným spoločníkom bude SLA
Konferencia schválila uznesenia prijaté na 6. Riadnej
Konferencii SLA

splnené
splnené

Prehľad uznesení zasadnutia Mimoriadnej KONFERENCIA SLA 2017
Číslo uznesenia
1MKO-17/001
1MKO-17/002
1MKO-17/003
1MKO-17/004
1MKO-17/005
1MKO-17/006
1MKO-17/007

Text
Konferencia SLA schválila program zasadnutia Mimoriadnej
Konferencie v pôvodnom znení pozvánky.
Konferencia SLA schválila predložený Rokovací poriadok.
Konferencia SLA schválila zapisovateľa – Ing. Katarína
Hyblerová/Se-SLA
Konferencia SLA schválila overovateľa – Kamil Povrazník/UAD
Konferencia SLA schválila overovateľa – Michal Malák/BU
Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU
Konferencia SLA schválila Skrutátora – Stanislav Holienčík/BU
Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie –

1MKO-17/008

1MKO-17/009

Richard Jurečka/UAL, Henrieta Balážova/UAD, Peter
Ďurčo/BU - predseda
Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Martin
Gavalier/UTL, Róbert Hliničan/SNB, Pavol Ilenčík/UAL predseda

1MKO-17/010

1MKO-17/011

1MKO-17/012

Mimoriadna konferencia SLA SCHVAĽUJE predložený návrh
Stanov.
Konferencia SLA schválila aktualizáciu predpisu o kritériách,
účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
SLA.
Konferencia SLA schválila uznesenia prijaté na Mimoriadnej
Konferencii SLA
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I. Základné informácie

Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/ je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom
znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v súlade s osobitným predpisom v
nasledujúcich samostatných športových lyžiarskych odvetviach, ktoré sú olympijskými športmi alebo, ktoré sú
registrované medzinárodnou športovou organizáciou FIS - Medzinárodná lyžiarska federácia:








akrobatické lyžovanie,
alpské lyžovanie,
bežecké lyžovanie,
lyžovanie na tráve,
severská kombinácia,
snoubording,
skoky na lyžiach,

Slovenská lyžiarska asociácia sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií. O členstve,
resp. združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje konferencia SLA.
SLA spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa venujú rovnakej alebo podobnej
športovej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských vzťahov a do svojej činnosti preberá pozitívne
skúsenosti svojich partnerov.
SLA ako národný športový zväz vykonáva výlučnú pôsobnosť pre lyžiarske odvetvia na území Slovenskej
republiky, združuje športové kluby, organizuje celoštátne súťaže v lyžiarskych odvetviach, zabezpečuje výber
a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach, zabezpečuje
starostlivosť o talentovaných športovcov v lyžiarskych odvetviach, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy
lyžiarskych odvetví vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným
športovým organizáciám, ktorých je SLA členom, navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do
rezortného športového strediska v lyžiarskych odvetviach, určuje druhy športových odborníkov pre príslušné
lyžiarske odvetvia, vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe,
zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť, oceňuje športovcov, ktorí dosiahli
mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobností, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj
športu v lyžiarskych odvetviach a podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.
Sídlo združenia
Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Právna forma a právny režim
Slovenská lyžiarska asociácia je právnickou osobou. Vznik, právna forma, pomery a zánik sa riadi platnými
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších úprav.
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Organizačná štruktúra po prijatí Stanov SLA 15.06.2017

Asociácia vystupuje pod nasledovným základným logotypom:
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II. Prehľad vykonávaných činností a projektov
Slovenská lyžiarska asociácia vytvára v oblasti lyžiarskeho hnutia na Slovensku podmienky pre rozvoj všetkých
lyžiarskych disciplín. Podporuje, riadi a koordinuje aktivity v každej lyžiarskej a snoubordingovej disciplíne,
organizuje športové a spoločenské podujatia, realizuje vzdelávacie programy pre športovcov a odborníkov
v športe a plní ostatné funkcie národného športového zväzu podľa paragrafu §16 zákona č. 440/2015 Z. z. z 26.
novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného
29. novembra 2016 vo všetkých lyžiarskych a snoubordingových disciplínach.
Slovenská lyžiarska asociácia vykonáva tieto činnosti:


















je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
združuje súťažiace športové kluby registrovaných v registri právnických osôb v športe a aktívnych
športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe,
zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných
súťažiach a
zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,
navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,
zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených
predpisom národného športového zväzu,
vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu
podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q), ZoŠ
metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,
organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú
športovú organizáciu,
schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži a udeľuje športovej organizácii právo na
účasť v nej na základe ich splnenia,
vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a),
b), f), k), n) až q), ZoŠ
určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej
na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú
spôsobilosť,
oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobnosti,
ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu,
uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie
nevzťahuje osobitný predpis,
podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.

Od roku 2016 prebieha v Slovenskej lyžiarskej asociácii transformácia na organizáciu, ktorej orgány, členovia a
športovci konajú v súlade s prijatým Zákonom o športe, príslušnými vyhláškami vládnych inštitúcií,
a pravidlami Medzinárodnej lyžiarskej federácie.
A./ Oblasť riadenia a prevádzky
Projekt „Financie“
Naďalej sme pokračovali v projekte kontrolingu a transparentnosti použitia poskytovaných finančných
a materiálnych prostriedkov. Podarilo so nám pravidelne na mesačnej báze zverejňovať a distribuovať
prostredníctvom portálu „Transparentná asociácia“ www.transparent-ski.sk prehľady finančných tokov
v jednotlivých úsekoch na strane príjmov aj na strane výdajov.
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Pravidelnou analýzou bilancie čerpania sa nám tentokrát včas podarilo zachytiť nežiadané prečerpania
pridelených prostriedkov a takisto sa nám lepšie podarilo riadiť proces postupného vynulovania štátnych
prostriedkov ku koncu roku.
Zároveň sme si pri tomto procese aj všimli nerovnomernosť rozdelenia prostriedkov medzi úseky
a neprimeranosť jednotkového prideľovania na jednotlivých športovcov. Uvedené poznatky sa priamo
premietajú do úpravy modelu rozdeľovania prostriedkov asociácie na nadchádzajúce účtovné obdobie.
Projekt ,,Doklady“
Paralelne so zavedením riadenia finančných tokov sme si uvedomili, že presun zodpovednosti za ich riadenie na
predsedov odborných úsekov nebolo správne rozhodnutie a táto situácia si vyžiadala výrazné zmeny v oblasti
kontroly nakladania a spôsobe čerpania finančných prostriedkov. Predovšetkým sme do systému kontrolingu
vložili úlohu kontrolóra zväzu so zameraním na kontrolu oprávnenosti, efektívnosti a účelnosti výdajov, ktoré
jednotlivé úseky prijímajú a uhrádzajú svojím klubom, športovcom a športovým odborníkom.
Vďaka tejto úprave sa nám podarilo zachytiť niekoľko desiatok pokusov o neoprávnené úhrady a pokusy
o použitie falošných dokladov ako podklady k refundácii.
Naďalej sme využívali vylepšovali systém schvaľovania úhrad prostredníctvom digitálneho prostredia, tak aby
úkony schvaľovania, prípadne námietok na schválenie boli v reálnom čase viditeľné vedeniu odborného úseku,
respektíve kontrolnému orgánu, čím sa výrazne skrátil proces komunikácie medzi zúčastnenými stranami
(Financie, Účtovníctvo, KRK, OÚ).
Projekt ,,Smernice“
Naštartovali sme na základe zmien Stanov v roku 2017 aj dlhodobý projekt úpravy a dopracovania interných
smerníc upravujúcich činnosti a procesy v asociácii. Ide o proces nesmierne náročný a zdĺhavý, pretože
overovanie navrhnutých procesných modelov a ich odskúšanie v praxi v skúšobnom režime neraz zaberie
niekoľkonásobne viac času ako samotná príprava predmetnej smernice. V prvom zábere sme sa zamerali na
doplnenie a aktualizáciu smerníc z ekonomickej agendy a športovo-organizačnej agendy. Proces naďalej
pokračuje aj do oblasti legislatívnych smerníc a všeobecnej agendy.
Smernice SLA sú zverejnené na webovom sídle http://www.slovak-ski.sk/sla/legislativne-poriadky-asmernice.html.
Projekt ,,Obchodnej spoločnosti“
V súlade s uznesením Konferencie SLA 2017 štatutári SLA zahájili kroky na jeseň 2017 k založeniu dcérskej
obchodnej spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzením pod názvom FIRN SLA bola zaregistrovaná dňa
04.01.2018 v Obchodnom registri SR. Konateľmi spoločnosti sú štatutári SLA a spoločnosť je ku dnešnému dňu
vybavená všetkými náležitosťami k fungovaniu (účet, daňová registrácia, kancelária, vybavenie). Keďže jej
hlavným poslaním je realizácia obchodných aktivít SLA v nasledujúcom období bude zameraná aktivita na
ustanovenie manažéra spoločnosti s cieľom naštartovať jej obchodnú aktivitu.
B./ Oblasť vzdelávania
Rok 2017 bol vo vzdelávaní SLA dynamický a reformný. Od nového roka začal platiť nový Zákon o športe č.
440/2015 Z.z. , ktorý rušil zákon o organizácii a podpore športu. Tento zákon nanovo definoval ľudí pracujúcich
v športe ako športových odborníkov (tréneri, inštruktori, dobrovoľníci,..) a s tým súviselo aj prechod z
viazaných živností na samostatne zárobkovo činné osoby. Táto zmena priniesla mnoho otáznikov a
nedorozumení, s ktorou sa Komisia Vzdelávania musela vyrovnať. Riešili sme Smernicu o uznávaní vzdelávania
na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. februára 2016 o
odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Na základe tejto vyhlášky sa spracovávali
žiadosti o uznanie vzdelávania a žiadosti o registráciu do registra športových odborníkov a športovcov.
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Z pohľadu konkrétnych kurzov vzdelávania sa v r. 2017 uskutočnili nasledovné typy vzdelávania:
Zjazdové lyžovanie a snoubording:
Rozhodca zjazdového lyžovania:
December 2017, Technický delegát SLA pre zjazdové lyžovanie (rozhodca zjazdového lyžovania III. stupňa),
Liptovský Mikuláš, 7 účastníkov
Inštruktor zjazdového lyžovania a snoubordingu:
Marec 2017, Doškoľovanie učiteľov lyžovania a snoubordingu, Jasná, 22 účastníkov,
Marec 2017, Inštruktor snoubordingu I. stupňa, Jasná, 2 účastníci,
Marec 2017, Inštruktor zjazdového lyžovania I. stupňa, Jasná, 37 účastníkov,
Marec 2017, Inštruktor zjazdového lyžovania II. stupňa, Jasná, 13 účastníkov,
Marec 2017, Inštruktor zjazdového lyžovania III. stupňa, Kaprun, 1 účastník,
December 2017, Doškoľovanie učiteľov lyžovania I. – III. stupňa, Jasná, 66 účastníkov,
December 2017, Doškoľovanie učiteľov snoubordingu I. – II. stupňa, asná, 7 účastníkov,
December 2017, Učiteľ lyžovania I. stupňa (prvý, základný kurz), Jasná, 44 účastníkov,
December 2017, Učiteľ snoubordingu I. stupňa (prvý, základný kurz), Jasná, 14 účastníkov,
Tréner zjazdového lyžovania:
Marec 2017, Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania, Jasná, 9 účastníkov,
Marec 2017, tréner zjazdového lyžovania I. stupňa, Jasná, 8 účastníkov,
December 2017, Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania I.-V. stupňa, Jasná, 21 účastníkov,
December 2017, Tréner zjazdového lyžovania I. stupňa (prvý, základný kurz), Jasná, 15 účastníkov,
Bežecké lyžovanie:
Rozhodca:
November 2017, Rozhodca bežeckého lyžovania I. – III. stupňa, Štrba, 49 účastníkov,
Tréner, inštruktor bežeckého lyžovania:
Apríl 2017, Doškoľovanie trénerov a inštruktorov bežeckého lyžovania, Jasná, 16 účastníkov,
December 2017, Inštruktor bežeckého lyžovania I. stupňa, Banská Bystrica (všeobecná časť)
December 2017, Tréner bežeckého lyžovania I. stupňa, Banská Bystrica (všeobecná časť),
Špeciálne časti decembrových kurzov boli plánované na marec 2018, avšak z dôvodu nízkej účasti museli byť
špeciálne časti kurzov presunuté na ďalší termín. Predpokladaný termín realizácie je december 2018)
Za rok 2017 sme vyškolili a doškolili 27 rozhodcov zjazdového lyžovania a bežeckého lyžovania, 222
inštruktorov a učiteľov v zjazdovom lyžovaní, snowboardingu a v bežeckom lyžovaní a 53 trénerov zjazdového
lyžovania. Vybraní tréneri bežeckého lyžovania ešte čakajú na dokončenie špeciálnej časti kurzu.
Dňa 04.10.2017 sa funkcie predsedu Komisie vzdelávania SLA vzdal Michal Molotta z osobných dôvodov. Zvyšní
členovia Komisie vzdelávania za dočasného predsedu komisie zvolili Vladimíra Ternavského. Výkon funkcie
p.Ternavského Predsedníctvo SLA ohraničilo do termínu 31.01.2018 a násladne udelilo mandát Generálnemu
sekretárovi zahájiť výberové konanie na pozíciu Manažér pre vzdelávanie v SLA. Výberová komisia SLA vedeniu
SLA doporučila na uvedenú pozíciu prijať Mgr.Kristínu Saalovú a jej prijatie bolo potvrdené vedením SLA dňa
13.02.2018.
Vedenie SLA neobnovilo opätovne Komisiu vzdelávania ako štruktúru, ktorú jej umožňuje postaviť Organizačný
poriadok. Naopak poverilo nového manažéra pre vzdelávanie v SLA konsolidáciou situácie vo vzdelávaní, a to
vo všetkých jeho aspektoch (základné vzdelávanie trénerov a rozhodcov, nadstavbové vzdelávanie trénerov
a rozhodcov, lektori a garanti, oprávnenia a osvedčenia, financie, a pod.)
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C./ Oblasť športovej činnosti
V súťažnej sezóne 2017/18 SLA priamo, respektíve nepriamo podporovala súťaže rôznych kategórií a disciplín.
Celkom bolo evidovaných 83 rôznych podujatí, ktoré priniesli takmer 157 pretekových dní.
V nasledujúcom uvádzame prehľad týchto podujatí:

Úsek alpských disciplín
Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

6.-7.4.2018

SkiTernavski

Vysoké Tatry – Štrbské pleso

1.4.2018

SKI TEAM Ždiar

Bachledova dolina - Deny

28.-29.3.2018

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

4.kolo Pohára Liptova

25.3.2018

LK OPALISKO

Opalisko

Goralský klobúčik 2018

24.-25.3.2018

TJ Roháče Zuberec

Spálená dolina

18.3.2018

LO HST Polomka-Bučník

Polomka Búčnik

17.-18.3.2018

ŠK ESL

Jasná

Šlusovka 2018
Veľkonočné vajíčko
Cena Malej Fatry - Majstrovstvá Slovenska 2018

Bacúsky Oblúk 2018
6.kolo SLP Žiakov Finále

Termín

5.kolo SLP MaO

17.3.2018

LO HST Polomka-Bučník

Čertovica

5.kolo Pohára Liptova

11.3.2018

LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR

Dolinky

Strachan Cup

11.3.2018

SKI TEAM Ždiar

Ždiiar - Ski centrum Strachan

10.-11.3.2018

OV VCS

Štrbské Pleso - Furkota

8.kolo SLP-Predžiakov - Finále

10.3.2018

SKI TEAM Ždiar

Bachledova dolina

4.kolo Lesy Ski Cup 2018 finále

4.3.2018

ŠKB LYŽIARIK

Šachtičky

3.kolo Pohára Liptova

3.3.2018

LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR

Dolinky

3.kolo Lesy Ski Cup 2018

3.3.2018

Ski klub Donovaly

Donovaly-Zahradište

4.kolo SLP MaO

24.-25.2.2018

TJ VYSOKÉ TATRY

Bachledová dolina

5.kolo SLP Žiakov - MSR

24.-25.2.2018

LK Ružomberok

Malinô Brdo

2. kolo Pohára Liptova

22.2.2018

LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR

Dolinky

63. Veľká Cena Slovenska

7.kolo SLP-Predžiakov

18.2.2018

TJ Roháče Zuberec

Zuberec - Janovky

3.kolo SLP MaO - FMC

17.-18.2.2018

1. SKI MASTERS CLUB

Štrbské Pleso

6.kolo SLP-Predžiakov

17.2.2018

TJ Roháče Zuberec

Zuberec - Janovky

15.-16.2.2018

LK Martin

Valčianska dolina

50. ročník Memoriálu Janka Nováka
1. kolo Pohár Liptova

11.2.2018

LK Oravan Brezovica

Brezovica

2.kolo Lesy Ski Cup 2018

11.2.2018

LO HST Polomka-Bučník

Polomka-Bučník

10.-11.2.2018

TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA

Vyšná Boca

10.2.2018

LK Ružomberok

Malinô Brdo

2.kolo SLP MaO

3.-4.2.2018

LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR

Žiar-Smrečany, Dolinky

4.kolo SLP Žiakov

3.-4.2.2018

ŠK KUBÍNSKA HOĽA

Kubínska hoľa

28.1.2018

SKI TEAM Martinské Hole

Martinské Hole

Zimná univerziáda SR - 16. Veľká cena Barbory FIS UNI
5.kolo SLP-Predžiakov

4.kolo SLP-Predžiakov
3.kolo SLP-Predžiakov

27.1.2018

LK Valčianska Dolina

Valčianska dolina

SKI Interkriterium

23.-24.1.2018

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

3.kolo SLP Žiakov

20.-21.1.2018

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

20.1.2018

LO MLADOSŤ Banská Bystrica

Čertovica

14.-15.1.2018

TJ Roháče Zuberec

Zuberec-Janovky

2.kolo SLP-Predžiakov

14.1.2018

KAL Jasná

Jasná

1.kolo SLP-Predžiakov

13.1.2018

ŠK ESL

Jasná

18.-19.12.2017

LK Valčianska Dolina

Štrbské Pleso

1.kolo Lesy Ski Cup 2018
1.kolo Východ liga 2018
1.kolo SLP-Žiakov

FIS Entry - O pohár 1.Tatranskej a.s.

20.1.2018

Deny
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Úsek bežeckého lyžovania

Názov podujatia
FIS Majstrovstvá SR v behu na lyžiach

Termín

Organizátor

Miesto konania

25.3.2018

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

Majstrovstvá SR II. časť, V4OH

24.-25.3.2018

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

Veľká cena Kremnice FIS Slavic Cup

17.-18.3.2018

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

Memoriál Francúzskych partizánov

17.3.2018

ŠKP MARTIN

Martinské hole

Cross-Country Cross

11.3.2018

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Vytrvalostné večerné preteky v behu na lyžiach

10.3.2018

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Vytrvalostné preteky veteránov

10.3.2018

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

24.-25.2.2018

LK Ski Team JASE Látky

Látky - Mláky

18.2.2018

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU NA LYŽIACH LÁTKY - MLÁKY
Štrbské bežky - verejné preteky
Večerné preteky Slov. pohár
Slovenský pohár v behu na lyžiach Levoča
Biela stopa Junior

17.2.2018

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

10.-11.2.2018

Športový klub polície Levoča

Levoča-Krúžok

28.1.2018

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

45. ročník Biela Stopa

27.-28.1.2018

TJ Biela Stopa

Kremnica - Skalka

Majstrovstvá SR - I.časť, Zimná univerziáda SR 2018

13.-14.1.2018

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

6.1.2018

ŠKP Banská Bystrica

Králiky

30.12.2017

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

29.-30.12.2017

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

17.12.2017

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

16.-17.12.2017

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

M-SR v behu na kolieskových lyžiach,4. kolo Swenor Slov.pohár a 16.
ročník Memoriálu MUDr. Michala Guhra

7.10.2017

TJ Tatran Gerlachov

Gerlachov

35. ročník Lesný beh lyžiarov

7.10.2017

BÚ

Hybe

3.kolo Swenor Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

20.8.2017

Športový klub polície Levoča

Levoča

2. kolo SWENOR Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

23.7.2017

LK Ski Team JASE Látky

Látky

40. Malý štrbský maratón

9.7.2017

ŠK ŠTRBA LO

Štrba

1. kolo Swenor Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

2.7.2017

AKHŠ

Karolinka - Kohútka

Beh na Chatu pri Zelenom plese

10.6.2017

AKHŠ

Tatranské Matliare - Biela Voda

Memoriál J.Michalecha a G.Schlanka
Slovenský pohár- Memoriál 24 padlých hrdinov SNP
FIS Slavic cup - 60.rčník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP
1. kolo Sl. pohára dorastu a dospelých
Tatranský pohár v behu na lyžiach
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Úsek skokov na lyžiach a Úsek severskej kombinácie

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

III. kolo zimná Liga mládeže v skoku na lyžiach

27.2.2018

ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA

Brestová - Sielnica

I.kolo zimná Liga mládeže

18.2.2018

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce - Dubiny

II. kolo zimná Liga mládeže skoky na lyžiach

17.2.2018

ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA

Brestová - Sielnica

Zimné Majstrovstvá Slovenska v skoku na lyžiach

3.2.2018

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce - Dubiny

Medzinárodné Majstrovstva SR mládeže v skoku na lyžiach a severskej
kombinácii

21.10.2017

ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA

Banská Bystrica Žlté Piesky

Preteky v skoku na lyžiach O pohár mesta Banská Bystrica

10.6.2017

ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA

Banská Bystrica Žlté Piesky

Úsek lyžovania na tráve

Názov podujatia
Grasski FIS children CUP

Termín

Organizátor

Miesto konania

16.-18.6.2017

LK REMAS Piešťany

AHOJ-Banka, Piešťany
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Úsek akrobatického lyžovania

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

4.kolo SLOVAKIA FREESKI CUP 2018 - FINALE

17.3.2018

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Jasná, Nízke Tatry

Majstrovstvá SR + 3. kolo SLOVAKIA FREESKI CUP 2018 - RidersPark Donovaly

4.3.2018

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Donovaly

2.kolo SLOVAKIA FREESKI CUP 2018 - BigAir v Meste Kremnica

10.2.2018

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Kremnica

1. kolo SLOVAKIA FREESKI CUP 2018 - Zuberská Forštňa

3.2.2018

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Zuberec,

Úsek snowboardingu

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

Školský pohár v snowboardingu

15.3.2018

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Jasná - Otupné

Majstrovstvá Slovenska v slalome ,Vyšna Boca - King of turns

17.2.2018

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Vyšná Boca

Školský pohár v snowboardingu

14.2.2018

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Jasná - Otupné

Slovenský pohár vo freestyle snowboardingu ,BIg Air v Meste

10.2.2018

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Kremnica

Slovenský pohár vo freestyle snowboardingu ,BIg Air Zuberská Foršta

3.2.2018

Boardsparadise

Zuberec

Školský pohár v snowboardingu
Európsky Pohár slopestyle
Školský pohár v snowboardingu

25.1.2018

Boardsparadise

Jasná - Otupné

12.-14.1.2018

Boardsparadise

Jasná - Otupné

10.1.2018

Boardsparadise

Jasná - Otupné
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V medzinárodnom kalendári FIS sme zaregistrovali 19 podujatí v nasledovných dňoch a miestach:
Termín
28.-29.3.2018
10.-11.3.2018
15.-16.2.2018
10.-11.2.2018
23.-24.1.2018
18.-19.12.2017
10.-11.3.2018
17.-18.2.2018

Miesto
Vrátna
Štrbské Pleso
Valčianska Dolina
Vyšná Boca
Vrátna
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso

Úsek/Disciplína
UAD 4xSL - 4xGS
UAD SL - GS
UAD 4xSL
UAD SL - GS
UAD SL - GS
UAD 4xGS
UAD SL - GS
UAD 2xGS - 2xSL

Typ
FIS
FIS
FIS
UNI
CHI
FIS
FIS
FMC

17.3.2018
16.-17.12.2017
25.3.2018
27.-28.1.2018
29.-30.12.2017

Kremnica - Skalka
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Kremnica - Skalka
Štrbské Pleso

