ZÁPIS
zo 06. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

27.3.2019_10:00 hod.

Miesto:

Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (10)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Katarína Mašlejová

Overovatelia:

J. Garaj, V. Halíř

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Média a SLA
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
b) Projektové financovanie 2019 – rozhodnutie
5. Sezóna 2018/19
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
6. Sezóna 2019/20
a) Štatút reprezentanta 2019/20 – schválenie
b) Reprezentácia UTL 2019 - schválenie
7. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 - informácia
8. Zmluvy a dohody
a) Rossignol Cup 2018/19 b) Steiger Cup 2018/19
9. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Harmonogram činnosti OU – schválenie
c) Smernica SLA – Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV – schválenie
d) Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných cestách SLA – schválenie
e) Aplikácia ZoŠ § 9, písm 1 – ročný príspevok – informácia
10. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
a) ČS OU 2019 - pokyny
b) Konferencia SLA 2019 - informácia
11. Záver
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1. Otvorenie
6. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje K. Mašlejová, overia J. Garaj, V. Halíř.
Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Prezident SLA, I. Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia
vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
GS požiadal o zmenu v programe v bode 5 a v bode 8. Nikto z prítomných nenamietal:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Média a SLA
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
b) Projektové financovanie 2019 – rozhodnutie
5. Sezóna 2018/19
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
b) MSJ 2019 UAL/SNB nominácia
6. Sezóna 2019/20
a) Štatút reprezentanta 2019/20 – schválenie
b) Reprezentácia UTL 2019 - schválenie
7. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 - informácia
8. Zmluvy a dohody
a) Rossignol Cup 2018/19 b) Steiger Cup 2018/19
c) Ladislav Šandor
d) žiadosť o výnimku – tréner UTL Ľ. Masár
9. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Harmonogram činnosti OU – schválenie
c) Smernica SLA – Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV – schválenie
d) Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných cestách SLA – schválenie
e) Aplikácia ZoŠ § 9, písm 1 – ročný príspevok – informácia
10. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
a) ČS OU 2019 - pokyny
b) Konferencia SLA 2019 - informácia
11. Záver
Ivan Ivanič dal hlasovať o zmene programu.
Uznesenie č.

06-19/73

P-SLA schvaľuje doplnený program na 6. P-SLA.
ZA:

10

PROTI:

0
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ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh z predchádzajúcich zasadnutí a priebeh ich plnenia. Zoznam úloh
a uznesení tvorí prílohu tohto zápisu.
3. Média a SLA
GS privítal pána Bednára odovzdal mu slovo.
J. Bednár poďakoval prítomným za uskutočnené individuálne stretnutia. Stručne zhrnul základné
poznatky, ktoré získal z týchto stretnutí. Uviedol, že je potrebné intenzívne pracovať a rokovať a nie je
možné zmeniť názor novinárov okamžite. Stretol sa s novinárom p. Gresnerom a diskutoval s ním
problematiku vnímania SLA verejnosťou v širšom kontexte.
Ciele a komunikácie – nestačí veci len robiť ale musí sa komunikovať navonok, s členskou základňou,
s úsekmi, aby vedeli, že patria pod SLA.
Doporučuje vytvoriť komunikačný tím, 3-4 ľudia (PR manažér, Manažér webu a sociálnych sietí,
komunikátori/Ľudia komunikujúci za úseky. Títo PR ľudia by mali mať informácie z vedenia úsekov.
P. Ivanič informoval, že p. Bednár sa stretol s každým úsekom, okrem UAD, nakoľko sa nedohodli na
termíne. Komunikačný kanál by mal byť stanovený jasne, kto komunikuje, aby bol jednotný imidž. P
Predstavil reklamný prospekt pre hľadanie partnerov SLA a FIRN SLA.
J. Garaj uviedol, že sa p. Bednár stretol s predsedom UAD J. Garajom v Liptovskom Mikuláši. Avšak
termín 15.3.2019 prezidentovi I. Ivaničovi nevyhovoval a preto poslal namiesto seba na predsedníctvo
UAD M. Mersicha.
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
GS informoval o stave finančných prostriedkov na úsekoch k 20.3.2019.
Vlastné zdroje OÚ:
BÚ:
7.552 eur
ÚAD:
27.953 eur
ÚAL:
898 eur
SNB:
603 eur
SÚ:
2.324 eur
USK:
5.050 eur
ÚTL:
8.111 eur