BU
BU
BU
BU
BU

4xSP
10k - 4xSP
15k - 30k
Mar - 4xMl
10k - 4xSP - 15k

SC
SC
NC
ML
SC

16.-17.3.2018
9.-10.2.2018

Jasná
Kremnica

UAL
UAL

SS
BA

FIS
FIS

17.-18.2.2018
10.2.2018
13.-14.1.2018

Vyšná Boca
Kremnica
Jasná

SNB
SNB
SNB

6xPSL - 6xPGS
BA
4xSS

MAS
FIS
EC

16.-18.6.2017

Banka

UTL

16.-18.6.2017

CHI

III. Zhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov reprezentantov SLA
Úsek bežeckého lyžovania
Medzníkom v BÚ SLA v sezóne 2017/18 bolo po prvýkrát uskutočnené vydanie Letného Súťažného poriadku
BÚ SLA pre kolieskové lyže.
Počas letného a jesenného obdobia sme zrealizovali SWENOR Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach,
ktorý obsahoval štyri samostatné podujatia a vyvrcholil Majstrovstvami SR v behu na kolieskových lyžiach.
Vedenie úseku organizovalo nasledovné testovania svojich vrcholových športovcov:
14.9.2017 – 1. časť motorické testy reprezentačných družstiev BÚ SLA Banská Bystrica
17.9.2017 – 2. časť motorické testy reprezentačných družstiev BÚ SLA Štrbské Pleso
Testy boli povinné pre všetkých zaradených členov reprezentačných družstiev BÚ SLA a športovcov zaradených
na listine talentov BÚ SLA, pre družstvo OH nádeje a mladších športovcov boli tieto testy voliteľné.
30.9.2017 – Testy Útvarov Talentovanej Mládeže Banská Bystrica:
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Testovanie bolo povinné pre športovcov zaradených v RD OH nádeje, mládežníkov v útvaroch talentovanej
mládeže, členov športových gymnázií a športovcov, ktorí v rámci klubovej príslušnosti spadajú pod hlavičku
športových tried i projektu Trénerskej rady mládeže.
Počas zimného obdobia sme realizovali štrnásť pretekov v súťaži o Slovenský pohár v kategórii žiactva v
individuálnych pretekoch a v šprinte jednotlivcov.
V súťažiach o Slovenský pohár v individuálnych vytrvalostných pretekoch a v šprinte jednotlivcov bolo v sezóne
2017/2018 zrealizovaných trinásť pretekov v kategóriách staršieho dorastu, žien i mužov a štrnásť (14) pretekov
v kategóriách mladšieho dorastu.
V súťaži o Slovenský pohár v kategórii masters bolo v sezóne 2017/2018 uskutočnených šesť pretekov.
Majstrovstvá SR sa realizovali v dvoch častiach. Prvá časť na Skalke pri Kremnici a druhá na Štrbskom Plese.
Podarilo sa nám po prvý krát zorganizovať päť medzinárodných podujatí FIS v behu na lyžiach na Slovensku:
Tatranský pohár, Memoriál 24 padlých hrdinov SNP, Biela Stopa, Veľká cena Kremnice, Medzinárodné M-SR
FIS.
Takisto sme na jeseň 2017 realizovali sme doškoľovanie trénerov a vzdelávanie rozhodcov v Gerlachove.
Vrcholné podujatia sezóny:
Majstrovstvá sveta v behu na kolieskových lyžiach Solleftea (SWE).
Po náročnej ceste, pokazené auto na ceste do Švédska, Alena Procházková na pretekoch podala výborné výkony.
V šprinte voľnou technikou obsadila 2. miesto. Striebornú medailu vybojovala aj na 13 km klasickým spôsobom
s hromadným štartom. Potvrdila, že dokáže uspieť aj v šprinte aj na dlhej trati a stala sa priebežnou líderkou
celkového poradia SP. Darilo sa aj mužskému osadenstvu, kde bronzové medaily získali v tím šprinte voľnou
technikou Peter Mlynár a Miroslav Šulek. Mlynár pridal z individuálneho štartu voľnou technikou na 22,5km
výborné štvrté miesto. Naši juniori v tímovom šprinte obsadili 5. miesto aj napriek časovej penalizácii.
V celkovom hodnotení Svetového pohára FIS v behu na kolieskových lyžiach sa podarilo Procházkovej získať
víťazný glóbus. Miroslav Šulek v mužskej kategórii obsadil celkovo 6. miesto, tak ako aj v juniorskej kategórii Ján
Mikuš.
Majstrovstvá sveta juniorov a U 23 Goms (SUI)
MSJ a U 23 sa neniesli v znamení očakávaní. Lucia Michaličková obsadila najlepšie 64, miesto v skiathlone. Ján
Mikuš si najlepšie umiestnenie odniesol za 67.miesto v šprinte voľnou technikou. Ján Koristek po zranení kolena
sa na poslednú chvíľu dostal zdravotne do poriadku a obsadil s veľkým tréningovým výpadkom 54. miesto na
15km trati klasikou technikou.
Zimné olympijské hry PyeongChang (KOR)
Nominovaní boli 5 športovci z ktorých 4 splnili A kritéria FIS a Barbora Klementová bola nominovaná na základe
splnených B kritérií FIS. Športovci podali svoje maximum a môžeme pozitívne vyzdvihnúť prienik Petra Mlynára
do top. 30 v šprinte s konečným 23. miestom. Smolne pôsobilo vystúpenie Aleny Procházkovej, ktorá v šprinte
do top 30 nepostúpila iba o 0,56 sekundy. Andrej Segeč najlepší individuálny výsledok dosiahol na 50km
klasickým spôsobom s hromadným štartom, kde zaknihoval 53. miesto. V internej nominácii sa kvalifikoval do
tímového šprintu. Miroslav Šulek dosiahol najlepší individuálny výsledok v šprinte klasickým spôsobom, kde
obsadil 61. miesto. V tej istej disciplíne Barbora Klementová obsadila 53. priečku.
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13.2. - 25.2.2018

VÝSLEDKY ZOH PyeongChang

Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestnenie

13.2.2018
13.2.2018
13.2.2018
13.2.2018
13.2.2018

Mlynár
Mlynár
Segeč
Šulek
Procházková

Peter
Peter
Andrej
Miroslav
Alena

Q šprint C
šprint C
šprint C
šprint C
šprint C

25
23
56
61
31

13.2.2018

Klementová

Barbora

šprint C

53

68

28

15.2.2018
16.2.2018
16.2.2018
16.2.2018

Procházková
Mlynár
Segeč
Šulek

Alena
Peter
Andrej
Miroslav

10km F
15km F
15km F
15km F

58
67
87
80

90
119
119
119

44
62
62
62

21.2.2018

Mlynár/Segeč

Tím šprint F

22

56

28

Tím šprint F

18

42

21

50km C Mst.
50km C Mst.
50km C Mst.
30km C Mst.

51
53
DNF
36

69
69
69
47

31
31
31
20

21.2.2018
24.2.2018
24.2.2018
24.2.2018
25.2.2018

Procházková/
Klementová
Mlynár
Segeč
Šulek
Procházková

Peter
Andrej
Miroslav
Alena

Počet
štartujúcich
80
80
80
80
68

Počet
krajín
39
39
39
39
28

FIS kontinentálny pohár Slavic Cup
Andrej Segeč ovládol celkové hodnotenie FIS COC Slavic Cup a Peter Mlynár obsadil bronzovú priečku.
V kategórii žien striebornú priečku obsadila Aneta Smerčiaková.
Úsek alpského lyžovania
Počas zimného obdobia sme realizovali v série súťaží o Slovenský pohár v kategórii žiactva, predžiactva a
Masters v slalome, obrovskom slalome a super-g. Na Slovensku sa realizovalo šesť FIS podujatí v disciplínach
slalom a obrovský slalom v strediskách: Štrbské Pleso, Vrátna, Vyšná Boca a Valčianska Dolina.
Vrcholné podujatia sezóny:
Majstrovstvá sveta juniorov vo Švajčiarskom Davose
Vystúpenie našich pretekárov zďaleka nedosiahlo naše očakávania.
Výsledky našich pretekárov boli nasledovné:
SL
GS
Jančová Tereza
26
37
Nemcová Klaudia
DNF1
42
Moravčíková Soňa
DNF1
DSQ2
Katrenič Henrich
47
Prieložný Matej
51
Revúcky Samuel
Slovenská výprava sa nezúčastnila tímovej súťaže.

SG
19
21
DNF
30
54

DH
43
DNF
-

AC
19
26
DNF2
DNF2
DNF1

Zimné olympijské hry PyeongChang (KOR)
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Nominovaní boli 7 športovci. Jedine Petra Vlhová a Barbara Kantorová sa postavili na štart vo všetkých piatich
disciplínach. Najlepšie umiestnenie v alpských disciplínach na OH 2018 dosiahla Petra Vlhová piatym miestom
v alpskej kombinácii.
Výsledky našich pretekárov boli nasledovné:
SL
Vlhová Petra
13
Zuzulová – Velez Veronika
17
Moravčíková Soňa
DNF1
Kantorová Barbara
34
Žampa Andreas
35
Žampa Adam
24
Falat Matej
DNF2
V tímovej súťaži sme sa umiestnili na 9. mieste.

GS
13
37
41
DNF2

SG
32
35
39

DH
DNF
29
-

AC
5
18
-

25
50

-

-

22
DNF2

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2017/2018
Najväčšiu radosť nám vo svetovom pohári robila slalomárka Petra Vlhová, ktorá obsadila šesť pódiových
umiestnení v SL, paralelnom SL a alpskej kombinácii. V celkovom hodnotení skončila na piatom mieste (SL 4.m,
GS 13.m, AC 7.m). Napriek zraneniu Veronika Velez – Zuzulová odjazdila len jeden preteky svetového pohára,
slalom v Lenzerheide (SUI), kde dosiahla krásne 12. miesto. Veronika sa po skončení sezóny rozlúčila so svojou
bohatou kariérou a vzornou reprezentáciou Slovenska vo svete, za čo jej srdečne a z celého srdca ďakujeme.
Petra sa postavila na štart vo všetkých disciplínach:
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Mužská reprezentácia, ktorá bodovala vo svetovom pohári počas sezóny 2017/2018 bola v zložení Adam
Žampa a Andreas Žampa. Adam Žampa dosiahol najlepšie umiestnenie 15. miesto z GS v Kranjskej Gore:

Andreas Žampa dosiahol najlepšie 18. miesto z GS v Adelbodene:

Úsek snowboardingu
Zimnú sezónu 2017/2018 hodnotíme veľmi pozitívne. Z pohľadu štvorročného olympijského cyklu to bola
najprogresívnejšia a najúspešnejšia sezóna vôbec.
V decembri sa nám podarilo zorganizovať preteky Európskeho pohára, na ktorých sme mali cez 60 štartujúcich
z 13 krajín Európy, Afriky a Ázie. Preteky bol hodnotený pozitívne nielen samotnými pretekármi, ale aj
technickým delegátom organizácie FIS.
Za najväčší úspech sezóny 2017/2018 pokladáme zorganizovanie pohára školských pretekov v spolupráci so
štátnou inštitúciou ministerstva školstva Školský šport - v spolupráci so školami z celého Slovenska sa podarilo
na snowboard pritiahnuť množstvo detí. Školský pohár sa skladal zo štyroch pretekov v dvoch disciplínach a to
snowboardcross a slalom, kde školáci pretekali v rôznych vekových kategóriách. Na každom jednom kole sa
zúčastnilo v priemere 60 pretekárov, čo pokladáme za veľký úspech keďže doteraz sme bojovali s problémom
nedostatku detí, ktoré by sa pravidelne zúčastňovali na pretekoch. Na základe týchto pretekov sa nám začína
profilovať juniorská reprezentácia disciplín, ktoré boli na ústupe a to snowboardcross a slalom .
Ďalšie pozitívum zimnej sezóny 2017/2018 bola organizácia slalomových pretekov FIS na Vyšnej Boci, kde bolo
taktiež cez 60 štartujúcich z rôznych krajín a sme veľmi radi, že sa tieto preteky podarilo zorganizovať, keďže
slalomové disciplíny boli na ústupe. Preteky ukázali, že aj disciplína ako je slalom má svojich priaznivcov a
potenciál vychovať nádejných olympionikov.
Taktiež sme radi, že na olympiáde v Kórei sme oproti olympiáde, ktorá sa konala v roku 2014 v Rusku mali
zastúpenie a to Klaudiu Medlovú vo freestyle disciplínach big-air a slopestyle. Klaudii síce olympiáda nevyšla
podľa predstáv, ale po olympiáde je veľmi motivovaná urobiť maximum, aby sa na ďalšiu olympiádu nielen
kvalifikovala, ale aby tam urobila aj zaujímavý výsledok pre Slovensko.
V sezóne 2017/18 treba vyzdvihnúť spoluprácu so strediskom TMR Jasná, kde sa konali všetky detské preteky
a Európsky pohár FIS v slopestyle za čo im patrí veľká vďaka.
Ďalšia pozitívna skutočnosť pre slovenský snowboarding sa udiala tesne pred koncom súťažnej sezóny, keď sa
nášmu nádejnému reprezentantovi, stále len 16-ročnému Samuelovi Jarošovi, podarilo ustáť trik backside tripple
cork 1440 mute grap a tým pádom sa zaradil medzi svetovú elitu.
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Taktiež treba vyzdvihnúť výkony našej talentovanej mládeže. Oliver Šebesta sa dokázal vo svojej vekovej
kategórii umiestniť na celkovom 3. mieste v sérii medzinárodných snowboardercrossových pretekov konajúcich
sa v Nemecku.
Evka Hanicová mala úspešnú sezónu hlavne z pohľadu progresu a napredovania v trikoch. Veríme, že práve Evka
by mohla byť nástupkyňou našej najúspešnejšej snowboardistky v histórii Slovenska, Klaudie Medlovej.
Úsek akrobatického lyžovania
Sezóna 2017/2018 bola jedna z najťažších sezón v odvetví. Hlavne z dôvodu viacerých zranení jazdcov. Napriek
tomu ju hodnotíme ako úspešnú a to hlavne z hľadiska splnenia kritérií na preteky svetového pohára. Tieto
kritéria sa podarilo splniť dvom pretekárom – mužom: Tomáš Bartalský – skicross, Richard Jurečka – slopestyle.
Takže spoločne so Zuzanou Stromkovou budeme mať v budúcej sezóne tri miesta na pretekoch Svetového
pohára v dvoch disciplínach, čo predstavuje najväčšie zastúpenie SR od roku 2011 v tejto súťaži.
Za úspešný považujeme aj Slovakia Freeski Cup 2018. Slovenský pohár vo freestyle lyžovaní, ktorý sa konal v 4.
kolách. Všetky kolá sa nám podarilo úspešne zorganizovať, z toho jedno kolo v big-air a jedno kolo v slopestyle
sme organizovali aj ako FIS preteky. Od FIS technického delegáta, ktorý sa pretekov zúčastnil máme pozitívne
reakcie a taktiež „požehnanie“ na organizovanie pretekov v rámci Európskeho pohára. Súťaží série Slovenského
pohára sa zúčastnili aj pretekári z okolitých krajín, čo dodáva nášmu podujatiu aj medzinárodný punc.
Viacerý pretekári sa počas sezóny zranili a tak nemohli dosiahnuť výsledky, ktoré sme od nich očakávali. Medzi
talentami to boli Adam Masár a Samuel Babej. Zranenie taktiež zapríčinilo aj našu neúčasť na ZOH v Kórei,
kedy Zuzana Stromková nedokázala dostatočne zrehabilitovať rameno po zranení a tak nám štart na ZOH ušiel.
Aj tieto zranenia jednoznačne ukazujú, že potrebujeme mať v tíme fyzioterapeuta, ktorý bude s jazdcami
spolupracovať pri ich tréningoch, ako aj na pretekoch.
Za najväčšie pozitívum tejto sezóny považujeme výkonnostný rast nášho talentovaného športovca Michaela
Oravca (13 rokov), ktorý sa počas tejto sezóny výrazne zlepšil. Pokiaľ si Michael udrží tento výkonnostný rast,
je isté, že sa nominuje na YOG 2020. Michael vo svojej prvej sezóne vo FIS pretekoch získal 18,00 FIS bodov,
čo je druhý najlepší bodový zisk v tejto sezóne v našom odvetví.
Spomenuté fakty – traja pretekári v pretekoch Svetového pohára ako aj mladý talentovaný jazdci nám dávajú
nádej do budúcnosti – no budeme musieť hľadať aj externých partnerov pre náš úsek, aby sme dokázali
zabezpečiť výkonnostný rast našich mladých jazdcov aj z hľadiska finančného a materiálneho zabezpečenia.

Úsek skokov na lyžiach a Úsek severskej kombinácie
Za štvorročné obdobie sa skokanské odvetvie rozvinulo a rozrástlo, tak ako do počtu, tak aj výkonnosťou na
rozmer právoplatného člena SLA , ktoré reprezentuje a vychováva mladých skokanov a skokanky. Práca, ktorá
prebiehala počas štyroch rokov však nebola ľahká.
Majiteľ areálu na Žltých pieskoch udržal v prevádzke mostíky K-19, K-38 a K-63, dva menšie mostíky aj s umelým
osvetlením. Toto všetko tvorilo predpoklad k zlepšeniu výkonnosti a zvýšeniu počtu skokanov. Od roku 2015
sme začali organizovať Ligu mládeže aj v severskej kombinácii, v počte 5 pretekov v lete, v zime podľa snehových
podmienok. Opäť sa organizovali Majstrovstvá Slovenska a podujatie O Pohár mesta Banská Bystrica.
V zimnej sezóne 2017/18 sme sa zúčastňovali väčšinou pretekov v Poľskom Zakopanom a Szczyrku na Lotos
Cup, kde naši pretekári obsadzovali posledné dva roky umiestnenia do tretieho miesta. Výsledky našich
pretekárov pripisujem dobrému prístupu trénerov k samotnému tréningovému procesu, jeho organizácii a
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ctižiadosti dosiahnuť čo najlepší výsledok. V Poľsku sme si za posledné dva roky vybudovali veľmi dobré meno,
ktoré do budúcna plánujeme zlepšovať.
K činnosti skokanského odvetvia v SLA prispievajú štyri kluby - KPSL Banská Bystrica, ŠK Kartík, Ski Club Selce
a ŠKL Banská Bystrica. Ich veľkou angažovanosťou a prístupom k zlepšeniu skokanského športu sme dosiahli
členskú základňu, s ktorou môžeme organizovať Ligu mládeže, ktorej tretí ročník rozbiehame 27.05.2018 v
Banskej Bystrici na Žltých Pieskoch.
Za organizovanie Majstrovstiev Slovenska 2018 v Dubinách pri náročných poveternostných podmienkach,
chceme vysloviť poďakovanie za veľké sebazaprenie a odhodlanosť celému organizačnému tímu.
Úsek lyžovania na tráve
Deň 26.8.2017 sa opäť zapíše do histórie lyžovania na tráve. Naša najúspešnejšia pretekárka Barbara Míková
získala už tretí krát krištáľový glóbus za celkové prvenstvo. Zároveň obhájila prvenstvo v disciplínach Slalom,
Obrovský slalom a Super – obrovský slalom. Seriál Svetového pohára pozostával z piatich pretekov v Rakúsku,
Taliansku, Švajčiarsku, Českej republike a na záver opäť v Taliansku a pretekárka získala 860 bodov.
Veľmi sa posnažila aj Nikol Fričová, ktorá prešla z kategórie starších žiakov do kategórie junioriek a pretekala
sa o Svetový pohár juniorov. V ňom získala 4. miesto s 571 bodmi. Na Majstrovstvách sveta juniorov vybojovala
6.miesto v obrovskom slalome, dve 5.miesta v slalome a super kombinácii a na záver 7.miesto v super
obrovskom slalome.
Pretekala aj v pretekoch o Svetový pohár žien, kde sa umiestnila na 6. mieste a s bodmi 279 pomohla, aby SVK
v Pohári národov v kategórii žien sa umiestnilo na 2. mieste za Rakúskom.
Vrchol sezóny 2017 sme chceli osláviť v Kaprune/AUT a potvrdiť formu našim žien a v kútiku duše sme sa
tešili na pretekanie nášho muža. Športové šťastie bolo dosť kruté a hneď prvá disciplína nás zradila. V super
obrovskom slalome sme získali len 6.miesto B. Miková, 14.miesto N.Fričová a 16. miesto L.Ohrádka. Druhá
disciplína super kombinácia už bola aj pódiová, 3.miesto B.Míková, 10. miesto N. Fričová, L.Ohrádka vypadol. V
slalome vypadla B.Míková, 8.miesto N.Fričová, 32.miesto L.Ohrádka. V záverečnej disciplíne obrovský slalom
SVK získalo opäť pódiové 2.miesto B.Míková, 11.miesto N.Fríčová a 28.miesto L.Ohrádka.
Úspechom sa skončilo aj vystúpenie pretekára SVK Adama Masára v kategórii juniorov na Majstrovstvách sveta
v talianskom Saurise. V disciplíne slalom vybojoval 5.miesto, 9.miesto v super kombinácii, 11.miesto v
obrovskom slalome a v super obrovskom slalome 13.miesto. Nakoľko sa už ďalších pretekov o Svetový pohár
juniorov nezúčastňoval, získal celkom len 118 bodov.
Talentovanú mládež reprezentovali v letnej sezóne 2017 Nikol Fričová, Alex Jánoška, Vanesa Drahovská, Max
Macháček, Tatiana Suchá a Sára Gavalierová. Matúš Ficeľ pre školské povinnosti musel sezónu vynechať.
Pretekár Adam Masár bol zaradený aj do skupiny Talentovanej mládeže v akrobatickom lyžovaní. Finančné
zdroje skupiny boli čerpané na výjazdy, nákup technických pomôcok a oblečenia.

Úsek organizoval dvakrát prezentáciu disciplíny lyžovania na tráve v lyžiarskom areáli Ahoj pre pretekárov
alpských disciplín, jazdy zimných lyžiarov je vidieť aj na stránke www.grasskislovakia.sk.
Z účelového príspevku MŠVVaŠ 2017 úsek za pomoci sekretariátu SLA uskutočnil výberové konanie a zadovážil
strojovú kosačku na úpravu svahu pre lyžiarsky areál Ahoj. Bude veľkým pomocníkom pri príprave FIS pretekov
seniorov v šprint slalome a žiakov v slalome a obrovskom slalome, ktorý je na programe koncom mája v dňoch
25.-26.5.2018. Kosačka bude používaná na kosenie svahov pre tréningy hlavne na kopci Ahoj.
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IV. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierkeVI. Meno, priezvisko
fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová
Rok 2017 z hľadiska účtovnej agendy a auditu nadväzoval na prácu z predchádzajúceho účtovného obdobia.
Naďalej sa implementovali nevyhnutné zmeny v systéme vedenia účtovníctva a v manažmente kontroly a toku
dokladov v čom nastalo výrazné zlepšenie v podobe väčšej transparentnosti, účtovnej prehľadnosti, spätnej
väzby a kvalitnejších mechanizmov kontroly.
Kompletná
účtovná
závierka
SLA
2017
je
k dispozícii
ski.sk/editor/Denisa/Konferencia_2018/Uctovna_zavierka_2017_final.pdf

na

http://www.slovak-
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Komentár k priloženej účtovnej závierke:
Všetky významné položky účtovnej závierky sú bližšie špecifikované v Poznámkach k účtovnej závierke, ktoré
sú zverejnené v registri účtovných závierok (Finančná správa SR).
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V. Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických
osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prevyšujúce v súčte
sumu 5.000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené
ŽAMPA SKI Club Vysoké Tatry
Sídlo: Starý Smokovec 62, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 42237521
Náklady na dopravu pretekára, MS 2017, 1
športovec

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

600,00

Náklady na poistenie 2 pretekárov a členov
RD, celoročné poistné SK

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

1 194,00

Náklady na športovú prípravu, ubytovanie,
letenky, vleky, diéty, PHM, tréningy,
diaľničné poplatky, posilňovňa, - podrobný
rozpis k nahliadnutiu na Sekretariáte SLA.

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

30 000,00

ZUZANA STROMKOVÁ
f.o.
Pracovná cesta: tréning na snehu, 1.9.1.2017, Laax/Švajčiarsko, vlastné vozidlo,
Počet osôb: 2, z toho tréner 1, športovec 1
Pracovná cesta: tréning na snehu, 27.3.11.4.2017, Laax/Švajčiarsko, vlastné
vozidlo, Počet osôb: 2, z toho tréner 1,
športovec 1
Pracovná cesta: tréning na snehu, 17.21.4.2017, Engelberg/Švajčiarsko, vlastné
vozidlo, Počet osôb: 2, z toho tréner 1,
športovec 1
Pracovná cesta: tréning na snehu, 7.11.6.2017, Dachstein/Rakúsko, vlastné
vozidlo, Počet osôb: športovec 1
Pracovná cesta: tréning na snehu, 25.28.6.2017, Dachstein/Rakúsko, vlastné
vozidlo, Počet osôb: športovec 1
Pracovná cesta: tréning na snehu, 6.12.3.2017, Flachauwinkl/Rakúsko, vlastné
vozidlo, Počet osôb: 2, z toho tréner 1,
športovec 1
Náklady na športovú prípravu, servis
športového vybavenia, športové oblečenie,
doplnky výživy, permanentky fitnescentrum podrobný rozpis k nahliadnutiu na
Sekretariáte SLA.
Náklady na športovú prípravu, športové
oblečenie, doplnky výživy, permanentky
fitnescentrum, lekársky zákrok - podrobný
rozpis k nahliadnutiu na Sekretariáte SLA.
Pracovná cesta: tréning na snehu a Svetový
pohár, 14.8.-17.9.2017, Nový Zéland,
rýchlik, letecky, služobné vozidlo, Počet
osôb: 2, z toho servis 1 športovec 1

Zuzana Stromková

1 786,00

Zuzana Stromková

2 934,54

Zuzana Stromková

1 613,69

Zuzana Stromková

764,17

Zuzana Stromková

683,10

Zuzana Stromková

909,07

Zuzana Stromková

671,24

Zuzana Stromková

303,50

Zuzana Stromková

2 584,69

Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo: Vajanského 30, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00592358
Štartovné, prenájom buniek, 10 športovcov

Združenie športových klubov
Jasná Liptovský Mikuláš

408,38
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Príspevok kluby - nákup športového
materiálu a oblečenia, lyže, lyžiarky,
štartovné SLP žiakov Kubínska Hoľa,
23.3.2017

Združenie športových klubov
Jasná Liptovský Mikuláš

3 451,00

Príspevok kluby - štartovné preteky, nákup
športového oblečenia, športové sústredenie

Združenie športových klubov
Jasná Liptovský Mikuláš

2 436,00

JÁN VALUŠKA
f.o.
Pracovná cesta: MS preteky a odvoz
materiálu, 18.2.-1.3.2017, Lahti/Fínsko,
služobné vozidlo, Počet osôb: 6, z toho
tréner 1, športovec 1, servis 4
Pracovná cesta: Športová príprava, 16.26.10.2017, Ramsau/Rakúsko, služobné
vozidlo, Počet osôb: 2, z toho tréner 1,
športovec 1

Valuška Ján

1 380,50

Valuška Ján

598,03

Nákup spotrebného tovaru - vosky

Valuška Ján

545,00

Nákup výživových doplnkov

Valuška Ján

416,16

ubytovanie - Le Blanc hotel & SPre Trento
28/8/2017

Valuška Ján

243,00

Valuška Ján

870,44

Valuška Ján

1 135,47

Valuška Ján

7 783,01

Valuška Ján

1 747,83

Valuška Ján

2 542,45

Cestovný príkaz: SP Tolbach/Taliansko, 12.15.1.2017, služobné vozidlo, počet osôb: 4,
z toho 1 tréner, 1 športovec, 2 servis

Valuška Ján

808,52

Cestovný príkaz: SP Madona/Lotašsko, 6.14.8.2017, služobné vozidlo, počet osôb: 2,
z toho 1 tréner, 1 športovec

Valuška Ján

998,25

Cestovný príkaz: SP Trento/Taliansko, 7.11.9.2017, služobné vozidlo, počet osôb: 2,
z toho 1 tréner, 1 športovec

Valuška Ján

390,25

Cestovný príkaz: SP Trento/Taliansko, 7.11.9.2017, služobné vozidlo, počet osôb: 3,
z toho 1 tréner, 2 športovci

Valuška Ján

273,46

Cestovný príkaz: SP Livigno/Taliansko,
21.8.-7.9.2017, služobné vozidlo, počet
osôb: 2, z toho 1 tréner, 1 športovec

Valuška Ján

144,39

Valuška Ján

1 739,37

Valuška Ján

1 635,50

Valuška Ján

1 280,97

Cestovný príkaz: športová príprava,
Lahti/Fínsko, 5-16/2/2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 2, z toho 1 tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: Šp. príprava kolieskové
lyže, Vir/Chorvátsko, 24/5-4/6/2017,
služobné vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1
tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: CP Kordíky, CP Muonio,
CP Ruka 1.11.-4.12.2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1 športovec,
1 servis
Cestovný príkaz: SP DAVOS preteky,
Davos/Švajčiarsko, 7-11/12/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 4, z toho, 1 tréner, 1
športovec, 2 servis
Cestovný príkaz: SP Otepa/Estónsko, 1620/2/2017, služobné vozidlo, počet osôb: 2,
z toho 1 tréner, 1 športovec

Cestovný príkaz: MS Dramen/Nórsko, 1.10/3/2017, služobné vozidlo, počet osôb: 2,
z toho 1 tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: Šp. príprava na MS,
Lathi/Fínsko, 20.2.-1.3.2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 7, z toho 1 tréner, 2
športovci, 1 masér, 3 servis
Cestovný príkaz: Šport. príprava
Ramsau/Rakúsko 16.-20.5.2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho 1 tréner, 1
športovec
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Cestovný príkaz: šp. príprava, Oberhof,
23.7.-1.8.2017, služobné vozidlo, počet
osôb: 2, z toho 1 tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: preteky/KL,
Solleftea/Švédsko, 31/7-6/8/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho 1 tréner, 1
športovec
Cestovný príkaz: tréning, športová príprava
rok 2017, služobné vozidlo
Pracovná cesta: FIS preteky, 15.-19.3.2017,
Seefeld/Rakúsko, služobné vozidlo, Počet
osôb: 2, z toho tréner 1, športovec 1
Pracovná cesta: Športová príprava, 18.26.9.2017, Ramsau/Rakúsko, služobné
vozidlo, Počet osôb: 2, z toho tréner 1,
športovec 1
Pracovná cesta: Športová príprava, 16.26.10.2017, Ramsau/Rakúsko, služobné
vozidlo, Počet osôb: 2, z toho tréner 1,
športovec 1

Valuška Ján

987,29

Valuška Ján

1 260,86

Valuška Ján

1 674,19

Valuška Ján

343,08

Valuška Ján

998,92

Valuška Ján

596,00

Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica
Sídlo: P.Križka 391/6, 967 01 Kremnica
IČO: 35656824
Organizovanie podujatia; 44. ročník Biela
stopa, 28.-29.1.2017, Skalka pri Kremnici,
počet zúčastnených osôb 1200 (okrem
divákov)

Telovýchovná jednota BIELA
STOPA Kremnica

30 000,00

Tánczos Ján
f.o.
Trénerska činnosť úsek severskej
kombinácie 6/2017

Tánczos Ján

330,00

Trénerska činnosť úsek skokov na lyžiach
06/2017

Tánczos Ján

330,00

Trénerská činnosť 04/2017

Tánczos Ján

660,00

Trénerská činnosť 05/2017

Tánczos Ján

660,00

Tánczos Ján

500,00

Tánczos Ján

2 419,19

Tánczos Ján

2 000,00

Tánczos Ján

1 100,00

Cestovný príkaz: Medzinárodné preteky,
Szczyrk/Poľsko, 27/5/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 6 , z toho 2 tréneri, 4
športovci
Cestovný príkaz: VT-Planica, Villach FIS
preteky, 22/6-3/7/2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 10 , z toho 3 tréneri, 6 športovci,
1 vedúci
Cestovný príkaz: VT Szczyrk/Poľsko 1416/9/2017, Rasnov/Rumunko 16-24/9/2017,
služobné vozidlo, počet osôb: 11 , z toho 3
tréneri, 7 športovci, 1 vedúci
Cestovný príkaz: Preteky Lotos Cup, 1618/2/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
12, z toho 3 tréneri, 8 športovcov, 1 vedúci

Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka
Sídlo: Prievozská 18, 821 09 Bratislava
IČO: 31749488
Tréningový proces pretekára 9-10/2017

Športový lyžiarsky klub Junior
Ski Club Dúbravka

3 836,00
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Náklady za tréningový proces pretekára
2017, športová výstroj, lyžiarky

Športový lyžiarsky klub Junior
Ski Club Dúbravka

2 100,00

Športový klub polície Levoča
Sídlo: Vodárenská 9/1526, 054 01 Levoča
IČO: 42422299
Náklady spojené s tréningovým procesom mládeže v klube bežeckého lyžovania, za
obdobie 1/2017

Športový klub polície Levoča

1 190,00

Technické zabezpečenie podujatia, I. kolo
MSR konané v dňoch 4.-5.2.2017, Králiky,
Banská Bystica

Športový klub polície Levoča

664,00

Náklady spojené s tréningovým procesom
1.6.-31.12.2017 (startovné, prilby, ruksak,
sportové oblečenie, kolieskové korčule)

Športový klub polície Levoča

523,34

Náklady spojené s tréningovým procesom
1.6.-31.12.2017 (doplnky výživy)

Športový klub polície Levoča

15,73

Športový klub polície Levoča

188,64

Športový klub polície Levoča

1 954,00

Športový materiál, športové oblečenie

Športový klub polície Levoča

3 045,00

Úprava bežeckých tratí

Športový klub polície Levoča

1 000,00

Náklady spojené s tréningovým procesom
1.6.-31.12.2017 (štartovné, mikina, športové
oblečenie a obuv, športové potreby,
okuliare, uterák)
Tréningový proces mládeže v klube
bežeckého lyžovania 1.6.-31.12.2017
(štartovné, športový materiál, športové
náčinie)

Športový klub ESL
Sídlo: Hlavná 10, 032 02 Liptovský Mikuláš
IČO: 42065631
Zabezpečenie športového podujatia
(meranie, bránkoví rozhodcovia,
zapisovanie predbežných výsledkov,
zbieranie čísel) SP predžiakov, Jasná,
14.1.2017
Zabezpečenie športového podujatia
(meranie, bránkoví rozhodcovia,
zapisovanie predbežných výsledkov,
zbieranie čísel) SP predžiakov, Jasná,
18.3.-19.3.2017
Zabezpečenie podujatia EP mužov, 7.2.9.2.2017, Jasná, trať č. 7 v disciplínach 2x
obrovský slalom
Organizovanie podujatia; Európsky pohár
mužov, 7.-9.2.2017, Jasná - Nízke Tatry,
počet zúčastnených osôb 81 (okrem
divákov)
Organizovanie podujatia; Európsky pohár
mužov, 7.-9.2.2017, Jasná - Nízke Tatry,
počet zúčastnených osôb 81 (okrem
divákov)

Športový klub ESL

200,00

Športový klub ESL

400,00

Športový klub ESL

3 148,74

Športový klub ESL

1 851,26

Športový klub ESL

28 148,74

Šandor Ladislav Ing.
f.o.
Náklady na Majstrovstvá SR v lyž. na tráve,
Ahoj-Banka, 21/10/2017

Šandor Ladislav, Ing.

272,61

Náklady na servis MV PP580CT, PHM

Šandor Ladislav, Ing.

91,88
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Náklady na ubytovanie, stravu, vlek, PHM,
známka - preteky FIS SP
Rettenbach/Rakúsko 9-11/6/2017
Cestovný príkaz: Finále ČP+MČR
Předklášteří/CZE, 15-17/9/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 7, z toho 2 tréneri, 5
športovcov
Cestovný príkaz: FIS zasadnutie Zurich,
6/10/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
funkcionár
Cestovný príkaz: FIS homologizácia Ski
areál "Ahoj" Banka, 2-3/11/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 funkcionár,
1 FIS inšpektor
Cestovný príkaz: P-SLA, BB/SVK,
20/11/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
funkcionár

Šandor Ladislav, Ing.

30,00

Šandor Ladislav, Ing.

721,07

Šandor Ladislav, Ing.

180,23

Šandor Ladislav, Ing.

853,63

Šandor Ladislav, Ing.

114,47

Cestovný príkaz: Sústredenie SKI Areál
Milovice/CZE, 8-10/12/2017, vlastné vozidlo,
počet osôb: 4, z toho, 1 vedúci, 3 športovec

Šandor Ladislav, Ing.

594,38

Cestovný príkaz: pracovné stretnutie P-SLA
k financiám, Poprad/SVK, 19/12/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 1 funkcionár

Šandor Ladislav, Ing.

141,47

Cestovný príkaz: Vyhodnotenie sezóny na
tráva 2017, Moravská Trebová, počet osôb:
7, z toho, 2 tréneri, 5 športovcov

Šandor Ladislav, Ing.

163,73

Cestovný príkaz: P-SLA, PP/SVK,
12/9/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
funkcionár

Šandor Ladislav, Ing.

142,66

Cestovný príkaz: FIS SP Předklášteří/CZE,
17-20/8/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
3, z toho, 1 tréner, 2 športovci

Šandor Ladislav, Ing.

694,32

Šandor Ladislav, Ing.

1 014,85

Šandor Ladislav, Ing.

1 966,44

Šandor Ladislav, Ing.

1 649,18

Šandor Ladislav, Ing.

2 072,82

Nákup kancelárskych potrieb Fax Copy

Šándor Ladislav

37,11

Cestovný príkaz: P-SLA, BB, 22/2/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 1 funkcionár

Šándor Ladislav

115,04

Cestovný príkaz: P-SLA, BB, 3/4/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 1 funkcionár

Šándor Ladislav

113,24

Cestovný príkaz: P-SLA, BB, 29/5/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 1 funkcionár

Šándor Ladislav

113,11

Šándor Ladislav

112,75

Šándor Ladislav

3 771,88

Šándor Ladislav

2 334,71

Cestovný príkaz: WC St. Caterina/ITA, 2325/8/2017, služobné vozidlo, počet osôb: 3,
z toho, 1 tréner, 2 športovci
Cestovný príkaz: FIS MS Juniorov,
Sauris/ITA, 27/8-1/9/2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 4, z toho, 1 tréner, 2 športovci,
1 vedúci
Cestovný príkaz: FIS Majstrovstvá sveta
senior, Kaprun/AUT, 5-10/9/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 6, z toho, 1 tréner, 3
športovci, 1 vedúci, 1 technik
Cestovný príkaz: FIS svetový pohár, lyž. na
tráve Marbachegg/SUI, 10-14/8/2017, FIS
žiacke preteky, 16.-18.6.2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 3, z toho 1 tréner, 2
športovci

Cestovný príkaz: P-SLA, BB/SVK,
29/6/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
funkcionár
Cestovné príkazy: sústredenia a preteky 0407/2017, FIS komisia, lekárska prehliadka,
štartovné, PHM, cestovné, stravné,
ubytovanie, - podrobný rozpis k
nahliadnutiu na Sekretariáte SLA
Cestovný príkaz: FIS žiacky kemp,
Rettenbach/AUT, 23-29/7/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 8, z toho, 2 tréneri, 5
športovcov, 1 vedúci
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Cestovný príkaz: Cestovný príkaz:
sústredenia a preteky 06-08/2017, servis
vozidla, štartovné, PHM, cestovné, stravné,
ubytovanie, - podrobný rozpis k nahliadnutiu
na Sekretariáte SLA
Cestovný príkaz: P-SLA, Poprad, 2223/1/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
funkcionár

Šándor Ladislav

2 880,39

Šándor Ladislav

177,29

Surový Ivan
f.o.
Cestovný príkaz: medzinár. žiacke preteky
UAD, Abetone/Taliansko, 28/3-2/4/2017, 2
služobné vozidlá, počet osôb: 14, z toho 3
tréneri, 10 športovcov, 1 lekár
Cestovný príkaz: Skinterkritérium Říčky
2017, Slovinsko 9.-12.2.2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 14, z toho, 4 tréneri, 10
športovcov

Surový Ivan

3 628,29

Surový Ivan

1 767,94

SPRINT spol. s r. o.
Sídlo:Bezdrevská 6, 198 00 Praha
IČO:66040540
Nákup voskov a šp. materiálu

SPRINT spol. s r. o.

1 427,47

Nákup voskov a šp. Materiálu - 20% DPH

SPRINT spol. s r. o.

285,49

Nákup športového materiálu - bežecké
palice 2 páry

SPRINT spol. s r. o.

0,08

Nákup šp. Mateiálu - 20%DPH

SPRINT spol. s r. o.

0,02

Nákup šp. materiálu - viazanie 2 ks

SPRINT spol. s r. o.

503,68

Nákup šp. materiálu - viazanie - 20%DPH

SPRINT spol. s r. o.

100,74

Testovacie lyže a viazanie - 14ks

SPRINT spol. s r. o.

3 070,62

Testovacie lyže a viazanie - 14ks - 20%DPH

SPRINT spol. s r. o.

614,12

Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo:Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
IČO: 44 564 040
Technické zabezp. športového podujatia 3.
kolo SP Valčianska Dolina, 4. kolo SP
Martisnké hole 28.-29.1.2017
Technické zabezpečenie športového
podujatia 5. kolo SP predžiakov Malino Brdo
18.2.2017, 6. kolo SP predžiakov Kubínska
Hoľa 19.2.2017
Technické zabezpečenie športového
podujatia 7. Kolo SP predžiakov Racibor
4.3.2017
Technické zabezpečenie podujatia,
časomiera, 3. kolo Slp MaO - MSR - OS
17.3.2017 Bachledova Dolina, 18.3.2017
Bachledova Dolina - Furmanec

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 100,00

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 100,00

Sport Timing Slovakia s.r.o.

550,00

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 100,00
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Technické zabezpečenie športového
podujatia, časomiera, FIS Snowboard,
paralelný slalom, Vyšná Boca, 21.22.1.2017
Technické zabezpečenie športového
podujatia, časomiera, SP prežiakov,
Bachledova Dolina, 25.3.2017
Technické zabezpečenie športového
podujatia Finále SP a Open v zjazdovom
lyžovaní, Bacúsky oblúk 2017, Chopok-Juh,
8.4.2017
Technické zabezpečenie športového
podujatia, Grasski Fis Children Cup, 17.18.6.2017, Piešťany

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 200,00

Sport Timing Slovakia s.r.o.

550,00

Sport Timing Slovakia s.r.o.

550,00

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 221,20

Technnické zabezpečenie podujatia,
časomiera, 1. kolo SP Masters 7.-8.1.2017
DENY, Bachledova Dolina

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 100,00

Časomiera SLP predžiaci

Sport Timing Slovakia s.r.o.

1 100,00

Slovakia Ski Team LOPS Bratislava
Sídlo: Matejkova 51, 841 05 Bratislava
IČO: 31786316
Športová príprava pretekára (servis lyží,
športový materiál, ubytovanie sústredenia,
štartovné, skipasy)

Slovakia Ski Team LOPS
Bratislava

2 100,00

Náklady spojené s tréningovým procesom
športovca, klubové oblečenie, lyže

Slovakia Ski Team LOPS
Bratislava

4 669,00

Slatnar d. o. o.
Sídlo: Ulica Ignaca Borštnika 16, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
IČO: 37828240
Skokanske lyže Air Racing 11 ks, Junior
Binding Set 11 ks, balance table 2 ks,
luggage bag 12 ks, doprava športového
materiálu

SLATNAR d.o.o.

-5,00

Preprava športového materiálu a poistenie

SLATNAR d.o.o.

95,00

Lyže skokanské 3 páry, junior binding set 3
páry, luggage bag 4 ks+ preprava na
Slovensko

SLATNAR d.o.o.

1 755,00

Lyže skokanské 4 páry, junior binding sed 4
páry, IQ balance board junior 1 pár, balance
tabel 1 ks, luggage bag 1 ks

SLATNAR d.o.o.

2 406,20

Lyže skokanské 4 páry, IQ balance junior 1
ks, Junior binding set 4 páry, imitation cart 1
ks, balance tabel 1 ks, ski strap 11 ks,
luggage bag 4 ks

SLATNAR d.o.o.

2 665,40

Nákup športového materiálu, Liski

SLATNAR d.o.o.

115,90

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Sídlo: Zápotockého 4605, 031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 42346878
Náklady na športovú prípravu pretekára
(fitners tréningy, masážne gély, tyče,
výživové doplnky, Sústredenie Tux,
Ubytovanie Bratislava)

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

3 836,00
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Poistné pretekára a realizačného tímu,
celoročné cestovné poistenie SK

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

597,00

Náklady na športovú prípravu pretekára tréning, lístky na vlek, preprava, individuálne
tréningy

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

3 500,00

Náklady na športovú prípravu, ubytovanie,
vleky, tréningy- podrobný rozpis k
nahliadnutiu na Sekretariáte SLA.

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

10 000,00

Náklady na športovú prípravu, ubytovanie,
letenky, vleky, požičanie vozidla, parking podrobný rozpis k nahliadnutiu na
Sekretariáte SLA.

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

10 000,00

SKI CLUB VRÁTNA
Sídlo: Južná trieda 44, 040 01 Košice
IČO: 35546913
Náklady na technického delegáta pri
medzinárodnom športovom poduatí
Skiinterkritérium Vrátna 2017

SKI CLUB VRÁTNA

430,00

Náklady spojené so zabezpečením
podujatia Interkritérium Vrátna 24.1.25.1.2017, ubytovanie 90 pretekárov

SKI CLUB VRÁTNA

5 000,00

Zabezpečenie Slovenský pohár žiakov 2.
kolo/Vrátna -Paseky, 21.-22.1.2017

SKI CLUB VRÁTNA

400,00

S.P.M. S.P.A.
Sídlo: Via Provinciale, 26, 21030 Brissago-Valtravaglia
IČO: 00201320124
Nákup športového materiálu podľa rozpisu
dostupného na sekretariáte SLA

S.P.M. S.P.A.

3 730,00

Nákup športového materiálu podľa rozpisu
dostupného na sekretariáte SLA

S.P.M. S.P.A.

2 199,80

Nákup šp. Materiálu - 20%DPH

S.P.M. S.P.A.

746,00

Nákup šp. Materiálu - 20% DPH

S.P.M. S.P.A.

439,96

REMAS PIEŠŤANY
Sídlo: Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany
IČO: 42159806
Príspevok kluby - nákup športového
oblečenia, skipassy, športove prehliadky,
vstup do posilovne

REMAS PIEŠŤANY, s.r.o.

203,00

Trénerska činnosť talentovanej mládeže
lyžiarov na tráve v období júl - december
2017

REMAS PIEŠŤANY, s.r.o.

3 500,00

Trénerska činnosť talentovanej mládeže
lyžiarov na tráve v období január - jún 2017

REMAS PIEŠŤANY, s.r.o.

3 500,00
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R K S, spol s r.o.
Sídlo: Kuzmányho 352/12, 977 01 Brezno
IČO: 30229103
Vysielačky (20ks) s príslušenstvom

R K S, spol s r.o.

5 019,60

Vysielačky (20ks) s príslušenstvom

R K S, spol s r.o.

4 911,60

PROGRESS ZONE, s. r. o.
Sídlo:Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava
IČO: 46 831 304
Trénerská činnosť 1/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerská činnosť 2/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť pre úsek akrobatického
lyžovania SLA za mesiac 3/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť pre úsek akrobatického
lyžovania SLA za mesiac 4/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť pre úsek akrobatického
lyžovania, 06/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť pre úsek akrobatického
lyžovania SLA, 08/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť pre úsek akrobatického
lyžovania SLA, 09/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Výkon funkcie športového riaditeľa,
akrobatické lyžovani SLA, 10/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť pre úsek akrobatického
lyžovania SLA, 11/2017

PROGRESS ZONE, s. r. o.

500,00

Trénerska činnosť úseku akrobatického
lyžovania SLA za 62017

PROGRESS ZONE s. r.o.