Asociácia:
Štátne zdroje:
182.991 eur
Prevádzka:
17.150 eur
Vzdelávanie:
1.063 eur
FIS zdroje 2018:
53.000 chf
Sponzorský účet SLA:
1 eur
Národný športový projekt: 123.398 eur

b) Projektové financovanie 2019 – rozhodnutie
GS odprezentoval štruktúru financií, ktoré sú vydelené z rozdelenia prostriedkov 2019 a určené na
účelové financovanie k projektom zameraným na reformu v príprave talentovanej mládeže:
Repre: 65.580 eur + Talent: 62.000 eur + Rozvoj: 78.635 eur = 206.215 eur
Projekty doručené z vedenia úsekov:
BU:
Projekt 1-2019 - PCTM BÚ SLA CROSS COUNTRY SKIING
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- požadované SLA financovanie: 75.745 eur

Projekt 2-2019 - PROJEKT: SOCIÁLNA PODPORA
– požadované SLA financovanie: 12.048 eur
UAD:
Projekt 1-2019 – PROJEKT TÍMOVEJ PRÍPRAVY MLÁDEŽE U21
- požadované SLA financovanie: 83.500 eur
Projekt 2-2019 - OD TOPOLINA k WORLD CUP
– požadované SLA financovanie: 142.700 eur
Projekt 3-2019 – ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA RD U16
– požadované SLA financovanie: 35.190 eur
UAL:
Projekt 1-2019 - SLOVAKIA FREESTYLE TEAM
- požadované SLA financovanie: 95.925 eur
SU:
Projekt 1-2019 - Obnova konkurencieschopnosti skoku na lyžiach v rámci európskeho priestoru
- požadované SLA financovanie: 20.000 eur
USK:
Projekt 1-2019 - Obnova olympijskej disciplíny Severská kombinácia v slovenských podmienkach a jej
konkurencieschopnosti v rámci európskeho priestoru
- požadované SLA financovanie: 13.000 eur
M. Mersich uviedol, že investičné projekty nespadajú do týchto projektov, pretože SLA nedisponuje
financiami, ktoré sa dajú použiť ako investičné kapitálové výdavky.
I. Ivanič vyzval prítomných, aby stručne popísali tieto projekty.
BU:
M. Malák predstavil dva projekty z bežeckého lyžovania.
1. projekt – Sociálna podpora klenotov SLA. Skonštatoval, že je dlhodobá absencia sociálnej podpory
pre TOP športovcov, ktorí nie sú zaradení do rezortných športových stredísk. To má za následok
predčasný odchod zo športovej scény a neprofesionalitu športovcov. Hlavným cieľom je zabezpečenie
minimálnej mzdy pre TOP športovcov a vytvorenie pozitívneho motivačného obrazu pre budúce
generácie. Iné športové zväzy sledujú našich športovcov a sledujú koho asociácia nepodporí, aby mohli
dobrých športovcov prevziať k sebe a zaradiť ich do podporného systému.
GS na margo projektu # 1 uviedol, že zákon o športe je nastavený tak, že predpokladá, že keď
talentovaný juniorský reprezentant končí školu, tak by ho mal zväz sociálne zabezpečiť
prostredníctvom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Túto zmluvu takýto výkonnostný
športovec môže uzavrieť alebo s rezortom, alebo s klubom, v ktorom je evidovaný, alebo s NŠZ vo
všeobecnom prípade. V podmienkach lyžovania je počet miest v rezortoch obmedzený a kluby nie sú
za takúto platformou, pre takýto typ pracovno-právneho vzťahu. V našej situácii, je to SLA, ktorá má
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prevziať túto úlohu. Táto záležitosť však nemôže byť predmetom projektu, to je strategické
rozhodnutie SLA aký vzťah budú mať vrcholoví športovci, ktorí už nie sú krytí štátom z dôvodu