500,00

Trénerska činnosť úseku akrobatického
lyžovania SLA za 52017

PROGRESS ZONE s. r. o.

500,00

Príspevok kluby - športové oblečenie, lístky
na vlek

PROGRESS ZONE FREESKI
CLUB

406,00

Zabezpečenie športovej prípravy športovcov

PROGRESS ZONE FREESKI
CLUB

3 000,00

Pretzelmayer Group s. r. o.
Sídlo: SNP 945/7, 900 01 Modra
IČO: 35972203
Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie
01/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie,
5/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00
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Výkon funkcie športového riadteľa úseku
skokov na lyžiach SLA, 02/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riadteľa úseku
severskej kombinácie SLA, 02/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie
SLA, 04/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie
SLA, 06/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie
07/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie
08/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa skokov
na lyžiach a severskej kombinácie SLA,
09/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
skokov na lyžiach a severskej kombinácie,
10/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funcie športového riaditeľa SÚ a ÚSK
za mesiac 11/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Práce nad rámec mandátnej zmluvy
športového riaditeľa skokov na lyžiach a
severskej kombinácie SLA

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa skokov
na lyžiach a severskej kombinácie SLA,
12/2017

Pretzelmaywe Group, s. r. o.

600,00

Organizačný výbor Veľkej ceny
Sídlo:Letná 54, 058 01 Poprad
IČO: 17151449
Organizovanie podujatia; 62. ročník VCS,
4.-5.3.2017, Štrbské Pleso - Furkota, počet
zúčastnených osôb 100 (okrem divákov)

Organizačný výbor Veľkej ceny

1 800,00

Organizovanie podujatia; 62. ročník VCS,
4.-5.3.2017, Štrbské Pleso - Furkota, počet
zúčastnených osôb 100 (okrem divákov)

Organizačný výbor Veľkej ceny

7 257,37

Tomáš Murgáč
f. o.
ubytovanie - Sierra Nevada world
championships FIS
Cestovný príkaz: Majstrovstvá Sveta
slopestyle, Sierra Nevada/Španielsko, 13.20.3.2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 3, z
toho 1 tréner, 1 športovec, 1 fyzioterapeut
Cestovný príkaz: preteky EP discipl.
Slopestyle, Livigno/ITA, 28-31/3/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 2, z toho 1
tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: preteky Eur. pohár,
disciplina Slopestyle, Pec pod Snežkou/ČR,
23-26/3/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
2, z toho 1 tréner, 2 športovec
Cestovný príkaz: MSR a 2.kolo Sp, JasnáDereše, 26/2/2017, vlastné vozidlo, počet
osôb: 1 ŠR UAL

Murgáč Tomáš

2 294,40

Murgáč Tomáš

843,30

Murgáč Tomáš

735,45

Murgáč Tomáš

450,29

Murgáč Tomáš

184,33
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Cestovný príkaz: tréningové sústredenie,
Dachstein/AUT, 20/5-12/6/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 4, z toho, 1 tréner, 3
športovec
Cestovný príkaz: tréningové sústredenie,
Dachstein/AUT, 25-28/6/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 4, z toho, 1 tréner, 3
športovcov
Cestovný príkaz: tréning skoky do vody,
preteky skoky do vody, Mový Hrozenkov,
Kromneriz/CZ, 31/8-4/9/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec
Cestovný príkaz: sústredenie na snehu,
Hintertux/AUT, 20-30/9/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 4, z toho, 1 tréner, 3
športovci
Cestovný príkaz: predsedníctvo SLA,
BB/SKV, 20/11/2017, vlastné vozidlo, počet
osôb: 1 ŠR UAL
Cestovný príkaz: pr. cesta za účelom
podpisu zmluvy o organiz. pretekov,
Kreminica/SVK, 28/11/2017, vlastné vozidlo,
počet osôb: 1 ŠR UAL
Cestovný príkaz: trén. sústredenie talent.
mladeže na snehu, Karpun/AUT, 510/12/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 3, z
toho, 1 tréner, 2 športovec
Cestovný príkaz: schôdza SLA,
Poprad/SVK, 19/12/2017, vlastné vozidlo,
počet osôb: 1 ŠR UAL
Cestovný príkaz: finále FIS Svetového
pohára - Silvaplana/SUI, 28/2-4/3/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 3, z toho, 1
tréner, 1 športovec, 1 fyzioterapeut
Cestovný príkaz: trén. sústredenie talent.
mládeže na snehu, Stubali/AUT, 31/106/11/2017, služobné vozidlo, počet osôb: 2,
z toho, 1 tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: trén. sústredenie
reprezentácie na snehu, Stubali/AUT, 31/106/11/2017, počet osôb: 2, športovci
Cestovný príkaz: Tréningové sústredenie
Dachstein (AUT), 25-28/6/2017, počet osôb:
1 športovec

Murgáč Tomáš

2 215,85

Murgáč Tomáš

832,11

Murgáč Tomáš

480,16

Murgáč Tomáš

2 453,15

Murgáč Tomáš

121,69

Murgáč Tomáš

108,77

Murgáč Tomáš

1 710,72

Murgáč Tomáš

186,04

Murgáč Tomáš

1 985,03

Murgáč Tomáš

864,72

Murgáč Tomáš

678,00

Murgáč Tomáš

350,00

MOTOSHOP Žubor, s.r.o
Sídlo: Kostiviarska cesta 4931/10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36847470
Snežný skúter BRP LYNX 69 RANGER
ALPINE

MOTOSHOP Žubor, s.r.o.

16 500,00

Michal Malák
f. o.
PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 01/2017, diaľničná známka na rok
2017, STK a EK

Michal Malák

195,53

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 02/2017

Michal Malák

47,39

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 03/2017, parkovné

Michal Malák

166,64
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PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 04/2017, parkovné

Michal Malák

116,33

Nákup na vyhodnotenie SP (medaile,
poháre, rámiky), servis MV PP230CL

Michal Malák

474,19

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 05/2017, zmes do ostrekovačov

Michal Malák

89,05

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 06/2017

Michal Malák

85,03

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 07/2017, polep auta, občerstvenie
TR, BU

Michal Malák

124,80

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 08/2017

Michal Malák

65,65

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 09/2017, parkovanie

Michal Malák

163,86

Náklady na testy UTM Banská Bystrica
30/9/2017 - stravné, spotrebný materiál

Michal Malák

237,46

Náklady na lieky, výživové doplnky

Michal Malák

104,94

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 10/2017

Michal Malák

67,40

PHM - služobné vozidlo EČV: PP230CL,
Obdobie 12/2017

Michal Malák

138,22

Práce na mandátnu zmluvu 1/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania za mesiac 2/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa
bežeckého lyžovania SLA, 03/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania za mesiac 4/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania SLA, 5/2017

Michal Malák

1 035,00

Služby nad rámec povinností športového
riaditeľa bežeckého lyžovania SLA 01/201705/2017

Michal Malák

290,00

Výkon funkcie športového riaditeľa
bežeckého lyžovania SLA, 07/2017

Michal Malák

1 035,00
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Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovani SLA, 08/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania SLA, 09/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania SLA 10/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania SLA, 11/2017

Michal Malák

1 035,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
bežeckého lyžovania SLA, 12/2017

Michal Malák

1 035,00

Metodicko-trénerská činnosť za r. 2017

Michal Malák

2 000,00

Michal Malák

32,80

Michal Malák

4 050,24

Michal Malák

543,78

Michal Malák

5 021,68

Michal Malák

600,00

Michal Malák

983,00

Cestovný príkaz: /čast na 2.kole sv. pohára,
Lillehammer/Norsko, 28/11-4/12/2017,
služobné vozidlo, počet osôb: 3, z toho, 1
vedúci, 1 športovec, 1 servis

Michal Malák

1 541,44

Cestovný príkaz: FIS 2017
Portorož/Slovinsko, 24.-27.5.2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 funkcionár

Michal Malák

114,00

Cestovný príkaz: Prvá etapa Tourde Ski,
Lenzerheide/Švajčiarsko, 28.-31.12.2017,
služobné vozidlo, počet osôb: 3, z toho 1
športovec, 1 vedúci, 1 servis

Michal Malák

1 900,00

Cestovné - trajekt

Malák Michal

127,01

Nákup meracieho čipu

Malák Michal

78,39

Cestovný príkaz: 1. kolo Swenor
Slovenského pohára v behu na KL, Velke
Karlovice/CZE, 1-2/7/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 1 funkcionár
Cestovný príkaz: MS v behu na lyžiach,
Sollftea/Švedsko, 31/7-7/8/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 9, z toho, 2 tréneri, 5
športovcov, 1 VV, 1 TV
Cestovný príkaz: Zasadnutie komisie BU 47/10/2017, služobné vozidlo, počet osôb: 1
funkcionár
Cestovný príkaz: šp.príprava na snehu a
preteky FIS, Gallivare/Švedsko, 220/11/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
4, z toho, 1 tréner, 2 športovec, 1 servis
Cestovný príkaz: 1. kolo Svet. pohára príprava v mieste konania, Ruka/Fínsko, 2023/11/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
4, z toho, 1 tréner, 2 športovec, 1 servis
Cestovný príkaz: štart v 1. kole Svet. pohára
v behu na lyžiach, Ruka/Fínsko, 2427/11/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
4, z toho, 1 tréner, 2 športovec, 1 servis
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Nákup letenky - 1 ks

Malák Michal

284,82

ubytovanie - 4 osoby

Malák Michal

410,18

Cestovné - trajekt

Malák Michal

452,50

Cestovné trajekt - Stena Line Hoekvan holl
26/7/2017

Malák Michal

452,50

Mgr. Darina Kubeková
f.o.
Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
alpských disciplín za mesiac 2/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
zjazdového lyžovania SLA, 4/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
zjazdového lyžovania SLA, 5/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
zjazdového lyžovania SLA 06/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa ÚAD
SLA, 07/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
zjazdového lyžovania SLA, 08/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditela UAD
SLA, 10/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa ÚAD
SLA, 09/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
zjazdového lyžovania SLA, 11/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Výkon funkcie športového riaditeľa UAD
SLA, 03/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Práce na mandátnu zmluvu 01/2017

Mgr. Darina Kubeková

1 400,00

Cestovný príkaz: zasadnutie predsedníctva
SLA, Poprad/SVK, 12/9/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 ŠR UAD

Kubeková Darina

156,14

Kubeková Darina

99,16

Kubeková Darina

4 000,00

Cestovný príkaz: zasadnutie predsedníctva
SLA, BB/SVK, 29/5/2017, vlastné vozidlo,
počet osôb: 1 ŠR UAD
Cestovný príkaz: MSJ 2017 24.-27.3.2017,
St. Moritz/Švajčiarsko 4.-20.2.2017,
Are/Švédsko 2.-16.3.2017, - podrobný
rozpis k nahliadnutiu na Sekretariáte SLA
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Mestský klub lyžiarov Kremnica
Sídlo: Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
IČO: 00625345
Technické zabezpečenie SP v bežeckom
lyžovaní, úprava tratí

Mestský klub lyžiarov Kremnica

605,00

Technické zabezpečenie SP v bežeckom
lyžovaní, časomiera

Mestský klub lyžiarov Kremnica

932,00

Príspevok kluby - nákup športových dresov

Mestský klub lyžiarov Kremnica

2 436,00

Náklady spojené s činnosťou klubu na
základe súťažného poriadku BÚ SLA v
termíne 01.01.-30.11.2017 - nákup voskov

Mestský klub lyžiarov Kremnica

346,00

Úprava bežeckých tratí

Mestský klub lyžiarov Kremnica

1 500,00

Klaudia Medlová
f.o.
Cestovný príkaz: SP Big air,
Milano/Taliansko 6.-12.11.2017, tréningy,
USA 29.11.-22.12.2017, letecky, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho 1 tréner, 1
športovec

Medlová Klaudia

8 000,00

Pracovná cesta: Rehabilitácia, 26.4.26.5.2017, Bratislava, vlastné vozidlo, Počet
osôb: športovec 1

Medlová Klaudia

964,69

Náklady na športovú prípravu, doplnky
výživy, permanentky fitnescentrum,
lekárska prehliadka, lekárske zákroky podrobný rozpis k nahliadnutiu na
Sekretariáte SLA.

Medlová Klaudia

449,86

tréningová príprava

Medlová Klaudia

1 580,00

Pracovná cesta: tréning (sneh+vankúše),
SP slopestyle, 1.8.-6.10.2017, Australia,
Nový Zéland, Japonko, letecky, Počet osôb:
3, športovec 1, realizačný tím 2; Pracovná
cesta: trénig USA, 29.11.-22.12.2017, Počet
osôb: 2, športovec 1, realizačný tím 1

Medlová Klaudia

26 585,45

Matej Matys
f.o.
Cestovný príkaz: Svetový pohár FIS SS,
Kreischberg/AUT, 10-14/1/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec
Cestovný príkaz: Svetový pohár FIS SS,
Seisser Alm/ITA, 20-25/1/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec
Cestovný príkaz: Svetový pohár v
Slopestyle, Kanada/USA, 29/1-10/2/2017,
letecky, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec
Cestovný príkaz: MS juniorov, Svetový
pohár Fis-slopestyle, Spindleruv Mlyn/CZE,
20/3-1/4/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
2, z toho, 1 tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: MS Sierra Nevada/Špan.
4.-19.3.2017, letecky, vlastné vozidlo, počet
osôb: 4, z toho 1 tréner, 2 športovci, 1
vedúci

Matys Matej, Ing.

1 171,27

Matys Matej, Ing.

1 293,14

Matys Matej, Ing.

6 009,81

Matys Matej, Ing.

2 943,72

Matej Matys

7 137,12
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Mário Kubiš
f.o.
Nákup športového oblečenia - botasky 2x,
termo oblečenie, nohavice, ponožky

Mário Kubiš

337,14

Cestovný príkaz: nákup DZ, odvoz na
Svetovú zimnú univerziádu, odovzdanie
auta, 24/1-14/2/2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 6, z toho 2 tréneri, 4 športovci

Mário Kubiš

224,80

Cestovný príkaz: FIS preteky,
Harachov/CZE, 10.-12.3.2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 8, z toho 3 tréneri, 5
športovcov

Mário Kubiš

1 374,31

Mário Kubiš

1 709,25

Mário Kubiš

2 033,04

Mário Kubiš

1 034,51

Cestovný príkaz: sústredenie, Livigno/ITA,
28/8-12/9/2017, služobné vozidlo, počet
osôb: 4 športovci

Mário Kubiš

2 667,37

Cestovný príkaz: MS - Kolieskové lyže Solftea/SWE, letenky Segeč+Šulek - letenky
2 ks,

Mário Kubiš

447,36

Mário Kubiš

2 219,16

Mário Kubiš

694,64

Mário Kubiš

158,77

Mário Kubiš

4 710,22

Mário Kubiš

923,84

Cestovný príkaz: prehliadka, sústredenie,
preteky+ost. náklady, BA/SVK, Hodruša
Hámre, Veľké Karlovice/CZE,
Oroslavje/CRO, 19/6 - 9/72017, služobné
vozidlo, počet osôb: 6, z toho, 1 tréner, 5
športovcov
Cestovný príkaz: Sústredenie, Horušá
Hámre, Salamandra Resort/SVK, 1121/7/2017, služobné vozidlo, počet osôb: 6,
z toho, 1 tréner, 5 športovcov
Cestovný príkaz: FIS preteky, Seefeld in
Tirol/AUT, 16-19/3/2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 4, z toho, 1 tréner, 3 športovec

Cestovný príkaz: sústredenie, Ramsau am
Dachstein/AUT, 19-28/9/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2 športovci
Cestovný príkaz: regenerácia, sústredenie,
preteky kol.lyže, doplnky výživy, Vígľaš,
Levoča, Zvolen, vlastné vozidlo, počet
osôb: 1 športovec
Cestovný príkaz: cestovné, prehliadka +
doplnky, vlastné vozidlo, počet osôb: 2, z
toho, 1 tréner, 1 športovec
Cestovný príkaz: Sústredenie Ramsau an
Dachstein/AUT, Regenerácia Vigľaš/SVK,
FIS preteky - Seefeld in Tirol/AUT,
štartovné, vlastné vozidlo, počet osôb: 5, z
toho, 1 tréner, 4 športovci
Cestovný príkaz: FIS preteky - Š. Pleso,
servisná bunka, štartovné, Š. Pleso/SVK,
11-17/12/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
5, z toho, 4 tréneri, 1 športovec

Marián Šupa
Sídlo: J. Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07 Veľké
Kostoľany
IČO: 11906022
Štvrkolka pre skvalitnenie stavby tratí v
lentnom období ZACI STROJ UJ 24 HP-P 6
4x4 Exclusive

Marian Šupa

7 500,00
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Marek Hliničan
f.o./športový odborník

Služby repre trénera snoubord, 1.1.21.7.2017

Marek Hliničan - SZČO

4 000,00

Fakturácia služieb športového riaditeľa 112/2017

Marek Hliničan - SZČO

4 321,59

Lyžiarsky oddiel SKI-ZU
Sídlo: Strojnícka 88/A, 821 05 Bratislava
IČO: 31771700
Cestovné poistenie športovca, celoročné
cestovné poistenie SK, 1 športovec
Tréningové sústredenie, Ushuaia, 7.16.9.2017, Nadváha batožiny Ushiaia,
Ubytovanie sústredenie Wittenburg 22.26.8.2017
Náklady na športovú prípravu, ubytovanie,
prenájom vozidla, letenky - podrobný rozpis
k nahliadnutiu na Sekretariáte SLA.
servis lyží - 01-06/2017

Lyžiarsky oddiel SKI-ZU

597,00

Lyžiarsky oddiel SKI-ZU

3 500,00

Lyžiarsky oddiel SKI-ZU

15 000,00

Lyžiarsky oddiel SKI-ZU

15 000,00

SKI TEAM JASE Látky
Sídlo:Látky 150, 985 45 Látky
IČO: 42301564
Usporiadanie pretekov v bežeckom areáli
Látky-Prašivá (časomiera, štartovné)

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

768,00

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

652,19

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

3 654,00

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

606,35

Odmena za činnosť člena Predsedníctva BÚ
SLA na zaklade rozhnodnutia P-BU SLA

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

100,00

Úprava bežeckých tratí

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

1 000,00

Športové hodinky 1 ks, kolieskové lyže a
viazanie 1 pár pre športovcov úseku
bežeckého lyžovania SLA
Príspevok kluby - športové oblečenie a
materiál, nákup voskov, ubytovanie na
športovom sústredení, hotel Livor, Štrbské
Pleso 10.10.-20.10.2017
Náklady spojené s činnosťou klubu v zmysle
súťažného poriadku BÚ SLA za obdobie
1.1.-30.11.2017 - nákup športového
oblečenia
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LK Levoča
Sídlo: Pod Vinicou 3, 054 01 Levoča
IČO: 42083877
Náklady spojené s tréningovým procesom
(nákup športového materiálu - lyže CROC)

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

1 994,72

Náklady spojené s tréningovým procesom
(nákup športového materiálu - lyže, prilba,
gumy na cvičenie, športová obuv, oblečenie)

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

1 994,72

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

1 994,72

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

2 100,00

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

2 100,00

Náklady spojené s tréningovým procesom
(ubytovanie Stubai, vložky do topánok)

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

854,90

Príspevo kluby - sezónne lístky Kabdalis
2017

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

812,00

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

3 344,79

LK Levoča

789,12

LK Levoča

1 841,28

LK Levoča

1 841,28

LK Levoča

1 841,28

Náklady spojené s tréningovým procesom
(ubytovanie Stubai, lyžiarky Rossignol,
úprava lyžiarok)
Náklady spojené s tréningovým procesom
(lyže CROC, ubytovanie Stubai, ubytovanie
Sundstat, úprava lyžiarok, vložky do
lyžiarok)
Náklady spojené s tréningovým procesom
(lyže, sezónny lístok Stubai, športové
oblečenie, štartovné)

Náklady spojené s účasťou pretekárok na
športovom podujatí: Are, Svedsko, 24.2.23.3.2017, 2 tréneri, 2 športovci, 1 kuchár,
trajekt, ubytovanie, cestovné
Technicko-materiálne zabezpečenie
športovca (ubytovanie Folgettona 17.7.31.7.2017, športové oblečenie, fľaša, prilba,
športová obuv)
Technicko-materiálne zabezpečenie
športovca (ubytovanie Folgettona 1.6.5.9.2017, sezónny lístok, ubytovanie
Sundstat 11.4.-16.4.2017)
Technicko-materiálne zabezpečenie
športovca (ubytovanie Folgettona 1.6.5.9.2017, sezónny lístok,športová obuv)
Technicko-materiálne zabezpečenie
športovca (ubytovanie Folgettona 1.6.5.9.2017, sezónny lístok,športová obuv)

Lama Bioinštitút s. r.o.
Sídlo: Hoštáky 1045/2, 921 01 Piešťany
IČO: 44839766
Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
lyžovania na tráve SLA, za obdobie január apríl 2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

1 920,00

Technické zabezpečenie športového
podujatia, Grasski Fis Children Cup, 17.18.6.2017, Piešťany

Lama Bioinštitút, s.r.o.

960,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
lyžovania na tráve SLA, za 007/2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

480,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úsek
lyžovanie na tráve, 08/2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

480,00

Výkon funkcie športového riaditeľa úsek
lyžovanie na tráve, 09/2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

480,00

Služby športového riaditela ULT SLA,
10/2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

480,00
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Výkon funkcie športového riaditeľa úseku
lyžovania na tráve SLA, 11/2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

480,00

Náklad spojené s výkonom funkcie
športového riaditeľa a predsedu ULnT,
12/2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

480,00

Výkon funkcie šp. riaditeľ a predsedu ULnT,
kompenzácia prác za rok 2017

Lama Bioinštitút, s.r.o.

1 995,24

Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave
Sídlo: Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava
IČO: 30789443
Športová príprava pretekára, rok 2017,
schválená podpora

Klub ľadových športov KRYHA v
Bratislave

1 918,00

Športová príprava pretekárky zjazdového
lyžovania SLA, ubytovanie na sústredení

Klub ľadových športov KRYHA v
Bratislave

1 918,00

Športová príprava pretekárky zjazdového
lyžovania SLA, ubytovanie na sústredení

Klub ľadových športov KRYHA v
Bratislave

2 100,00

Tréningová príprava športovca 2017

Klub ľadových športov KRYHA v
Bratislave

1 000,00

Ján Valuška, RUO-KORK
Sídlo: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 22717978
Vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien 06/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

289,00

Vedenie tréningového procesu repre
družstva žien, bežecké lyžovanie, 07/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Vedenie tréningového procesu repre
družstva žien, bežecké lyžovanie, 08/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Trénerská činnosť 11/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Trénerská činnosť 12/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Spracovanie metodického materiálu

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 400,00

Nákup servisného materiálu

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

797,00

Nákup servisného materiálu

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

643,00

trénerské služby 01/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

trénerské služby 02/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00
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trénerské služby 03/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

trénerské služby 09/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

trénerské služby 10/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien podľa
schváleného plánu prípravy 04/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien podľa
schváleného plánu prípravy 05/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

1 000,00

Vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien 06/2017

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

711,00

Ján Tánczos
Športový odborník
Trénerska činnosť skoky na lyžiach, 72017

Ján Tanczos

330,00

Trénerska činnosť severská kombinácia,
72017

Ján Tanczos

330,00

Trénerska činnosť skoky na lyžiach, 82017

Ján Tanczos

330,00

Trénerska činnosť severská kombinácia,
82017

Ján Tanczos

330,00

Trénerska činnosť skoky na lyžiach, 92017

Ján Tanczos

330,00

Trénerska činnosť severská kombinácia,
92017

Ján Tanczos

330,00

Trénerska činnosť úsek skokov na lyžiach a
severská kombinácia 10/2017

Ján Tanczos

660,00

Trénerská činnosť 11/2017

Ján Tanczos

660,00

Trénerská činnosť - 11/2017 naviacpráce

Ján Tanczos

600,00
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Trénerska práca nad rámec dohody za rok
2017

Ján Tanczos

660,00

Cestovný príkaz: tréning, meranie
kombinéz, porada, preteky skoky Szczyrk,
Zakopané, Wisla/Poľsko, Poprad 23.11.30.12.2017, služobné vozidlo, počet osôb:
10, z toho 2 tréneri, 8 športovcov

Ján Tanczos

1 000,00

Ing. František Toman EF - DATA
Sídlo: Hlavná 600/107 03301 Podtureň
IČO: 43673678

Spracovanie údajov časomiery, ozvučenie
pretekov Slp žiakov Malino Brdo 4.a
5.2.2017

Ing. František Toman EF DATA

1 060,00

Časomiera, ozvučenie pretekov 1617/2/2017

Ing. František Toman EF DATA

1 060,00

Spracovanie údajov časomiery, ozvučenie
pretekov MSR žiakov - Kubínska Hoľa, 4. a
5.3.2017

Ing. František Toman EF DATA

1 060,00

Spracovanie údajov časomiery, ozvučenie
pretekov Kalokagatia 2017 konaná 14. a
15.3.2017

Ing. František Toman EF DATA

1 150,00

Spracovanie údajov časomiery, ozvučenie
pretekov Slp žiakov Jasná 18.-19.3.2017

Ing. František Toman EF DATA

1 060,00

Počítačové spracovanie údajov časomiery z
pretekov FIS ENTRY - GS 2x konaných 18.19.12.2017

Ing. František Toman EF DATA

1 012,00

Časomiera SLp žiakov Zuberec 2017

Ing. František Toman EF DATA

1 060,00

Spracovanie údajov časomiery, ozvučenie
pretekov, Slp žiakov, Zuberec, 7.-8.1.2017

Ing. František Toman EF DATA

1 060,00

FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 2017

Náklady na ubytovanie 5 športovcov, 9
funkcionárov, 6 hosťov, MS St. Moritz 04.2.20.2.2017

FIS Alpine Ski
Weltmeisterschaften St. Moritz
2017

3 862,77

Ubytovanie, 4 športovci, 9 funkcionárov, 7
hostí, 10.2.-19.2.2017, MS St. Moritz

FIS Alpine Ski
Weltmeisterschaften St. Moritz
2017

3 711,14
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CK Group s. r. o.
Sídlo: 53 976 55 Strelníky
IČO: 45355894
Výkon funkcie generálneho sekretára SLA
za mesiac 01/2017

CK group s. r. o.

2 980,80

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA
za mesiac 03/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA
za mesiac 04/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA
za mesiac 06/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA,
07/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA
09/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA,
10/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA,
11/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Výkon funkcie generálneho sekretára SLA,
12/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Činnosť generálneho sekretára 5/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Činnosť generálneho sekretára 8/2017

CK group s. r. o.

1 490,40

Juraj Brugoš
f.o./športový odborník
Náklady na poštovné (odoslanie kolies. lyží
SPORTEN 4ks)

Brugoš Juraj

22,00

regenerácia športovca - masáž

Brugoš Juraj

165,00

regenerácia, lekárske vyšetrenie - Zuzana
Šefčíková

Brugoš Juraj

157,40

Nákup výživových doplnkov

Brugoš Juraj

44,28
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Konzultačná, poradená a trénerská činnosť
1-3/2017

Brugoš Juraj

1 000,00

Konzultačná, poradenská a trénerská
činnosť 4-6/2017

Brugoš Juraj

1 000,00

Konzultačná, poradenská a strenerská
činnosť 7-9/2017

Brugoš Juraj

1 000,00

Konzultačná, poradenská a trénerská
činnosť 10-12/2017

Brugoš Juraj

1 000,00

Cestovný príkaz: Testovanie v NŠC,
BA/SVK, 19-20/6/2017, služobné vozidlo,
počet osôb: 6, z toho, 1 tréner, 5 športovcov

Brugoš Juraj

172,02

Cestovný príkaz: Sústredenie, Livogno/ITA,
9-22/7/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
4, z toho, 1 tréner, 3 športovci

Brugoš Juraj

1 694,32

Cestovný príkaz: Sústredenie OH nádeje,
Testovanie v NŠC, Horuša Hámre, BA/SVK,
10-21/7/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
2, z toho, 1 tréner, 1 športovec

Brugoš Juraj

666,59

Cestovný príkaz: Testovanie Laktatovej
krivky, Skalka/SVK, 16/8/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec

Brugoš Juraj

46,00

Brugoš Juraj

92,00

Brugoš Juraj

5 087,17

Cestovný príkaz: Letisko Košice,
20/10/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
5, z toho 1 tréner, 4 technickí delegáti

Brugoš Juraj

67,00

Cestovný príkaz: Testovanie RD družstiev,
BB, Š. Pleso/SVK, 14-17/9/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec

Brugoš Juraj

113,55

Cestovný príkaz: Testovanie Laktatovej
krivky, Skalka/SVK, 12/6/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 tréner

Brugoš Juraj

113,98

Cestovný príkaz: funkčné vyšetranie- Jozef
Šefčík, 3.7.2017, vlastné vozidlo, počet
osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1 športovec

Brugoš Juraj

15,86

Cestovný príkaz: cestovanie z pretekov
EYOF, 19/2/2017, vlastné vozidlo, počet
osôb: 1 tréner

Brugoš Juraj

101,44

Cestovný príkaz: stretnutie-rokovanie v
NŠC, 9-10/2/2017, vlastné vozidlo, počet
osôb: 1 tréner

Brugoš Juraj

202,83

Cestovný príkaz: regener. a fyzioterapia,
akcia NŠC, BA/SVK, 21-22/4/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 tréner

Brugoš Juraj

202,61

Cestovný príkaz: Sústredenie OH nádeje,
Hodruša-Hámre/SVK, 16-18/8/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 2, z toho, 1 tréner, 1
športovec
Cestovný príkaz: Sústredenie RDJ,
Ramsau/Rakúsko, 19-28/9/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 6, z toho, 1 tréner, 5
športovcov
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Cestovný príkaz: konferencia - Výžíva a
doping v športe, BA/SVK, 20/10/2017,
vlastné vozidlo, počet osôb: 1 tréner

Brugoš Juraj

201,30

Cestovný príkaz: preteky FIS,
Seefeld/Rakúsko, 30/11-3/12/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 športovec

Brugoš Juraj

252,00

Cestovný príkaz: FIS preteky Tatranský
Pohár, Š. Pleso/SVK, 16-17/12/2017,vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 tréner

Brugoš Juraj

56,82

Cestovný príkaz: vyúčtovanie sústredenia
dotácie z NŠC, Bratislava/SVK,
12/12/2017,vlastné vozidlo, počet osôb: 1
tréner

Brugoš Juraj

202,45

Cestovný príkaz: Sústredenie Livigno,
preteky FIS Seefeld, vlastné vozidlo, počet
osôb: 7, z toho, 1 tréner, 6 športovcov

Brugoš Juraj

4 828,59

Cestovný príkaz: Sústredenie, Š.
Pleso/SVK, 25-28/7/2017, vlastné vozidlo,
počet osôb: 1 športovec

Brugoš Juraj

60,00

Cestovný príkaz: SP Skalka preteky, Biela
stopa, Skalka/SVK, 21-31/1/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 7, z toho, 1 tréner, 1
športovec

Brugoš Juraj

128,57

Cestovný príkaz: sústredenie a preteky,
Bruksvallarna, Idre/Švédsko, 12/113/12/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
športovec

Brugoš Juraj

1 006,16

Cestovný príkaz: preteky FIS,
Harrachov/CZE, 10-12/3/2017, služobné
vozidlo, počet osôb: 1 športovec

Brugoš Juraj

44,40

Cestovný príkaz: odvoz a prívoz účastníka
EYOF-u, Levoča, BB, 10-18/2/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 3, z toho, 1 tréner, 1
športovec, 1 vodič

Brugoš Juraj

99,00

Cestovný príkaz:Sústredenie RDJ+RD OH
Nádeje, Sliezsky dom, 7-15/10/2017,
služobné vozidlo, počet osôb: 5, z toho, 1
tréner, 4 športovci

Brugoš Juraj

592,06

Cestovný príkaz: sústredenie RDJ a OH
nádeje, Tambach-Dietharz/Nemecko, 2230/10/2017, služobné vozidlo, počet osôb:
4, z toho, 1 tréner, 3 športovci

Brugoš Juraj

2 715,37

Tomáš Bartalský
f.o.
Náklady na materiál na servis
Cestovný príkaz: Preteky FIS, Boží dar/ČR,
Preteky EC, St. Francois Longchamp/FRA,
Majstrov. sveta, Sierra Nevada/Špa, Preteky
FIS+NC, Rejdice/ČR, 1-24/3/2017, vlastné
vozidlo, letecky, počet osôb: 1 športovec
Cestovný príkaz: Tréning, Preteky EC,
Leogang/Rakúsko, Ebingen/Nemecko, 1319/2/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
športovec

Bartalský Tomáš

492,24

Bartalský Tomáš

1 697,53

Bartalský Tomáš

551,04
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Cestovný príkaz: tréningy 2x, preteky 2x,
Watles,Gavirate, Bardonecchia/Taliansko,
Lenk/Švajčiarsko, 19.-30.1.2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 športovec
Cestovný príkaz: Preteky FIS, tréning,
Lofsdalen, Idre Fjall, Tanndalen/Švédsko,
20/4-1/5/2017, letecky, počet osôb: 1
športovec

Bartalský Tomáš

1 225,92

Bartalský Tomáš

1 268,86

Cestovný príkaz: tréning,
Hintertux/Rakúsko, 15-21/10/2017, vlastné
vozidlo, počet osôb: 1 športovec

Bartalský Tomáš

774,00

Cestovný príkaz: tréning, Pitztal/Rakúsko,
29/10-3/11/2017, vlastné vozidlo, počet
osôb: 1 športovec

Bartalský Tomáš

654,53

Cestovný príkaz: Tréning, Pitztal/Rakúsko,
8-11/11/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
1 športovec

Bartalský Tomáš

534,91

Cestovný príkaz: tréning, Pitztal/Rakúsko,
15-19/11/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
1 športovec

Bartalský Tomáš

525,28

Cestovný príkaz: preteky, Pitztal/Rakúsko,
23-25/11/2017, vlastné vozidlo, počet osôb:
1 športovec

Bartalský Tomáš

607,97

Cestovný príkaz: Tréning, preteky EC,
Seefeld/Rakúsko, Val Thorens/Francúzsko,
5-15/1/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
športovec

Bartalský Tomáš

686,01

Cestovný príkaz: EC Val Thorens/FRA, 1723/12/2017, vlastné vozidlo, počet osôb: 1
športovec

Bartalský Tomáš

1 500,00
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VI. Prehľad nákladov a výnosov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na
prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady
výdavkov podľa osobitného predpisu
Rekapitulácia nákladov za rok 2017

Názov nákladovej položky
Spolu spotreba materiálu
Spotreba energie
Spolu opravy
Spolu cestovné členov SLA
Náklady na reprezentáciu
Spolu služby na organzačné-technické zabezpečenie športovej činnosti SLA
Spolu osobné náklady
Spolu refundácie športovým klubom
Spolu poplatky, úroky
Spolu ostatné finančné náklady
Spolu odpisy
Spolu príspevky
Spolu náklady celkom

Suma
119,615.82 €
1,770.35 €
24,371.66 €
250,377.70 €
2,838.01 €
376,175.34 €
52,751.56 €
539,650.58 €
8,798.93 €
44,298.15 €
37,579.00 €
1,191.15 €
1,459,418.25 €
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Rekapitulácia výnosov za rok 2017
Názov nákladovej položky
Tžby z predaja služieb - reklama
Tržby z predaja služieb - kurzy
Tržby z predaja služieb - seminár TD
Bankové úroky
Kurzové zisky
Výnosy - účasť na MS 2017 St. Moritz
Výnosy - podujatie MSR UAD
Iné výnosy
Ostatné výnosy - Metlife Union
Iné výnoy - inventarizačné rozdiely
Prijaté príspevky od iných org. FIS
Prijaté príspevky od iných org. EYOF SAUŠ
Prijaté príspevky od iných organizácii
Prijaté príspevky od iných org. SOV
Príspevky od FO

Spolu prijaté príspevky od iných
organizácii

Suma v €
16,453.61 €
25,685.03 €
4,984.00 €
7.29 €
0.74 €
10,803.83 €
1,461.46 €
3,706.03 €
3,988.35 €
2,392.65 €
157,187.61 €
9,711.81 €
4,697.36 €
43,790.49 €
199.50 €

215,586.77 €

Prijaté členské príspevky
Prijaté príspevky - licencie

18,734.00 €
890.00 €

Prijaté príspevky - prestupy

1,080.00 €

Prijaté príspevky preukazy
Prijaté príspevky FIS kód
prijaté príspevky súpisky
Prijaté príspevky kluby

Spolu prijaté členské
Príspevok z podielu zaplatenej dane 2%
Dotácia MŠ_SR - reprezentácia
Dotácia MŠ_SR - mládež
Dotácia MŠ_SR_kapitálové výdavky
Dotácia MŠ_SR - účelovky
Dotácia MŠ_SR - odmeny
Dotácia MŠ_SR - prevádzka
Dotácia MŠ_SR - kluby
Dotácia MŠ_SR - rozvoj

Spolu dotácia z MŠ
Dotácie kapitálové z r. 2012-2016

Ostatné prevádzkové výnosy
Spolu výnosy

115.00 €
2,574.00 €
4,728.00 €
2,480.00 €

30,601.00 €
1,500.00 €
302,057.37 €
186,053.00 €
1,302.08 €
150,000.00 €
500.00 €
152,176.28 €
140,273.00 €
188,452.00 €

1,120,813.73 €
20,485.40 €

20,485.40 €
1,458,469.89 €
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VII. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Bilancia
AKTÍVA
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok

Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 Nárast/úbytok
3,984.00 €
7,992.00 €
4,008.00 €
80,074.00 €
83,325.00 €
3,251.00 €
274,921.00 €
307,754.00 €
32,833.00 €

z toho

1.zásoby
2.pohľadávky
3.finančný majetok
4.časové rozlíšenie
PASÍVA
Imanie a peňažné fondy
Hospodársky výsledok
Cudzie zdroje

-

- €
27,625.00 €
247,296.00 €
13,251.00 €

1,492.00 €
29,566.00 €
276,696.00 €
30,975.00 €

1,492.00 €
1,941.00 €
29,400.00 €
17,724.00 €

250,880.00 €
946.00 €
64,676.00 €

281,340.00 €
55,422.00 €
95,341.00 €

30,460.00 €
56,368.00 €
30,665.00 €

z toho:

3,237.00 €
188.00 €
61,251.00 €
56,674.00 €

1. Rezervy
2.Dlhodobé záväzky
3.Krátkodobé záväzky
4.Časové rozlíšenie

3,549.00 €
312.00 €
4,605.00 €
4,417.00 €
87,187.00 €
25,936.00 €
53,365.00 € - 3,309.00 €

VIII. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty

Hospodársky výsledok 2017 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 09.05.2018
Rekapitulácia HV za rok 2017

Spolu výnosy
Spolu náklady
Hospodársky výsledok

-

1,458,469.89 €
1,459,418.25 €
948.36 €

z toho:
I.

Zdaniteľná časť
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok

47,122.64 €
45,578.55 €
1,544.09 €

II.
Nezdaniteľná časť
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok

-

1,411,347.25 €
1,413,599.55 €
2,252.30 €

Návrh na rozdelenie zisku :
Preúčtovanie na hospodársky výsledok minulých rokov
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IX. Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch

Základným dokumentom SLA sú stanovy, kedy 15.06.2017 mimoriadna Konferencia SLA 2017 schválila nové
znenie v súlade s predpisom zákona č.440 Zb.Zákon o športe.
Medzi ďalšie významné dokumenty a prevádzkové predpisy patria:
Organizačný poriadok – aktualizácia 01.03.2017
Registračný, prestupový a licenčný poriadok – aktualizácia 30.06.2016
Disciplinárny poriadok – aktualizácia 30.06.2016
Poriadok pre riešenie sporov – aktualizácia 30.06.2016
Rokovací poriadok Predsedníctva SLA – aktualizácia 09.05.2018
Marketingová smernica – bez zmeny
Smernica o oceneniach – bez zmeny
Registratúrny plán – bez zmeny
Rokovací poriadok KRK SLA – bez zmeny
Smernica prípravy, realizácie a vyhodnotenia pracovných ciest - aktualizácia 09.01.2018
Smernica o elektronickej komunikácii – bez zmeny
Katalóg pracovných zaradení a smernica mzdového ohodnotenia a odmeňovania – aktualizácia 22.01.2018
Smernica k vydávaniu SLA a FIS licencií – aktualizácia 09.05.2018

X. Zmeny v zložení orgánov SLA
V nasledovnom uvádzame zmeny ktoré nastali v uplynulom období v zložení výkonných riadiacich
a kontrolných orgánov asociácie:
Meno a priezvisko

Typ orgánu (riadiaci/kontrolný)

Od

Do

František Repka

najvyšší riadiaci orgán

6.9.2014

28.03.2017

Ivan Ivanič

najvyšší riadiaci orgán

25.5.2014

súčasnosť

Michal Rajčan

najvyšší riadiaci orgán

19.4.2015

03.11.2017

Monika Poľanová

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2009

súčasnosť

Marino Mersich

najvyšší riadiaci orgán

12.10.2016

súčasnosť

Marek Hliničan

najvyšší riadiaci orgán

15.6.2014

súčasnosť

Ladislav Šandor

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2009

súčasnosť

Ján Tánczos

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2010

súčasnosť
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Ľudovít Kartík

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2009

súčasnosť

Michal Malák

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2010

06.05.2017

Ján Garaj

najvyšší riadiaci orgán

14.5.2017

súčasnosť

Viktor Halíř

najvyšší riadiaci orgán

14.5.2017

súčasnosť

Natália Šlepecká

najvyšší riadiaci orgán

29.05.2016

súčasnosť

Vladimír Staroň

najvyšší kontrolný orgán

7.9.2015

súčasnosť

Pavol Ilenčík

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Petra Penkert

najvyšší kontrolný orgán

29.05.2016

súčasnosť

Pavol Kutlík

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Pavol Ilenčík

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Róbert Hliničan

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Poprad 28.05.2018
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie
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VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
A KONTROLÓRKY SLA
za obdobie 2017-2018
A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Názov športovej organizácie:

Slovenská lyžiarska asociácia

Názov orgánu:

Kontrólno – revízna komisia SLA

Monitorované obdobie:

16.mája 2017 – 22.mája 2018

B. ZLOŽENIE KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
19.10.2016 - súčasnosť funguje KRK v zložení:
Petra Penkert – predseda KRK a kontrolór SLA
Vladimír Staroň – podpredseda KRK
Pavol Ilenčík – člen KRK (ÚAL)
Pavol Kutlík – člen KRK (ÚAD)
Róbert Hliničan – člen KRK (ÚSnb)
V KRK chýbajú členovia za bežecký úsek, skokanský úsek, úsek severskej kombinácie
a lyžovanie na tráve. V prípade, že budú takíto členovia navrhnutí za kandidátov na
členov KRK členskou schôdzou daného úseku, budú títo kandidáti doplnení v zmysle
stanov do KRK. Do toho času funguje KRK v počte 5.
C. ČINNOSŤ KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
KRK podľa stanov Čl. 16, bod 16.2.:
a) kontroluje plnenie úloh orgánov SLA, ktoré im boli uložené uzneseniami KoSLA
Konferencia SLA prijala dňa 14.5.2017 tieto uznesenia:
1. volí
a. zapisovateľa, overovateľov, skrutátora a zloženie pracovných komisií
Konferencie SLA (mandátová, volebná, návrhová)
b. prezidenta SLA – Ivan Ivanič
c. člena Predsedníctva SLA za bežecký úsek – Viktor Halíř
d. viceprezidenta SLA – Ján Garaj
2. schvaľuje
a. program konferencie SLA
b. rokovací poriadok konferencie SLA
c. volebný poriadok konferencie SLA
d. výročnú správu SLA za rok 2016
e. správu kontrólno-revíznej komisie za posledné obdobie
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f.
g.
h.
i.

rozšírenie bodu programu č.9 Voľby o voľby viceprezidenta SLA
kandidátov do funkcie viceprezidenta SLA
koncepciu činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2018-2022
kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
j. založenie obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude SLA
k. uznesenia riadnej konferencie SLA
3. potvrdzuje
a. uznesenia prijaté na konferencii SLA dňa 29.5.2016
4. berie na vedomie
a. oznámenie o účasti delegátov na konferencii SLA 2017 (uznášaniaschopnosť
konferencie 2017)
b. správu mandátovej komisie
c. správu volebnej komisie
d. správu návrhovej komisie
5. zaväzuje
a. Predsedníctvo SLA zostavením komisie ohľadom návrhov na zmenu stanov do
5 dní
b. Prezidenta a Predsedníctvo SLA zvolaním Konferencie s bodom „Zmena
stanov SLA“ do 30.9.2017
Všetky uznesenia boli splnené.
Mimoriadna Konferencia SLA prijala dňa 15.6.2017 tieto uznesenia:
1. Volí
zapisovateľa, overovateľov, skrutátora a zloženie pracovných komisií
Mimoriadnej konferencie SLA (mandátová, volebná, návrhová)
2. Schvaľuje
a. Program konferencie SLA
b. Rokovací poriadok
c. Návrh stanov SLA
d. Kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
e. Uznesenia mimoriadnej konferencie SLA
3. Berie na vedomie
a. oznámenie o účasti delegátov na Mimoriadnej konferencii SLA 2017
(uznášaniaschopnosť mimoriadnej konferencie)
b. správu mandátovej komisie
c. správu návrhovej komisie
Všetky uznesenia boli splnené.
b) kontroluje plnenie dlhodobých zámerov činnosti P-SLA
Konferencia SLA 2017 prijala Koncepciu činnosti SLA a hlavné smery rozvoja 2018-2022.
Z celkovej činnosti SLA je možné konštatovať, že za jeden rok od prijatia koncepcie
Predsedníctvo SLA zabezpečilo:
A. v oblasti športových odvetví:
 prípravu projektu akadémie pre športovcov v spolupráci s partnerom
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B.




C.

D.






E.




F.


G.