ukončenia štúdia a de-facto musia nastúpiť do práce, aby mali z čoho existovať, a nie nejaký projekt.
Tu musí nastúpiť inštitút Zmluvy o profesionálnom výkone športu a poslaním SLA je postarať sa tak
o športovcovu existenciu, v takom rozsahu, aby sa ďalej venoval vrcholovému športu v 100% rozsahu
a nasadení.
2. projekt – zameraný na športovcov – dorast a juniori. Máme viac amatérskych športovcov ako
profesionálnych a títo amatérsky športovci nemôžu konkurovať profesionálnym športovcom. Deti
a juniorov treba motivovať, aby sme sa o nich postarali. Je potrebné viesť túto mládež
k výkonnostnému rastu a vytvoriť centralizované jadro budúceho reprezentačného družstva juniorov
a seniorov s cieľom pre MS a ZOH.
GS na margo projektu # 2 uviedol, cieľom číslo jedna pre všetky úseky je zabezpečiť reformu mládeže
tak, aby výsledky do vzorca vo výpočtovom rozsahu J1 boli umiestnenia v špičke a prvej tretine
výsledkových listín a nie 50., ani 60. a už vôbec nie 70. miesta, ako sme momentálne svedkami.
GS doplnil, že ak necháme súčasnú mládež so súčasnou úrovňou výkonnosti, ktorú momentálne
predvádza, dorásť do veku dospelých, bez reformy ich prípravy, tak na výsledky na svetovej úrovni
môžeme zabudnúť. Ak nedokážeme v juniorskej kategórií dnes atakovať svetovú špičku, zajtra
v kategórii dospelých nemáme žiadne šance.
UAD:
P. Dluhoš predstavil 1. projekt:
1. projekt – projekt tímovej mládeže U21 - vychádza z výkonnosti mládežníckych kategórií. Cieľom je
vytvoriť Centrum talentovanej mládeže, zriadenie CTM ako samostatnej právnickej osoby. Alternatívy
družstiev: 1.muži, 2. ženy, alebo 3.mix. Bola vyhlásená ponuka na hlavného trénera, asistenta trénera
a manažéra. Koncept uvažuje o modeli, kedy by na financovanie takéhoto družstva okrem SLA, TMR
a UAD prispievali aj pretekári. Spustenie projektu je podmienené financovaním zo strany TMR a SLA
z projektových financií. V prípade že nebude TMR participovať na projekte , SLA a ÚAD prepracuje
a doplní rozpočet.
J. Garaj upozornil, že tento projekt zatiaľ nie je schválený vedením úseku UAD a jedná sa výlučne
o prípravný návrh.
J. Garaj predstavil ďalšie projekty:
2. projekt – Lyžiarska akadémia Veroniky Velez Zuzulovej – zámerom je pracovať na raste športovej
výkonnosti vybraných športovcov, zabezpečením viacročnej komplexnej starostlivosti o vybraných
talentovaných športovcov v oblasti personálneho, organizačného, materiálneho a finančného
zabezpečenia.
GS upovedomil prítomných, že organizácia Lyžiarska akadémia V. Velez Zuzulovej nie je členom SLA
a bol by financovaný na externé IČO, nie na IČO SLA. Na druhej strane doplnil, že športovci, ktorí v nej
sú združení sú riadnymi členmi SLA a takmer všetci sú alebo Talentovaná mládež 2018 alebo U21
reprezentácia 2018/19.
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Prezident Ivanič namietol, že nepovažuje za správne aby bola externá organizácia financovaná
z projektových peňazí SLA a takisto nesúhlasí aby eventuálne sponzorské prostriedky SLA spojené
s financovaním projektov boli adresované na externú organizáciu, ktorá nie je členom SLA.
I. Ivanič vyzval za hlasovanie projektu V. Velez – Zuzulovej.
Uznesenie č.