H.

vzdelávanie v oblasti manažmentu športu – generálny sekretár SLA bol schválený
vrámci SOV štipendia do spoločného vzdelávacieho programu športovej
diplomacie SOV, ČOV, VŠE Praha a UMB B.Bystrica – športová diplomacia, tiež
bola zabezpečená jeho účasť na stáži vo FIS
pravidelná účasť generálneho sekretára na školeniach ohľadom aplikácie
zákona o športe a implementácie informačného systému športu
v oblasti šport a zdravie
reforma komisie vzdelávania – prijatý manažér pre vzdelávanie, ktorý informuje
pravidelne Predsedníctvo SLA o svojej činnosti, vypracovala analýzu súčasnej
situácie s nadväznosťou na potrebu vypracovania akreditácii. Úzko spolupracuje
s jednotlivými športovými odvetviami
SLA každoročne organizuje prostredníctvom športových klubov projekty World
Snow Day, projekty podporené FIS komisiou
KRK má za to, že reforma komisie vzdelávania bola nutná z dôvodu rozsiahlej
agendy a zároveň bude veľkým prínosom pre všetkých členov SLA
V oblasti vzdelávania športových odborníkov
reforma komisie vzdelávania bola prvý podstatný krok k systematickej zmene aj
v tejto oblasti
v oblasti organizácie športových podujatí
veľký úspech medzinárodnej komisie SLA a Predsedníctva SLA v zaradení SLA do
kalendára svetového pohára žien v technických disciplínach
výrazný posun v organizovaní celonárodných súťaží v skokoch a snoubordingu Ligy mládeže, EP v snoubordingu a v akrobatickom lyžovaní
vysoká úroveň tradičných významných podujatí
veľmi vysoká účasť na pretekoch Slovenského pohára v alpských disciplínach,
čo je na jednej strane úspech, na druhej strane sa ukázala dôležitosť existencie
súťaží nižších úrovní, napr. krajské, okresné a i. pod hlavičkou SLA
veľa rôznych súťaží najmä v alpských disciplínach, ktoré nie sú monitorované SLA
na úrovni školských súťaží (napr. Tatranská liga)
propagácia podujatí konaných mimo SLA na webovej stránke SLA vrámci
podpory rozvoja športu
v oblasti výberu a výchovy talentovaných športovcov
príprava projektu akadémie športovcov
vyhotovenie predpisu o talentovanej mládeži
spolupráca s OŠG B.Bystrica a Gymnázium Kukučínova Poprad
rokovania ohľadom podpory športových tried
v oblasti sociálneho zabezpečenia a rezortných stredísk
rokovania na rezortných strediskách za účasti štatutárov SLA, generálneho
sekretára a športových riaditeľov
bude potrebné pracovať na zlepšení vzťahov s rezortnými strediskami
v oblasti diverzifikácie riadenia činností SLA
založenie obchodnej spoločnosti SLA
výrazné zlepšenie v oblasti práce sekretariátu pri zápise športových odborníkov
do registra, pri zverejňovaní povinných informácii podľa Zákona o športe, výrazný
posun pri tvorbe interných smerníc, ktoré usmerňujú členov SLA a funkcionárov
SLA pri činnosti (vydávanie licencií, registrácie, zápis do registra, vypracovanie
cestovných príkazov a pod.)
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c) kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá na dodržiavanie
finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonáva revíziu
záverečnej bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí PSLA a KoSLA – (príloha č.1)
d) kontroluje hospodárnosť lyžiarskych podujatí na SR usporiadaných
a dotovaných SLA alebo na základe poverenia SLA, reviduje ich vyúčtovanie na
základe poverenia P-SLA
KRK vykonala kontrolu hospodárnosti, účelnosti a správnosti vyúčtovania dokladov
všetkých významných podujatí, ktorým bola pridelená dotácia na základe zmluvy
medzi SLA a ministerstvom. Organizátorom bola poukázaná dotácia formou
refundácie. Formálne nedostatky a požiadavky na doplnenie predložených dokladov
zo strany kontrolórky SLA boli odstránené obratom u všetkých organizátorov ešte pred
odoslaním financií.
e) kontroluje dodržiavanie stanov SLA a rieši podnety členov a úsekov týkajúcich
sa prípadov porušovania stanov SLA a ostatných predpisov SLA
i. KRK riešila podnety členov SLA:
Popis: Protest podaný na Mimoriadnej konferencii SLA ohľadom legitimity delegátov
skokanského úseku
Pôvod podnetu: podaný protest p.Ľubomírom Hadvičákom - delegát Mimoriadnej
konferencie za ÚAD
Zistenia KRK: KRK sa protestom zaoberala dňa 27.6.2017 a vydala stanovisko, v ktorom
uvádza, že považuje konanie a priebeh členskej schôdze skokanského úseku za platnú,
v súlade so stanovami SLA.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: vydané stanovisko KRK s vysvetlením a
odôvodnením
Popis: Protest podaný na Mimoriadnej konferencii SLA ohľadom legitimity delegátov
skokanského úseku, úseku akrobatického lyžovania a zástupcu športovcov a ohľadom
nemožnosti podať návrhy na zmenu stanov
Pôvod podnetu: Ing. H.Balážová, delegátka Mimoriadnej konferencie za ÚAD
Zistenia KRK: KRK sa protestom zaoberala dňa 27.6.2017 a vydala stanovisko, v ktorom
uvádza, že považuje konanie a priebeh členskej schôdze skokanského úseku a úseku
akrobatického lyžovania za platnú, v súlade so stanovami SLA a platnosť delegátov za
legitímnu. Rovnako považuje KRK platnosť delegáta za športovcov za legitímnu,
v zmysle rozhodnutia mandátovej komisie Mimoriadnej konferencie SLA. KRK
skonštatovala, že postup predsedajúceho Mimoriadnej konferencie SLA bol v súlade
s legislatívnymi poriadkami SLA a Mimoriadnej konferencie SLA.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: vydané stanovisko KRK s vysvetlením a
odôvodnením
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Popis: preskúmanie dodržiavania stanov SLA - počet členov KRK, program P-SLA
Pôvod podnetu: Ing. B. Mareková, členka SLA za ÚAD
Zistenia KRK: KRK má za to, že keďže členské schôdze športových odvetví nenominovali
svojich kandidátov na funkciu člena KRK, do času, kedy toto právo využijú, bude
pracovať KRK v počte 5, viď úvod aj tejto správy.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: stanovisko KRK zaslané p.Marekovej
s vysvetlením a odôvodnením
Popis: preskúmanie dodržiavania povinnosti viesť a zverejňovať zdrojovú evidenciu osôb
s príslušnosťou k SLA
Pôvod podnetu: Ing. H. Balážová, členka SLA za ÚAD
Zistenia KRK: kontrola prebieha. KRK si vyžiadala stanovisko HKŠ, nakoľko bola
informovaná, že HKŠ prešetruje rovnaký podnet. HKŠ prisľúbila doručenie stanoviska, no
k dnešnému dňu sa tak nestalo, kontrolórka SLA bude opätovne žiadať o stanovisko
osobne.
Popis: dodržiavanie pravidiel pri nominácii na ZOH 2018 a pri schvaľovaní nominačných
kritérií
Pôvod podnetu: Dušan Kantor, člen SLA za ÚAD
Zistenia KRK: KRK zistila formálne nedostatky, ktoré odôvodnila v správe o kontrolnej
činnosti sp. zn. 01-01/2018
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: Správa o kontrolnej činnosti odoslaná
p.Kantorovi, členom Predsedníctva alpských disciplín a SLA
Popis: posúdenie súladu priebehu zasadnutia a prijatia rozhodnutí členskej schôdze AD
v súlade s predpismi SLA
Pôvod podnetu: KRK na základe žiadosti J.Garaja a P.Dluhoša o stanovisko KRK
Zistenia KRK: KRK zistila menej závažné, ale i závažné nedostatky ktoré odôvodnila
v správe o kontrolnej činnosti sp. zn. 05-01/2018
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: Správa o kontrolnej činnosti odoslaná
členom Predsedníctva alpských disciplín na vyjadrenie
ii. KRK uskutočnila tieto kontroly:
Kontrolovaný subjekt: športové odvetvia
Predmet kontroly: schválenie delegačných kľúčov a výpočet hlasov delegátov pre
členské schôdze 2018
Zistenie KRK: KRK zistila viacero omylov a najmä nesprávnych výpočtov. Niektoré
výpočty boli chybou ľudského faktora, niektoré na základe nesprávnej evidencie (napr.
povinnosť klubov mať troch členov). Všetky pochybenia zistené KRK boli odstránené
ešte pred odoslaním pozvánok s počtom hlasov delegátov. V prípade lyžovania na
tráve bola vyhotovená správa o kontrolnej činnosti z dôvodu žiadosti člena ÚLT
o vysvetlenie.
Návrh opatrenia zmena počtu hlasov delegátov.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontroly boli ukončené
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Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA
Predmet kontroly: nevybavené žiadosti o členstvo v SLA a o zápis do registra športových
odborníkov
Zistenie KRK: na sekretariáte SLA sa žiadosti o členstvo v SLA a zápis do registra
športových odborníkov spracúvajú priebežne, niekedy (najmä v období konca
kalendárneho roka) trvá dlhšie vydanie preukazov.
Návrh opatrenia: zapracovať do Registračného poriadku SLA lehotu na vydanie
preukazov, príp. vydávať preukazy do 30 dní od schválenia členstva v SLA, resp. od
vybavenia žiadosti o predĺženie členstva
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola ukončená
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: správa zvereného majetku – motorové vozidlá, kontrola uhradenia
zákonných a havarijných poistení, platnosti EK, STK
Zistenie KRK: autá v majetku SLA sú značne ojazdené, SLA má vysoké náklady na
opravy
Návrh opatrenia: zvážiť predaj vozidiel a kúpiť nové autá aj v prípade, že ich bude
menej. Požiadať potenciálnych partnerov o spoluprácu.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: štatutári informovali o plánoch revízie
autoparku SLA
Kontrolovaný subjekt: SLA
Predmet kontroly: použitie dotácie z MŠVVŠ SR pre vybraných športovcov (tzv. účelové
dotácie)
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne, KRK žiadala doplnenie dokladov ako napr.
zoznam ubytovaných a pod. Pri kontrole vyúčtovania na MŠVVŠ SR boli zmenené
kapitoly v súlade so zmluvou s ministerstvom ešte pred odoslaním vyúčtovania na
ministerstvo
Návrh opatrenia: predkladať vyúčtovania na kontrolu štvrťročne
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: zápisy z Konferencie SLA, Predsedníctiev SLA a predsedníctiev úsekov
Zistenie KRK: pri väčšine zápisov chýbajú originály, pri niektorých prílohy
Návrh opatrenia: dodanie všetkých zápisov do stanoveného termínu, pričom KRK
vykoná kontrolu dodania zápisov. Následne KRK vyvodí dôsledky
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola KRK naplánovaná na jún 2018
Kontrolovaný subjekt: Predsedníctvo SLA
Predmet kontroly: kontrola plnenia prijatých uznesení
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva športových odvetví
Predmet kontroly: nezúčtované zálohy a výbery z transparentných účtov
Zistenie KRK: niektoré zálohy boli dlhodobejšie (pol roka a viac) nezúčtované, 4 výbery
z transparentných účtov neboli zdokladované
Návrh opatrenia: KRK urgovala doručenie dokladov k zálohám, aj k výberom, spolu so
sekretariátom zaviedla evidenciu záloh a spôsob vyúčtovania tak, aby bola možná
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rýchla a efektívna kontrola. Kontrolórka navrhla, aby zálohy boli poskytované
z transparentných účtov a zo štátnych by boli refundované po vyúčtovaní.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: výbery z transparentných účtov boli
zdokladované, väčšina dlhodobých záloh bola riešená s externou účtovníčkou SLA,
ostatné otvorené boli do vyhotovenia správy zúčtované
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva športových odvetví
Predmet kontroly: evidencia krátkodobého majetku SLA
Zistenie KRK: potrebné zaviesť jednotný systém vedenia evidencie pre všetky športové
odvetvia
Návrh opatrenia: KRK po konzultácií s p.účtovníčkou navrhla systém evidencie majetku
tak, aby boli prideľované veci okamžite zatriedené podľa druhu a použitia a následne
adekvátne evidované. Tiež bude potrebné zostaviť komisiu, ktorá bude vyraďovať
majetok podľa jeho stavu opotrebenia.
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: návrh bude prerokovaný s generálnym
sekretárom a aplikovaný od 1.1.2018 spätne
SLA poskytuje financie na organizáciu podujatí spravidla formou refundácie, príp.
priamou úhradou nákladov, z toho dôvodu nebolo nutné uskutočniť kontrolu
financovania podujatí priamo v kluboch, ktoré organizujú podujatia.
iii. iná činnosť členov KRK:
Členovia KRK sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Predsedníctiev športových odvetví
a členských schôdzí športových odvetví, predsedníčka KRK zasadnutí Predsedníctiev
SLA.
KRK spolu s kontrolórkou okrem iného:
o poskytovala stanoviská jednotlivým členom SLA, športovým odvetviam
a Predsedníctvu SLA podľa zadania požiadaviek (napr. stanovisko k poisteniu
člena RD AD, zaradenie športovca AD do RD
o požiadala sekretariát o zosúladenie bezpečnostného projektu SLA s nariadením
GDPR pre EU
o zúčastnili sa inventúry
SLA musela na základe podnetu člena SLA vrátiť MŠVVŠ SR financie, ktorá podľa KRK
neboli neoprávnené a SLA ich získala na základe výzvy a riadne zaslaných výsledkov
pretekárov. SLA uviedla výsledky, ktoré boli vo FIS kategorizované inak, ako v ESF
(Európska lyžiarska federácia) a to bolo spochybnené. SLA sa síce vyjadrila a poslala
ministerstvu aj riadne podklady, pozvánku, štartovacie a výsledkové listiny, no financie
SLA aj tak musela vrátiť. KRK vyjadruje sklamanie nad konaním člena SLA, ktorý týmto
krokom ochudobnil celkový rozpočet SLA. Namiesto toho mohol žiadať informácie,
prečo SLA podala takéto výsledky. Bohužiaľ, SLA stále nepotrebuje konkurenciu
v podobe iných športov, my si vieme škodiť aj sami.
Koncom roka 2017 sa začala kontrola čerpania štátnych financií vykonávaná odborom
kontroly z MŠVVŠ SR. Kontrola bola najprv námatková, mala sa týkať rokov 2015 a 2016
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a mala byť v priebehu 1-2 mesiacov ukončená. V priebehu kontroly sa zmenila na
hĺbkovú a k dnešnému dňu SLA nemá informácie o jej výsledku.
Kontrolórka za sledované obdobie najmä:
o zúčastnila sa školení organizovaných Hlavnou kontrolórkou športu (HKŠ)
o absolvovala zákonom stanovené skúšky kontrolórov
o konzultovala s HKŠ postupy pri vyúčtovaniach v súvislosti so Zákonom o športe
o konzultovala s HKŠ podnety
o konzultovala s HKŠ činnosť a spôsoby vyúčtovania činnosti športových
odborníkov
KRK podľa Čl. 16, bod 16.6. stanov zasadá spravidla 1x za 2 mesiace, minimálne 1x
štvrťročne:
KRK v sledovanom období zasadala spolu sedemkrát.
D. ZÁVER
KRK hodnotí veľmi pozitívne nastavenia kontrolných mechanizmov pri čerpaní štátnych
prostriedkov. Zároveň považuje za nevyhnutné vyzdvihnúť upokojenie atmosféry počas
rokovaní Predsedníctva SLA, ale aj v oblasti mediálnych výstupov.
KRK oceňuje, že napriek výraznému legislatívnemu zaťaženiu v súvislosti so Zákonom
o športe, sa SLA venuje novým projektom, pracuje na novej vízii výchovy talentovanej
mládeže a súčasne zvláda aj plnenie si zákonných povinností.

Poprad, 22. mája 2018
Kontrólno – revízna komisia SLA
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REVÍZIA ZÁVEREČNEJ BILANCIE
ZA HOSPODÁRSKY ROK 2017
A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Názov športovej organizácie:

Slovenská lyžiarska asociácia

Názov orgánu:

Kontrólno – revízna komisia SLA, kontrolórka SLA

Monitorované obdobie:

1. januára 2017 – 31. december 2018

B. REVÍZIA ZÁVEREČNEJ BILANCIE
Dňa 21.6.2016 bol Predsedníctvom SLA schválený rozpočet SLA uzneseniami č. 2816/372, 28-16/373 a 28-16/374.
KRK na svojom 12. zasadnutí dňa 22.5.2018 vykonala revíziu záverečnej bilancie za rok
2017 podľa poskytnutých údajov (príloha).
KRK navrhuje Predsedníctvu SLA, aby prehodnotilo výdavky sekretariátu pre rok 2018
a položky čerpania sekretariátu zosúladila s platnými uzneseniami Predsedníctva SLA.
SLA bola v r.2017 zrušená registrácia platcu DPH, no cca o 2 mesiace sa SLA musela
z dôvodu prekročenia limitov nákupu tovarov a služieb v zahraničí musela stať znovu
platcom DPH.
KRK sa stotožňuje so závermi účtovníčky SLA a audítorky SLA a odporúča SLA:
 nezdokladované platby z transparentných účtov športových odvetví preúčtovať
na samostatný účet, a vyvodiť dôsledky do 30.6.2018
 prehodnotiť pridelenie platobných kariet jednotlivým športovým odvetviam,
 dbať na správne vyúčtovanie cestovných príkazov
 riešiť zúčtovanie záloh priebežne, načas a prísnejšie posudzovať poskytnutie
záloh tým členom, ktorí nedodržiavajú termíny, poskytovať zálohy na základe
predloženého rozpočtu pracovnej cesty a to najmä z vlastných zdrojov
a následne refundovať zo štátnych financií
KRK žiada o doručenie plánu čerpania financií jednotlivé odborné úseky schválené
predsedníctvom športového odvetvia do 30. júna 2018.

Poprad, 22. mája 2018
Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolórka SLA
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Príloha BILANCIA
Bilancia
plnenie/čerpanie finančných prostriedkov SLA

01.01-31.12.2017

poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Sekretariát SLA + Manažment asociácie

92 796,00

97 715,09

-4 919,09

Rezerva P-SLA (repre, talent, kluby, rozvoj)

13 589,00

13 659,36

-70,36

92 796,00

97 715,09

-4 919,09

SEKRETARIÁT SLA

TOTAL:

Bežecký úsek
Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)
TOTAL:

Úsek alpských disciplín
Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

18 000,00
52 985,00

16 205,16
54 036,48

1 794,84
-1 051,48

66 374,00

75 529,05

-9 155,05

53 699,00

47 653,91

6 045,09

191 058,00

193 424,60

-2 366,60

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

21 480,00

19 827,69

1 652,31

61 372,00

61 941,16

-569,16

76 880,00

78 440,44

-1 560,44

62 198,00

60 535,19

1 662,81

221 930,00

220 744,48

1 185,52

Skokanský úsek

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)

1 440,00

1 441,74

-1,74

9 385,00

12 044,52

-2 659,52

11 693,00

11 693,47

-0,47

TOTAL:

9 409,00

6 634,04

2 774,96

31 927,00

31 813,77

113,23

Úsek severskej kombinácie

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)

1 440,00

2 078,54

-638,54

8 643,00

8 880,98

-237,98

10 828,00

10 901,60

-73,60

TOTAL:

8 762,00

6 639,83

2 122,17

29 673,00

28 500,95

1 172,05

Úsek akrobatického lyžovania

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)

1 440,00

1 041,40

398,60

15 123,00

15 926,99

-803,99

18 943,00

23 719,49

-4 776,49

15 324,00

10 548,94

4 775,06

50 830,00

51 236,82

-406,82

TOTAL:

TOTAL:
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Úsek lyžovania na tráve

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)

1 440,00

236,88

1 203,12

17 664,00

18 195,54

-531,54

22 125,00

22 239,92

-114,92

17 898,00

16 266,39

1 631,61

59 127,00

56 938,73

2 188,27

Úsek snoubordingu

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Správa a prevádzka
Talentovaní športovci MIN
Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
(REPRE)
Rozvoj (šport všeobecne)

1 440,00

913,58

526,42

20 881,00

21 088,17

-207,17

26 157,00

28 352,91

-2 195,91

21 162,00

16 815,65

4 346,35

69 640,00

67 170,31

2 469,69

Plnenie

Čerpanie

Rozdiel

Medlová Klaudia

30 000,00

30 000,00

0,00

Procházková Alena

10 000,00

10 000,00

0,00

Stromková Zuzana

30 000,00

30 000,00

0,00

Velez-Zuzulová Veronika

30 000,00

30 000,00

0,00

Vlhová Petra

20 000,00

20 000,00

0,00

TOTAL:

TOTAL:

Účelové dotácie
Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov

30 000,00

30 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

František Klement

500,00

500,00

0,00

TOTAL:

500,00

500,00

0,00

140 273,00

139 258,02

1 014,98

EP mužov v zjazdovom lyžovaní, 8.-9.2.2017, Jasná

30 000,00

30 000,00

0,00

44.roč. Bielej stopy SNP 28.-29.1.2017, Kremnica-Skalka

30 000,00

30 000,00

0,00

Žampa Adam
TOTAL:
Poskytnutie finančnej odmeny pre športovcov za výsledky
dosiahnuté v roku 2015 a trénerov mládeže, ktorí sa rozhodujúcou
mierou podieľali na príprave juniorských športovcov

Šport mládeže (kluby) MIN
TOTAL:
Organizovanie významných medzinárod. športových podujatí na
území SR

Veľká cena Slovenska 5.-6.3.2017, Štrbské Pleso

30 000,00

9 057,37

20 942,63

TOTAL:

90 000,00

69 057,37

20 942,63

Mikrobus 9-miestny

20 000,00

20 000,00

0,00

Snežný skúter na úpravu tratí (BÚ)

16 500,00

16 500,00

0,00

Hypoxický prístroj (BÚ)

3 000,00

3 000,00

0,00

Kyslíkový koncentrátor (BÚ)

2 000,00

1 500,00

500,00

MTZ

Štvorkolka pre stavbu tratí (ÚLT)
TOTAL:

7 500,00

7 500,00

0,00

49 000,00

48 500,00

500,00
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I. Základné informácie

Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/ je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v platnom znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v súlade s osobitným
predpisom v nasledujúcich samostatných športových lyžiarskych odvetviach, ktoré sú olympijskými
športmi alebo, ktoré sú registrované medzinárodnou športovou organizáciou FIS - Fédération
Internationale de Ski (v slovenskom jazyku ako Medzinárodná lyžiarska federácia, ďalej aj iba „FIS“):








akrobatické lyžovanie,
alpské lyžovanie,
bežecké lyžovanie,
lyžovanie na tráve,
severská kombinácia,
skoky na lyžiach,
snoubording,

Predsedníctvo SLA je najvyšším výkonným orgánom SLA, ktorý riadi činnosť SLA a rozhoduje o
všetkých bodoch činnosti SLA, pokiaľ týmito stanovami alebo inými predpismi nie sú rozhodnutia
vyhradené Konferencii alebo iným orgánom SLA.
Predsedníctvo SLA najmä:
a)

vykonáva uznesenia konferencie,

b)

volí členov kontrólno-revíznej komisie SLA s výnimkou predsedu a podpredsedu, ktorých
volí konferencia SLA,

c)

pripravuje a predkladá konferencii návrhy a podkladové materiály na jej rokovanie, vrátane
rokovacieho poriadku konferencie a volebného poriadku konferencie,

d)

schvaľuje ročný rozpočet SLA,

e)

zabezpečuje hospodárenie, správu a prevádzku majetku SLA,

f)

zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh SLA,

g)

zabezpečuje vypracovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy,

h)

vykonáva práva zamestnávateľa,

i)

spracováva koncepciu činnosti SLA,

j)

schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých disciplín,

k)

schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých úsekov,

l)

schvaľuje nadobúdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku a nakladanie s hnuteľným
majetkom,

m)

vypracováva a schvaľuje Organizačný poriadok SLA, Disciplinárny poriadok SLA, Registračný
poriadok SLA a ďalšie predpisy, poriadky a vnútorné smernice podľa potreby združenia,
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n)

zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,

o)

vyhotovuje správu o stave SLA pre konferenciu,

p)

na návrh úsekov schvaľuje reprezentačné družstva,

q)

na návrh úsekov schvaľuje a predkladá nominácie reprezentácií na vrcholové športové
podujatia (zimné olympijské hry, Majstrovstva sveta, zimné univerziády a iné), a to bez
ohľadu na vekovú kategóriu,

r)

schvaľuje a menuje zástupcov SLA do komisií a subkomisií FIS, vrátane zloženia delegácie
na zasadnutia kongresu FIS,

s)

schvaľuje organizačný výbor podujatí Svetový pohár, Kontinentálny pohár, Majstrovstva
sveta a iné bez ohľadu na vekovú kategóriu,

t)

rozhoduje o výške ročného členského príspevku na činnosť SLA,

u)

vymenúva a odvoláva trojčlennú komisiu na konanie vo veci porušenia antidopingových
pravidiel v prvom stupni v zmysle § 92 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe,

v)

schvaľuje zmluvy a dohody, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti pre SLA za podmienok
stanovených v organizačnom poriadku SLA.

II. Zloženie orgánu a jeho zmeny
Dňom 29.05.2016 prijatím zmien Stanov SLA Konferenciou SLA 2016 má Predsedníctvo SLA
jedenásť (11) členov a každý člen predsedníctva SLA má 1 hlas.
a)

prezident SLA – predseda Predsedníctva SLA,

b)

2 viceprezidenti SLA,

c)

1 zástupca odvetvia bežeckých disciplín,

d)

1 zástupca odvetvia alpských disciplín,

e)

1 zástupca odvetvia skokov na lyžiach,

f)

1 zástupca odvetvia severskej kombinácie,

g)

1 zástupca odvetvia lyžovania na tráve,

h)

1 zástupca odvetvia akrobatického lyžovania,

i)

1 zástupca odvetvia snoubordingu,

j)

1 zástupca športovcov.

V nasledovnom uvádzame zmeny ktoré nastali v uplynulom období v zložení Predsedníctva SLA:
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Meno a priezvisko

Funkcia

Od

Do

Ivan Ivanič

prezident

14.5.2017

súčasnosť

Ján Garaj

viceprezident

14.5.2017

súčasnosť

Marino Mersich

viceprezident

12.10.2016

súčasnosť

Michal Rajčan

Člen za UAD

29.5.2016

03.11.2017

Monika Poľanová

Člen za UAL

1.6.2009

súčasnosť

Natália Šlepecká

Člen za športovcov

29.5.2016

súčasnosť

Marek Hliničan

Člen za SNB

15.6.2014

súčasnosť

Ladislav Šandor

Člen za UTL

1.6.2009

súčasnosť

Ján Tánczos

Člen za SÚ

1.6.2010

súčasnosť

Ľudovít Kartík

Člen za USK

1.6.2009

súčasnosť

Michal Malák

Člen za BÚ

1.6.2010

14.5.2017

Viktor Halíř

Člen za BÚ

14.5.2017

súčasnosť
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III. Prehľad zasadnutí P-SLA
V kalendárnom roku 2017 do súčasnosti P-SLA zasadlo 12 krát, a to v nasledovných termínoch:
Meno a priezvisko

Miesto

Dátum

31. P-SLA

Poprad

23.1.2017

32. P-SLA

Banská Bystrica

22.2.2017

33. P-SLA

Poprad

29.3.2017

34. P-SLA

Banská Bystrica

3.4.2017

35. P-SLA

Banská Bystrica

29.5.2017

36. P-SLA

Poprad

29.6.2017

37. P-SLA

Banská Bystrica

12.9.2017

38. P-SLA

Poprad

20.11.2017

39. P-SLA

Banská Bystrica

19.1.2018

40. P-SLA

Poprad

12.3.2018

41. P-SLA

Banská Bystrica

9.4.2018

42. P-SLA

Poprad

9.5.2018

43. P-SLA

Banská Bystrica

28.5.2018

Zápisy z uvedených zasadnutí sú k nahliadnutiu na http://www.slovak-ski.sk/sla/zapisy-zpredsednictva-sla.html
Predsedníctvo okrem prerokovávania bežnej agendy z pohľadu zabezpečovania chodu SLA väčšinu
svojej činnosti venovalo práci nad úpravou interných smerníc SLA, aby boli zosúladené nielen
s novými zákonnými nariadeniami, ale aj s požiadavkami zo strany Medzinárodnej lyžiarskej
federácie. V období jún-september bola všetka činnosť členov Predsedníctva a predovšetkým
štatutárov zameraná na vyjednávania so Sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ a odborom
HKŠ z dôvodu straty spôsobilosti príjímateľa verejných prostriedkov a následne tak straty osvedčenia
o národnom športovom zväze. Vzápätí rozsiahla časť práce Predsedníctva bola venovaná
záležitostiam financovania asociácie a predovšetkým kontrole a porozumeniu mechanizmov
a oprávnenosti výdavkov z verejných zdrojov, predovšetkým príspevku uznanému športu 2017.
Ďalšou rozsiahlou aktivitou členov Predsedníctva, a opäť predovšetkým štatutárov, bola práca
v legálno-právnej sfére spojená s prípravou obrany SLA na vyše 11 žalôb a podnetov podaných na
SLA zo strany rôznych členov Úseku alpských disciplín. Uvedené aktivity na určitú dobu úplne
paralizovali základnú úlohu členov predsedníctva, a to starostlivosť o reprezentáciu, talentovanú
mládež a rozvoj športu.

IV. Prehľad prijatých uznesení P-SLA
V kalendárnom roku 2017 do súčasnosti P-SLA prijalo nasledovné významné uznesenia:
32-17/427

P-SLA schvaľuje nomináciu športovcov ÚAD do reprezentácie SR na podujatie MS v
zjazdovom lyžovaní 2017, St.Moritz v zložení a v súlade s rozhodnutím P-ÚAD zo dňa
1.2.2017.
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32-17/428

P-SLA schvaľuje čerpanie príspevku uznanému športu SLA 2017 z kapitoly „Športová
reprezentácia“ a „Rozvoj talentovaných športovcov“ pre odborné úseky ÚAD, BÚ, SNB,
ÚAL, SÚ, UTL, ÚSK z 1.tranže príspevku uznanému športu 2017 na základe
predbežných koeficientov tabuľky činnosti úsekov 2016 (predložená ako návrh na
32.P-SLA, príloha) a to nasledovne po zaokrúhlení na celé čísla: UAD: 52.000 eur,
BU: 48.000 eur, SNB: 17.000 eur, UAL: 12.000 eur, UTL: 16.000 eur, SU: 8.000 eur,
SK: 7.500 eur na úsek a v súlade s predpisom MŠVVaŠ SR o oprávnených výdavkoch
z príspevku.

32-17/430

P-SLA schválilo p. Ivaniča za predsedu Marketingovej komisie

32-17/431

P-SLA schválilo nominácie na MS 2017 - BU, SNB, UAD, UAL

32-17/432

P-SLA schválilo, že na najbližšom predsedníctve budú prerokované návrhy rozpočtu
prerozdelenie štátnych zdrojov na rok 2017

32-17/433

P-SLA schválilo zmluvu p. Martinkovičovej

32-17/434

P-SLA schválilo dodatok zmluvy Profo SK, s tým, že asociáciou budú hradené 2
fotoreporty na úsek. Fotoreporty nad tento rámec si bude úsek hradiť z úsekových
prostriedkov.

33/17/435

P-SLA schvaľuje Organizačný poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie. Ruší sa
Organizačný poriadok zo dňa 01.09.2013.

33/17/437

P-SLA schválilo čerpanie príspevku uznanému športu z kapitoly „Správa a prevádzka“
národného športového zväzu z I. tranže vo výške 25 000€

33/17/438

P-SLA schválilo návrh koncepcie rozpočtu 2017 – Návrh p. Ivaniča a p. Mersicha

34-17/437

P-SLA poveruje P-UAD zvolaním členskej schôdze ÚAD na termín 22/04/2017 alebo
21/04/2017 aby bola zabezpečená legitimita delegátov ÚAD na Konferencii SLA 2017
v súlade so Stanovami SLA a ZoŠ.

34/17/438

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za obdobie roka
2016

34/17/441

P-SLA schvaľuje Iva Ivaniča ako predsedajúceho na Konferencii SLA 2017

34/17/442

P-SLA nariaďuje P-OU doručiť na Sekretariát SLA exaktnú formu kritérií, účelu a
rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, pre Rozvoj
talentovanej mládeže daného OU. Termín: 7.4.2017

34/17/443

P-SLA poveruje p. Košickú a p. Škrovinovú k vypracovaniu a podaniu návrhu k
zrušeniu registrácie DPH pre SLA.

34/17/444

P-SLA berie na vedomie ponížene stavu majetku SLA o 4990,80 € z toho 3500,00€ štátne zdroje 2015, ktoré sú predmetom vrátenia na MŠVVaŠ SR.

34/17/446

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2017 dňa 06.mája 2017 (sobota) s miestom
konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry o 10,00
hod.
6|Strana

34/17/447

P-SLA z dôvodu zvolania členskej schôdze Úseku alpských disciplín predsedníctvom
úseku na deň 06.máj 2017 (sobota) ruší Uznesenie č.34-17/439 zo dňa 21.04.2017,
ktorým zvolalo riadnu Konferenciu SLA 2017 dňa 06.mája 2017 (sobota) s miestom
konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21 , 062 01 Vysoké Tatry o 10.00
hod.; 34/17/439 (34/17/446)

34/17/448

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2017 na deň 14.máj 2017 (nedeľa) s miestom
konania: Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry o 10.00 hod. "

34/17/449

P-SLA schvaľuje Koncepciu činnosti a hlavné smery rozvoja SLA na olympijský cyklus
2018-2022.

34/17/450

P-SLA schvaľuje Výročnú správu SLA za rok 2016.

34/17/452

P-SLA schvaľuje návrh Predpisu o kritériách, účelu a rozdelenia finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
SLA.

35-17/475

P-SLA zvoláva mimoriadnu konferenciu SLA na termín 15.06.2017 (štvrtok) o 18.00
hod. s miestom konania: Kongres Hotel Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

35-17/477

P-SLA schvaľuje Ivana Ivaniča za predsedajúceho mimoriadnej Konferencie SLA 2017,
15.06.2017 v B.Bystrici.

35-17/479

P-SLA schválilo Marina Mersicha ako koordinátora pracovnej skupiny, ktorá spracuje
pripomienky k Stanovám.

35-17/480

P-SLA schválilo dátum - 30.4. ako dátum, ku ktorému OU určia počet aktívnych
športovcov do 23 rokov, ktorí sa zúčastnili na min. 3 pretekoch organizovaných SLA
za sezónu 2016/2017 s klubovou príslušnosťou.

35-17/481

P-SLA schválilo úpravu zmluvy DE plano s.r.o. v časti DPH a v dĺžke trvania zmluvy –
na určito.

36-17/495

P-SLA schvaľuje predloženú Listinu talentov SLA na základe uznesení športových
odvetví, platnú na sezónu 2017/2018.

36-17/496

P-SLA schvaľuje zmluvu na materiálový kontrakt so spoločnosťou SPM.

36-17/497

P-SLA poveruje štatutárov SLA jednať o spolupráci s TMR v mene SLA.

36-17/498

P-SLA schválilo nomináciu športovcov do Reprezentácie SLA.

36-17/499

P-SLA udeľuje mandát štatutárom pri jednaním s Veronikou Velez-Zuzulovou, Petrou
Vlhovou, Adamom a Andreasom Žampovcami ohľadom štatútu.

37-17/501

P-SLA splnomocňuje štatutárov k rozhodnutiu v spore zaradenia pretekára Martina
Bendika do reprezentácie SLA.

37-17/502

P-SLA schvaľuje smernicu k evidencii zmlúv medzi klubom a športovcom na
Sekretariáte SLA.
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37-17/503

P-SLA schvaľuje úpravu listiny Talentovanej mládeže v športovom odvetví ULT, SU,
SNB a USK.

37-17/504

P-SLA schvaľuje zoznam klubov oprávnených čerpať z kapitoly Šport mládeže a
upravuje príspevok na aktívneho športovca na sumu 203€.

37-17/505

P-SLA schvaľuje vykonávaciu smernicu k realizácii výplaty príspevku Športovým
klubom SLA z kapitoly Šport mládeže.

37-17/506

P-SLA schvaľuje smernicu o štátnej reprezentácii.

37-17/507

P-SLA schvaľuje udelenie čestných dekrétov celoživotných reprezentantov v
zjazdovom lyžovaní pre Otta Krajňáka a Františka Dolníka.

37-17/508

P-SLA schvaľuje používanie IT nástroja „SÚPISKA PRETEKÁROV“ pre všetky športové
odvetvia a príslušnú vykonávaciu smernicu.

37-17/509

P-SLA schvaľuje formát obchodnej spoločnosti ako „s r.o.“ na základe uznesenia
Konferencie 2017 číslo 34-17/473.

37-17/510

P-SLA schvaľuje navrhovaný predmet činnosti obchodnej spoločnosti.

37-17/511

P-SLA udeľuje mandát štatutárom k určeniu názvu obchodnej spoločnosti, určeniu
konateľa/ov, a spôsobu konania v obchodnej spoločnosti.

37-17/512

P-SLA berie na vedomie nový logotyp pre úsek Akrobatického lyžovania a schvaľuje
doplnenie do design manuálu SLA.

38-17/513

P-SLA schvaľuje zástupcov jednotlivých športových odvetví v Marketingovej komisii
SLA: Predseda: Ivan Ivanič, BU: Martina Lichá, UTL: Martin Gavalier/Ladislav Šandor,
SU/USK: Ján Tánczos, UAL: Monika Poľanová, UAD: Miriam Madrová, SNB: Július
Hermély.

38-17/514

P-SLA schvaľuje menovanie V.Ternavského do funkcie dočasného predsedu Ko-VZ na
základe uznesenia Ko-VZ zo dňa 08.10.2017.

38-17/515

P-SLA schvaľuje elektronické uznesenie prijaté Predsedníctvom BÚ SLA zo dňa
24.07.2017 v nasledovnom znení: Predsedníctvo BÚ SLA na základe návrhu
Trénerskej rady BÚ SLA schvaľuje nomináciu na MAJSTROVSTVÁ SVETA v behu na
kolieskových lyžiach v stredisku Solleftea 2017 (SWE).

38-17/517

P-SLA schvaľuje Smernicu o realizácii úhrad a kolobehu dokladov SLA – aktualizácia
2017.

38-17/518

P-SLA schválilo koncept projektu Tréningovej akadémie SLA-TMR s finančnou účasťou
SLA vo výške 20.000 eur.

38-17/519

P-SLA schválilo ratifikáciu zmlúv o spolupráci s FTVŠ UK a UMB BB.

38-17/520

P-SLA schválilo zmeny v zozname členov Reprezentácie SR 2017/18.

38-17/521

P-SLA schválilo kalendár FIS podujatí SLA na sezónu 2017/2018.
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38-17/522

P-SLA schválilo finančnú podporu pre Barboru Kantorovú z kapitoly Rezerva šport PSLA 2017. Výšku podpory si upresnia štatutári priamo s vedením UAD.

38-17/523

P-SLA schválilo návrh na disciplinárne konanie voči Tomášovi Žampovi.

39-18/524

P-SLA schvaľuje nomináciu P-BÚ (schválenú P-BÚ uznesením EL-1/18 dňa 18.1.2018)
na MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV a U23 GOMS 2018 (SUI).

39-18/525

P-SLA schvaľuje nomináciu na XXIII. ZOH Pjongčang 2018.

39-18/526

P-SLA schvaľuje zmenu v nominácii na XXIII. ZOH Pjongčang 2018 , UZN 39-18/525,
v zložení realizačného tímu pre športovkyňu Barbaru Kantorovú, pôvodne schválený
člen RT, Alberto Belfi, bude nahradený Tomášom Dobranským.

39-18/528

P-SLA berie na vedomie výslednú bilanciu čerpania príspevku uznanému športu 2017.

39-18/529

P-SLA berie na vedomie návrh Mzdovej smernice SLA s dopracovaním pripomienok a
opätovné predloženie na formálne schválenie s výnimkou časti B „Odmeny
funkcionárov SLA“. Se-SLA udeľuje mandát na konanie podľa Smernice do doby
formálneho schválenia.

39-18/530

P-SLA schvaľuje rozpočtové provizórium pre prostriedky z I. tranže z MŠVVaŠ podľa
percentuálneho podielu činnosti úsekov za uplynulú sezónu s vydelením max % pre
Správu a prevádzku SLA, a to nasledovne: Tranža #1 : 244.359 eur, - 15% Správa
a prevádzka : - 36.653 eur, Zostatok: 207.706 eur v rozdelení na 35,3% BÚ (73.337
eur), 42,8% ÚAD (88.945 eur), 1,9% SÚ (4.014 eur), 1% ÚSK (2.051 eur), 3,7% ÚAL
(7.722 eur), 12,0% ÚTL (24.900 eur) a 3,2% SNB (6.737 eur).

40-18/532

P-SLA schvaľuje a berie na vedomie Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2017.

40-18/533

P-SLA schvaľuje Mzdovú a odmeňovaciu smernicu SLA. Článok smernice „Odmeny
členov P-SLA za výkon funkcie a účasť na zasadnutiach P-SLA“, bude dodatočne
predložený na schválenie delegátmi Konferencie SLA 2018.

40-18/534

P-SLA schvaľuje Súťažné poriadky na sezónu 2017/2018 jednotlivých športových
odvetví – BU, SNB, UAD, UAL, SU, USK.

40-18/535

P-SLA schvaľuje návrh Reprezentácie SR ULT na sezónu 2018.

40-18/536

P-SLA schvaľuje Memorandum o spolupráci - SLA a Športového gymnázia v Banskej
Bystrici a SLA a Gymnázium Kukučínova v Poprade.

40-18/538

P-SLA schvaľuje ako predsedu Medzinárodnej komisie Radovana Cagalu.

40-18/539

P-SLA schvaľuje návrh zmien v zastúpení SLA v štruktúrach FIS.

40-18/540

P-SLA schvaľuje do funkcie Manažér pre vzdelávanie SLA Mgr.Kristínu Saalovú.

40-18/541

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidáta Adriána Tencera, za
Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidáta Jakuba Galajdu.

40-18/542

P-SLA udeľuje mandát Prezidentovi SLA, I.Ivaničovi a viceprezidentom SLA, J.Garajovi
a M.Mersichovi, a nimi splnomocnených osôb podľa článku 13.22, písmeno c) Stanov
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SLA k založeniu prístupu ku všetkým bankovým účtom SLA založených v Slovenskej
sporiteľni a.s.
41-18/544

P-SLA schvaľuje návrh audítorky SLA k pohľadávkam z rokov 2014 a 2015 o
preúčtovaní tejto sumy na ťarchu nákladov SLA.

41-18/545

P-SLA schvaľuje výpravu medzinárodnej komisie na Kongres FIS 2018 v R.Cagala,
J.Gantnerová, J.Palovičová, M.Kupčo ml., M.Malák, T.Murgáč, J.Hermély, M.Hliničan
a L.Šandor.

41-18/546

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ULT na sezónu 2018.

41-18/547

P-SLA schvaľuje štatút športovca a reprezentanta 2018/19 s úpravou v bode č. 5.10.
na 50%.

41-18/548

P-SLA schvaľuje mandát štatutárom SLA na individuálne vyjednávanie v záležitosti
štatútu na sezónu 2018/19 s Petrou Vlhovou v mene SLA.

41-18/549

P-SLA schvaľuje na základe uznesení OU SLA návrh na zaradenie športovcov do VŠC
Dukla za: UAD - UZN. 1-32/2018 – Vlhová P., Žampa A., Žampa An., Falát M., a BU
- UZN. EL-7/18 – Procházková A., Šulek M., Segeč A. P-SLA tento návrh predloží na
vedenie VŠC Dukla po skončení jednaní s VŠC Dukla a zhodnotení výsledkov jednania.

41-18/550

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidátku Zuzanu Senčekovú.
GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.

41-18/551

P-SLA schvaľuje za Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidátku
Martinu Husárovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.

41-18/552

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2018 dňa 31.mája 2018 (štvrtok) s miestom
konania: Hotel Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad o 12,00 hod.

41-18/553

P-SLA schvaľuje program riadnej Konferencie SLA 2018, ktorý bude zaslaný
delegátom v pozvánke.

42-18/559

P-SLA schvaľuje Správu P-SLA 2017.

42-18/560

P-SLA schvaľuje Účtovnú závierku 2017.

42-18/561

P-SLA schvaľuje návrh za člena do Rady ministra pre šport Generálneho sekretára
SLA R.Cagalu.

Poprad 21.5.2018
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie
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Predpis o kritériách, účelu a rozdelenia finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel
rozvoja talentovaných športovcov SLA
Článok I.
Základné ustanovenie
1./ Táto smernica v nadväznosti na § 66 ods 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom
znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku
uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov Slovenskej lyžiarskej
asociácie (ďalej len “SLA”) .
2./ Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie podmienky
pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým dôrazom a tomu
zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov z Listiny talentov SLA.
3./ Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR
na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto smernicou definovaných
kritérií a pravidiel medzi športové odvetvia SLA a následne odborné úseky SLA individuálne
prerozdeľujú prostriedky medzi športovcov SLA, ktorí sú podľa schválených kritérií pre
každé z odvetví lyžiarskych športov zaradení na Listinu talentov SLA.
Článok II.
Všeobecné princípy pre talentovanú mládež
1./ Talent v športe je ten, kto má dedičné dispozície psychické, fyziologické,
antropometrické, motorické, ako aj socializačné. Navyše v priebehu individuálneho vývinu
využije zodpovedajúce podmienky športovej prípravy v danom športe. Potom je predpoklad,
že pri primeranom tréningu a súťaži môže vo veku rekordných športových výkonov
dosiahnuť výkony medzinárodnej úrovne najvyššieho stupňa.
2./ Listina talentov SLA je zoznam nádejnej a talentovanej mládeže z celého Slovenska, vo
veku od 10 do 23 rokov, ktorá už preukázala vysoké športové majstrovstvo (úspechy).
Zaradenie do zoznamu je morálnym, spoločenským a športovým ocenením športovca.
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Mládežníkom zaradeným na Listinu talentov SLA sú poskytnuté aj hmotné a finančné
zvýhodnenia a stimuly podľa ich výkonnosti a možností SLA.
3./ Do Listiny talentov SLA sa zaraďuje mládež na základe dosiahnutých výsledkov
a splnených podmienok v jednotlivých športových odvetviach pod správou odborného úseku
SLA. Tieto kritériá a podmienky sú individuálne pre každý jeden odborný úsek SLA.
4./ Kritériá výberu (prediktory) zohľadňujú predpovedanie budúcej športovej výkonnosti
jedincov, ktorí sú predmetom výberu a musia umožniť jej sledovanie. Výberové kritériá
musia zohľadňovať zásady komplexnosti, oprávnenosti a hierarchie požiadaviek.
5./ Vo výnimočných prípadoch je možné zaradiť aj výrazné talenty, ktoré navrhnú a schvália
členovia Trénersko-metodickej komisie odborného úseku aj v prípade ak dotyčná osoba
z objektívnych príčin nespĺňa predmetné kritériá, avšak vykazuje vysoký stupeň športového
majstrovstva.
6./ Do Listiny talentov SLA sú zaradení len športovci, ktorí nemajú v sledovanom období
žiadny disciplinárny priestupok, resp. nesplnený záväzok voči SLA.
7./ Listinu talentov SLA zverejňuje odborný úsek SLA na svojom webovom sídle v sekcii
„Talentovaná mládež“, a to každoročne ku 30.06. príslušného kalendárneho roku na
nadchádzajúcu súťažnú sezónu. Listina talentov SLA je platná 1 rok, a to do 30.04.
nasledujúceho kalendárneho roku.
Článok III.
Výber a zaradenie športovcov na Listinu talentov SLA
1. Výber
a) vykonáva športový riaditeľ odborného úseku v spolupráci s príslušnou odbornou
komisiou odborného úseku,
b) športovci sú navrhovaní k zaradeniu na Listinu talentov SLA na základe nižšie
uvedených kritérií odborného úseku ku ktorému majú svoju športovú príslušnosť,
c) športovci so zaraďovaní na Listinu talentov SLA s výhľadom dlhodobého športového
(výkonnostného) rastu.
2. Zaradenie na listinu talentov
a) Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní športovci SLA
s platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 14 rokov a maximálne do veku 23.
roku, ktorý dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre odvetvia zjazdového lyžovania,
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bežeckého lyžovania, disciplíny freeski skicrossu, disciplín alpine snowboard, odvetvia
lyžovania na tráve. a severskej kombinácie. Vo veku minimálne 10 rokov a maximálne
do veku 19. roku, ktorý dovŕšia v období, na ktoré sú zaradení pre odvetvia skokov na
lyžiach, disciplín freeski akrobatického lyžovania, snowboardingu a severskej
kombinácie. Športovci sú zaraďovaní na Listinu talentov SLA jedenkrát ročne, od
30.06. príslušného kalendárneho roku nadchádzajúcej sezóny do 30.04. nasledujúceho
kalendárneho roku.
b) Športovci sú zaraďovaní do jednej alebo rôznych skupín podpory na základe
rozhodnutia odborného úseku podľa výkonnosti v predchádzajúcom súťažnom období.
V prípade viacerých skupín sa daná skupina talentov, do ktorej je športovec zaradený
počas jedného roka platnosti listiny nemení (dôvodom na zmenu skupiny nie je ani
výrazné zlepšenie výkonnosti v sezóne príslušného roku).
c) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok je
absolvovanie zdravotnej športovej prehliadky (čl.V., ods.1).
d) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok
je schválený plán športovej prípravy jednotlivca, alebo družstva príslušnou odbornou
komisiou úseku (spravidla ako oponentné prezentácie) s určením výkonnostných cieľov.
Športovci z Listiny talentov SLA zaznamenávajú tréningový proces do osobného
tréningového denníku.
e) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia športovca na Listinu talentov SLA je vlastnoručne
podpísaný formulár Súhlas so zaradením (v prípade športovca mladšieho 18 rokov
aj súhlas zákonného zástupcu). V prípade neodovzdania príslušného formuláru nebude
športovec na Listinu talentov SLA zaradený. Podpísané formuláre sú v evidencii
sekretariátu SLA.
f) Návrh na zaradenie športovcov odborného úseku na Listinu talentov SLA predkladá
športový riaditeľ odborného úseku vedeniu odborného úseku, ktoré tento návrh
schvaľuje formou úsekového uznesenia.
g) Kompletnú Listinu talentov SLA na príslušnú súťažnú sezónu schvaľuje Predsedníctvo
SLA formou uznesenia najneskôr do 30.06. príslušného roku.
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Článok IV.
Spôsob prerozdelenia prostriedkov medzi športové odvetvia SLA a kritériá
odborného úseku SLA
a) SLA v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení z MŠVVaŠ SR
poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR rozdeľuje sumu v
objeme 20% tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov.
b) Celková suma príspevku uznanému športu na daný kalendárny rok očistená o účelové
prostriedky na MTZ, Šport mládeže a Správu a prevádzku je prerozdelená na
športové odvetvia SLA na základe jednotkového ohodnotenia športovca podľa
úrovne súťaže, veku a odvetvia, ktorú určuje svojím uznesením Predsedníctvo SLA.
c) Suma podľa odseku a), čl.IV je následne vyčlenená pre kapitolu „Rozvoj talentovanej
mládeže“
d) Finančné prostriedky rozčlenené podľa odseku c), čl.IV. sa poskytujú ďalej na rozvoj
talentovanej mládeže bežeckých disciplín (BÚ), rozvoj talentovanej mládeže alpských
disciplín (UAD), rozvoj talentovanej mládeže disciplín v skokoch na lyžiach (SU),
rozvoj talentovanej mládeže disciplín severskej kombinácie (USK), rozvoj talentovanej
mládeže disciplín akrobatického lyžovania (UAL), rozvoj talentovanej mládeže
disciplín lyžovania na tráve (ULT) a rozvoj talentovanej mládeže disciplín
snowboardingu (SNB).

A. Úsek alpských disciplín
1.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci žiaci/žiačky
z kategórie U16 nasledovne:

1.I Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - prvým rokom starší
žiak/žiačka všetci umiestnení do 6. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára
(SLP) v danej sezóne.
Strana 4 z 14

1.2 Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - druhým rokom
starší žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny do U21) všetci umiestnení do 3.
miesta v celkovom hodnotení SLP v danej sezóne.
1.3. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U16 a komisia U21).
2.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci muži/ženy
z kategórie U21 a muži/ženy do veku 23 rokov nasledovne:

2.1 Pretekár muž/žena zaradený do reprezentačného družstva U21 na nasledujúcu sezónu
podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.2 Pretekár muž/žena do 23 rokov zaradený do reprezentačného družstva RD-B alebo
RD-A na nasledujúcu sezónu podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.3

Pretekár muž/žena v kategórii U21, ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol
nižšie uvedené hodnoty FIS bodov. Do úvahy dosiahnuté FIS body pretekára v dvoch
(2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 80 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 80 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 100 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 120 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 135 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 60 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 60 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 70 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 110 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 115 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 50 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 50 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 70 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 100 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 95 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 45 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 45 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 60 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 80 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 80 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 35 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SL
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-do 35 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 50 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 70 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 70 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SC
3. V prípade, že pretekár muž/žena kategórie U21 dosiahne aspoň v jednej (1) disciplíne
bodový výsledok požadovaný pre o jeden (1) rok starší ročník, bude tiež zaradený na
listinu talentovaných športovcov.
4. Pretekár muž/žena do veku do 23 rokov ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol
nižšie uvedené hodnoty FIS bodov. Do úvahy sa berú dosiahnuté FIS body pretekára v
dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 25 bodov v disciplíne SL
-do 25 bodov v disciplíne GS
-do 40 bodov v disciplíne SG
-do 60 bodov v disciplíne DH
-do 60 bodov v disciplíne SC
5. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U21 a Trénerská rada ÚAD).
6. Úsek bežeckého lyžovania
V športových disciplínach bežeckého lyžovania platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória muži, ženy samostatne:
1) U všetkých kategórii sa hodnotí priemer FIS bodov (podľa poslednej FIS bodovej
listiny FIS) pre vytrvalostné disciplíny (distance) a šprint (sprint) alebo najlepší
jednorazový FIS bodový výsledok poslednej sezóny.
2) V prípade nesplnenia určeného výkonnostného priemeru FIS bodov, pretekár
môže splniť podmienky na zaradenie aj jedným jednorazovým výsledkom, ktorého
hodnota voči požadovanému FIS bodovému priemeru je nižšia o 10%.
3) Pri prechode z dorastu do juniorskej kategórie platí pravidlo, že pri nesplnení
stanoveného priemeru FIS bodov na zaradenie, je potrebné byť celkovým víťazom
výkonnostného rebríčka staršieho dorastu.
4) V prípade nesplnenia FIS bodových kritérií v kategórii juniorov alebo junioriek,
bude môcť byť zaradený jeden najlepší junior a jedna najlepšia juniorka s najnižším FIS
bodovým priemerom.
5) Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (Trénerská rada BÚ SLA).
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Kritériá zaradenia pre mladší dorast:
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského
pohára (SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom
poradí. Na základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 2
dievčatá a 2 chlapci.
Kritériá zaradenia pre starší dorast prvým rokom:
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského
pohára (SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom
poradí. Na základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 1 dievča
a 1 chlapec.
Kritériá zaradenia pre juniorky vo vytrvalostných disciplínach:
Staršia dorastenka druhý rok menej ako:
jednorázovo)
Posledným rokom juniorka menej ako:
jednorázovo)

priemer

162

FIS

bodov

(146

priemer

155

FIS

bodov

(140

Kritériá zaradenia pre juniorky v šprinte:
Staršia dorastenka menej ako:
Posledným rokom juniorka menej ako:

priemer 217 FIS bodov (195 jednorázovo)
priemer 202 FIS bodov (182 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 148 FIS bodov (133 jednorázovo)
priemer 133 FIS bodov (120 jednorázovo)
priemer 121 FIS bodov (109 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) v šprinte:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 193 FIS bodov (174 jednorázovo)
priemer 150 FIS bodov (135 jednorázovo)
priemer 136 FIS bodov (122 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre juniorov vo vytrvalostných disciplínach:
Prvým rokom menej ako:

priemer 151 FIS bodov (136 jednorázovo)
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Posledným rokom menej ako:

priemer 144 FIS bodov (130 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre juniorov v šprinte:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:

priemer 192 FIS bodov (173 jednorázovo)
priemer 184 FIS bodov (166 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 138 FIS bodov (125 jednorázovo)
priemer 124 FIS bodov (112 jednorázovo)
priemer 113 FIS bodov (102 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) v šprinte:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 175 FIS bodov (158 jednorázovo)
priemer 153 FIS bodov (138 jednorázovo)
priemer 139 FIS bodov (125 jednorázovo)

7. Úsek akrobatického lyžovania
V športových disciplínach akrobatického lyžovania slopestyle a bigAir platia
nasledovné kritéria pre zaradenie na Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania,
kategória muži, ženy samostatne:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania
2. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania
3. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
akrobatického lyžovania, (traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie
uvedených kritérií.
8. Úsek snowboardingu
V športových disciplínach snowboardingu platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku snowboardingu, kategória muži, ženy samostatne:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
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2. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
3. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
snowboardingu, (traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie uvedených
kritérií.
Na výnimku, je možné zaradiť ďaľšieho športovca vo veku do 20 rokov v prípade, že
bude návrh schválený Predsedníctvom úseku snowboardingu, ktorý prezentuje svoje
výnimočné schopnosti prostredníctvom video editov na verejne prístupných médiách.

9. Úsek lyžovania na tráve
V športových disciplínach lyžovania na tráve platia nasledovné kritéria pre zaradenie
na Listinu talentov Úseku lyžovania na tráve, kategória muži, ženy samostatne
v každej vekovej kategórií:

Kategórie U12, U14 a U16
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve,
alebo
1. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
2. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
3. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve,
alebo
umiestnenie do 5. miesta na medzinárodných FIS pretekoch.

Kategória U21
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve,
alebo
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1. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
2. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
3. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve,
alebo
umiestnenie do prvej ½ výsledkovej listiny na Majstrovstvách sveta juniorov
alebo
umiestnenie do prvej ½ výsledkovej listiny v celkovom poradí Svetového pohára
juniorov.
10. Úsek skokov na lyžiach

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre
zaradenie na Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy
samostatne v každej vekovej kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
alebo umiestnenie v prvej ½ štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
11. Úsek severskej kombinácie

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre
zaradenie na Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy
samostatne v každej vekovej kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
alebo umiestnenie v prvej ½ štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.

Článok V.
Zdravotná prehliadka
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1. Každý člen skupiny Talentovanej mládeže SLA je povinný absolvovať športovú zdravotnú
prehliadku v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom. (§ 5 ods. 8 zákona č.
440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou
lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca).
2. Ihneď po schválení konečnej Listiny talentov SLA je športový riaditeľ povinný oznámiť
športovcom povinnosť absolvovania športovej zdravotnej prehliadky a následne
skontrolovať platnosť prehliadky navrhnutých športovcov.
3. Športovec, ktorý nemá platnú športovú zdravotnú prehliadku bude na základe tejto
skutočnosti z Listiny talentov SLA okamžite vyradený a to až do doby nápravy tejto
skutočnosti.

Článok VI.
Vyradenie z Listiny talentov SLA
1. Športovci sú vyradení z Listiny talentov SLA ku 30.04. kalendárneho roku predchádzajúcej
súťažnej sezóny.
2. Športovci môžu byť vyradení z Listiny talentov kedykoľvek behom súťažnej sezóny na
návrh športového riaditeľa odborného úseku ak zanechali aktívnu športovú činnosť, alebo
im bola zistená neplatná športová zdravotná prehliadka.
Článok VII.
Ekonomické zabezpečenie Talentovanej mládeže SLA
1. Štruktúra ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
Športovec zaradený na Listinu talentov SLA je financovaný z príspevku MŠVVaŠ SR
uznanému športu, kapitola „Rozvoj talentovanej mládeže“, pre daný kalendárny rok a na
základe schváleného rozpočtu SLA. Okrem financovania z účelovej kapitoly „Rozvoj
talentovanej mládeže“, takýto športovec môže byť financovaný z iných finančných zdrojov
odborného úseku, alebo klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť.
2. Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
a) Športovec zaradený na Listinu talentov SLA uzatvára so športovou organizáciou v ktorej
vykonáva športovú činnosť a je vedený v jej zdrojovej evidencii (športový klub), zmluvu
o príprave športovca (§4, ods.4, ZoŠ v platnom znení).
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b) športovec musí byť evidovaný v Informačnom systéme športu (dočasne v zdrojovej
evidencii športovcov a športových odborníkov SLA) (§ 80 ZoŠ ods. 2, min. písm. a), b), f),
k) n) až q))
c) za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod finančných
prostriedkov z dotačného účtu SLA za účelom úhrady oprávnených výdavkov účelu
nasledovne:
1./ priama úhrada dodávateľovi tovaru alebo služby, ktorú športovec využil oproti
finančnému dokladu dodávateľa tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
2./ na účet vlastných zdrojov SLA/OÚ, ak SLA/OÚ uhradil z vlastných finančných
prostriedkov oprávnený výdavok pre športovca oproti finančnému dokladu dodávateľa
tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
3./ na bankový účet športovca určený pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ak
z vlastných finančných prostriedkov uhradil oprávnený výdavok na účel oproti
finančnému dokladu dodávateľa tovaru/služby vystaveného na športovca. Športovec je
povinný vyúčtovať predmetné výdavky prostredníctvom Vyúčtovacieho formuláru SLA
a to najneskôr do 15 dní od vykonania úhrady.
Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže SLA, ktoré
sa poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú podmienky § 66 Zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení - mať spôsobilosť byť prijímateľom
verejných prostriedkov, predovšetkým mať zriadený samostatný bankový účet na príjem
verejných
prostriedkov.
3. Využitie finančných prostriedkov
Využitie prostriedkov z kapitoly „Rozvoj talentovanej mládeže“ sa deje v súlade
s podmienkami uvedenými v zmluve medzi MŠSVVaŠ a SLA.
Za oprávnené výdavky tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované v zmluve o
príspevku okrem výdavkov spojených s účasťou športovca na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy všetkých kategórií a univerzitných
majstrovstvách sveta i Európy.
Oprávnenými nákladmi použitia príspevku sú:
a) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné preteky a stretnutia v
SR a zahraničí,
b) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
c) poistenie liečebných nákladov,
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d) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
e) diagnostika,
f) regenerácia a rehabilitácia,
g) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného
charakteru,
h) výdavky na športovca a s ním asociovaných športových odborníkov a to najmä
mzdy a odvody
j) preprava športového materiálu a náradia.
Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na preukázanie
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.
Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho vyúčtovania
prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané prostriedky rozvoja
talentovanej mládeže alpského lyžovania, bežeckého lyžovania, akrobatického lyžovania,
snowboardingu, lyžovania na tráve, skokov na lyžiach a severskej kombinácie 15.12.
príslušného kalendárneho roka , tieto prostriedky sa použijú na materiálne zabezpečenie
talentovaných športovcov príslušného odvetvia lyžiarskeho športu. O tomto presunutí
nevyčerpaných prostriedkov rozhodne Predsedníctvo SLA do 3 pracovných dní od 15.12.
príslušného kalendárneho roka.
4. Evidencia účtovných dokladov
Všetka činnosť športovcov z Listiny talentov SLA musí byť zdokumentovaná v súlade so
všeobecne platnými pokynmi pre vedenie účtovníctva a smernicami SLA. Vyúčtovanie
výdavkov športovca predkladá športový riaditeľ odborného úseku.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť schválením Konferenciou SLA dňa 31.05.2018 s
účinnosťou od 01.06.2018.

v.r. Ivo Ivanič, prezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA
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v.r. Ján Garaj, viceprezident SLA
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EK 04
KATALÓG PRACOVNÝCH ZARADENÍ
A SMERNICA MZDOVÉHO OHODNOTENIA A
ODMEŇOVANIA

Vypracoval:

Predkladá:

Schvaľuje:

Sekretariát SLA

Sekretariát SLA

Dňa:

Dňa:

19.01.2018

19.01.2018

Predsedníctvo SLA
Dňa:
19.01.2018
Číslo uznesenia:

III. ODMENY FUNKCIONÁROV
Odmena za
zasadnutie P-SLA
v EUR

Odmena za výkon
funkcie
v EUR

Člen Predsedníctva SLA

50,-€

X

Prezident SLA

100,-€

200,-€/mesiac

Viceprezident SLA

100,-€

200,-€/mesiac

X

50,-€/mesiac

30,-€ *

X

X

10,-€/hod.

Funkcia

Predseda športového odvetvia
Predseda Kontrólno-revíznej komisie
Osoba poverená Predsedníctvom SLA
na výkon špeciálneho zadania (projekt,
úloha, zastupovanie na významnom
jednaní/udalosti a pod.)

*Odmena za zasadnutie nie je vyplácaná v prípade ak predseda KRK-SLA a Kontrolór SLA je totožná osoba.
V prípade, že ide o kumulovanú funkciu bude vyplatená len odmena z titulu výkonu funkcie (stĺpec Odmena za výkon
funkcie).

Odmena za zasadnutie P-SLA je považovaná v zmysle tejto smernice ako odmena za nepravidelnú
činnosť a vo výške hrubej mzdy.
Odmena za výkon funkcie je považovaná v zmysle tejto smernice ako odmena za pravidelnú závislú
činnosť a vo výške hrubej mzdy.
Legitímne zvolený funkcionár SLA je oprávnený obdržať kompenzáciu cestovných náhrad v zmysle
Smernice na vyúčtovanie oprávnených cestovných náhrad za vykonanie pracovnej cesty
v prospech SLA.
IV. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE
Túto smernicu schválilo Predsedníctvo SLA
účinnosť dňom 01.01.2018.

na svojom zasadnutí dňa 19.01.2018 a nadobúda

ZOZNAM ČINNOSTÍ - Sekretariát SLA
Oddelenie: Sekretariát
Pozícia: kancelária sekretariátu
Aktualizácia: 14.11.2017

#

Popis činnosti

FINANČNÉ ČINNOSTI
príjem finančných dokladov, formálna kontrola dokladov a ich spracovanie, zaradenie dokladov na príslušný
1
odborný úsek
2 nahadzovanie finančných dokladov do KPFD

Vysvetlivky:
Se - registračno-admin pracovník
VK - vedúca kancelárie
RACI matica činností

GS - generálny sekretár
POU - predseda OU

Vykonávateľ
činnosti

Zodpovedný
za realizáciu
činnosti

Poradca

Responsible

Accountable

Consulted

Informed

Se/VK

VK

GS/účtovník/kontroló
r

štatutár

doklad

denne

5

7 min

VK

VK

GS

štatutár

doklad

týždenne

8

10 min

Na vedomie
Jedn.miery Frekvencia

Objem = počet
Odhadovaná
jed.miery v
pracnosť na 1
uvedenej
jedn.miery
frekvencii

3 súčinnosť s účtovníčkou pri príprave a realizácií úhrad,

VK

GS

POU

štatutár

platobná
fronta

týždenne

2

30 min

4 kontroling čerpania štátnych zdrojov odborných úsekov, tvorba mesačného vyúčtovania pre MŠVVaŠ SR

GS

štatutár

kontrolór

POU

zostava

mesačne

1

360 min

5 príprava podkladov pre spracovanie miezd

VK

GS

účtovník/štatutár

štatutár

zostava

mesačne

1

45 min

6 správa a evidencia pokladne

VK

GS

štatutár

štatutár

doklad

denne

1

10 min

7 identifikácia a archivácia mesačných bankových výpisov

Se/VK

VK

GS

štatutár

výpis

mesačne

12

45 min

8 spracovanie doručených cestovných príkazov a vyúčtovaní

Se/VK

VK

GS/kontrolór/účtovní
k

štatutár

tlačivo

týždenne

2

45 min

VK

GS

kontrolór/POU

štatutár

tlačivo

týždenne

1

20 min

1 správa prijatých online registrácií (členovia a kluby)

Se

GS

POU

štatutár

tlačivo

týždenne

10

20 min

2 archivácia a vydávanie preukazov,

Se

GS

POU

štatutár

preukaz

týždenne

10

10 min

3 vydávanie licencií a osvedčení,

Se

GS

PKO VZ

štatutár

tlačivo

týždenne

10

10 min

4 spracovanie žiadosti o zmenu v registrácií

Se

GS

POU

štatutár

tlačivo

týždenne

10

10 min

Se

GS

POU

štatutár

tlačivo

týždenne

5

15 min

3 zabezpečenie stanovísk komisie vzdelávania ku sporným žiadostiam

Se

GS

PKO VZ

štatutár

žiadosť

týždenne

2

30 min

4 interpretácia stanoviska žiadateľovi

Se

GS

POU

štatutár

oznámenie

týždenne

2

20 min

5 spracovanie súpisiek pretekárov na aktuálnu sezónu do evidencie FIS a evidencie SLA,

Se

GS

POU

štatutár

súpiska

ročne

30

30 min

6 archivácia súpisiek a FIS licencií

Se

GS

POU

štatutár

súpiska

ročne

30

5 min

7 vydávanie osvedčení absolventom vzdelávacích kurzov a doškolení,

Se

GS

PKO VZ

štatutár

osvedčenie

ročne

100

15 min

8 vydávanie náhradných osvedčení absolventom vzdelávacích kurzov a doškolení z minulých rokov,

Se

GS

PKO VZ

štatutár

osvedčenie

ročne

100

10 min

1 evidencia došlej a odoslanej pošty

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

dokument

denne

1

30 min

2 zabezpečenie odoslania korešpondencie prostredníctvom pošty

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

dokument

denne

1

45 min

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

dokument

týždenne

5

15 min

4 príprava podkladov pre vypracovanie stanovísk a vyjadrení

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

dokument

týždenne

ad hoc

5 evidencia a archivácia zmlúv

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

zmluva

mesačne

1

15 min

6 spracovanie elektronickej pošty,

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

email

denne

100

0.5 min

7 príjem telefónnych hovorov

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

hovor

denne

30

1.5 min

8 priebežná archivácia písomností v zmysle registratúrneho poriadku

Se/VK

VK

GS

POU/štatutár

dokument

denne

1

5 min

9 príprava podkladov na zasadnutie P-SLA

Se/VK

GS

štatutár

POU/štatutár

zostava

mesačne

1

100 min

Se/VK

GS

kontrolór

štatutár

zostava

kvartálne

2

45 min

Se

GS

kontrolór

štatutár

zápis

mesačne

1

120 min

9 evidencia záloh a kontroling záloh
REGISTRAČNÉ A EVIDENČNÉ ČINNOSTI

2

registrácia športových odborníkov (príjem a evidencia žiadosti o zápis do registra RŠO, spracovanie
žiadosti, odoslanie na posúdenie vedúcej komisie), športovcov

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

3

skenovanie, archivácia došlých písomných žiadostí a vyjadrení

10 príprava podkladov na zasadnutie orgánov KRK, komisie, konferencia…
11 vyhotovovovanie zápisov z P-SLA
12 vyhotovovovanie zápisov komisií, konferencie…
13 tvorba článkov a oznamov na web SLA

Se

GS

kontrolór

štatutár

zápis

kvartálne

2

120 min

VK/GS

GS

štatutár

POU/štatutár

pdf súbor

týždenne

1

20 min

INŠTITÚCIE
1 návšteva úradov a inštitúcií

VK/GS

GS

štatutár

POU/štatutár/kontrolór

stretnutie

týždenne

1

60 min

2 spracovanie žiadostí na základe požiadaviek FIS

Se/VK/GS

GS

POU

štatutár

dokument

týždenne

2

30 min

3 komunikácia s ostatnými inštitúciami (MŠVVaŠ SR, SOV, ADA)

Se/VK/GS

GS

POU/štatutár

štatutár/kontrolór

dokument

mesačne

3

30 min

1 príjem a evidencia písomností ohľadom právnych sporov,

Se/VK

GS

štatutár/kontrolór

POU/štatutár/kontrolór

dokument

mesačne

ad hoc

2 príprava podkladov pre vypracovanie právnych stanovísk

Se/VK

GS

štatutár/kontrolór

POU/štatutár/kontrolór

dokument

mesačne

ad hoc

3 príjem a evidencia disciplinárnych podnetov

Se/VK

GS

štatutár/kontrolór

POU/štatutár/kontrolór

dokument

mesačne

ad hoc

4 príprava podkladov pre stanoviská k prijatým disciplinárnym a sporovým podnetom

Se/VK

GS

štatutár/kontrolór

POU/štatutár/kontrolór

dokument

mesačne

ad hoc

1 evidencia, nahláška poistených pretekárov,

Se

VK

GS

POU

záznam

týždenne

3

20 min

2 evidencia, nahláška poistenia podujatí

Se

VK

GS

POU

súpiska

ročne

2

30 min

3 príprava zmluvy o podujatí a jej manipulácia

Se

VK

GS

POU/štatutár

zmluva

ročne

20

20 min

4 príprava RD zmluvy a jej manipulácia

Se

VK

GS

POU/štatutár

zmluva

ročne

10

20 min

5 objednanie, príprava a distribúcia RD dekrétov

Se

VK

GS

POU/štatutár

dekrét

ročne

50

10 min

Se/VK

GS

POU

kontrolór

žiadosť

denne

3

30 min

7 vystavenie potvrdení pre školu

Se/VK

VK

POU

GS

dokument

ročne

50

10 min

8 príprava podkladov pre členskú schôdzu úseku a pomoc pri organizačnom zabezpečení

Se/VK

POU

GS/štatutár/kontrolór

štatutár/kontrolór

dokument

kvartálne

7

180 min

Se

VK

GS

štatutár/POU

dokument

týždenne

3

20 min

PRÁVNE SPORY A DISCIPLINÁRNE PODNETY

ČINNOSTI VO VZŤAHU K ODBORNÝM ÚSEKOM

6

adresovanie žiadosti na odborný úsek ohľadom chýbajúcich dokladov, nesprávnych dokladov, omeškaných
platieb,

9 evidencia dokumentov - repre, mládež