06-19/74

P-SLA schvaľuje, aby projekt Lyžiarskej akadémie Veroniky Velez Zuzulovej bol zohľadnený ako
projekt v SLA.
ZA:
0
PROTI:
10
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE NEPRIJATÉ.
J. Garaj predstavil aj 3. projekt:
3. Projekt – Skvalitnenie športovej prípravy RD U16 – projekt cielený na RD U16 celoročne
a systematicky tak, aby sa zlepšila aktuálna športová výkonnosť pretekárov U16 a aby sa vytvárali
predpoklady na ich ďalší športový rast pri prechode do juniorskej kategórie.
UAL:
P. Jurečková predstavila 1 projekt: Podporou mládeže zvýšiť počet detí, ktoré sa venujú športu
a zabezpečiť vhodné podmienky pre tréning a prípravu športovcov. Pripravovať a zabezpečovať
pravidelné vzdelávacie a športové akcie. Cez intenzívnejší marketing posilniť všeobecné povedomie
o freestyle lyžovaní a aktivitách úseku.
T. Murgáč uviedol, že k rozvoju úseku UAL má k dispozícii minimálne finančné prostriedky. Chceli by
poskytovať stabilné a profesionálne zázemie pre športovcov.
SNB:
M. Hliničan informoval, že nevypracoval žiadny formálny projekt, pretože to nepovažuje za potrebné
a uviedol, že ich reforma spočíva vo vytvorení tréningových skupín podľa disciplín (freestyle, alpine) a
každý jeden športovec bude spolufinancovať svoju účasť na pretekoch a príprave. Dvoch nových
športovcov chcú poslať na juniorskú súťaž. V školskej lige našli veľa talentov, s ktorými aktívne pracujú.
SU, USK:
F. Vavričník: SU projekt Obnova konkurencieschopnosti skoku na lyžiach v rámci európskeho priestoru
- cieľom projektu je udržať nastúpený trend, ktorý je potrebné rozšíriť a koordinovať s organizátormi
FIS campu. Zameranie je na zvýšenie počtu pretekárov zúčastňujúcich sa týchto podujatí v roku 2019.
Športovci dorástli na mostíkmi s FIS pretekmi, ktoré zvládajú a na jar 2019 pôjdu na preteky vyšších
úrovní. Projekt je stavaný na 8 člennú skupinu chlapcov a dievčat. Má mať charakter dlhodobého
projektu, a motivovať deti, ktoré vyrastajú na klubovej úrovni. Modelová skupina je motivovaná, má
jasné ciele a chcú mať prvú účasť na OH.
USK projekt Obnova olympijskej disciplíny Severská kombinácia v slovenských podmienkach a jej
konkurencieschopnosti v rámci európskeho priestoru - v princípe ide o identický prístup ako projekt
SU s tým, že jednou z hlavných mét je aktívna účasť pretekárov na YOG 2020.
GS doplnil, že vzhľadom na vývoj situácie so športovcami vo 4. výpočtovej skupine vzorca na príspevok
(prepad UAL, výpadok UTL), nastal čas ,kedy SU a USK musia začať dodávať výsledky z YOG, MSJ, MS
a SP musia tak začať prispievať k prínosom pre SLA. Situácia tak ako bola tolerovaná doteraz už nemôže
pokračovať.
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F. Vavrinčik uviedol, že súhlasí, a preto presadzuje prezentované zmeny.
ULT:
L.Šandor obdobne ako M.Hliničan uviedol, že nepripravoval žiadny formálny projekt. Vytvoril plán
športovej príprav reprezentácie a ten potrebuje odfinancovať. Juniori v talentovanej mládeži sa majú
zúčastniť dvoch vrcholových pretekov, v Iráne a Švajčiarsku a z toho dôvodu žiada o navýšenie
rozpočtu kvôli účasti na týchto podujatiach.
GS stručne zhrnul finančné požiadavky rýchlostného lyžovania, ktoré boli predložené už v decembri
2018.
Následne bola vyhlásená krátka prestávka.
I. Ivanič informoval, že štátne finančné prostriedky pre projekty sa nebudú rozdeľovať podľa hodnoty
projektov ale podľa úsekových podielov. Každý úsek dostane 5% základ fix a k tomu sa pripočíta
percentuálne rozdelenie podľa tabuľky koeficientov činnosti úseku. M. Mersich dodal, že tieto
prostriedky musia byť použité na uvedené projekty v rozsahu podľa potrieb projektu a nie na iné
aktivity úseku.
I. Ivanič ďalej uviedol, že navrhuje navýšenie rozdelenia FIS prostriedkov 2019 oproti pôvodnému
rozhodnutiu rozdeliť 40.000 eur na 100.000 eur. Rozdelenie bude vykonané podľa percentuálneho
prínosu úseku k tvorbe FIS prostriedkov.
GS doplnil, že tieto prostriedky budú pripísané na účet SLA až v septembri 2019, a preto ich reálne
rozdelenie na úsekové účty bude až v septembri, nie teraz.

Úloha # 1 zo 06. P-SLA – Športoví riaditelia vyhodnotia plnenie kritérií Predpisu o Talentovanej
mládeži SLA sa uplynulú súťažnú sezónu 18/19. Termín: 30.4.2019
J. Garaj uviedol, že súhlasí s týmto kompromisným návrhom, ale upozornil, aby sa v nasledujúcom
prerozdelení prostriedkov dorovnal rozdiel z prerozdelenia na: Rozvoj + Tal. Mládež + Repre.
UAD si nenárokuje ani jeden cent naviac čo mu neprináleží, ale nechce, aby úsek nedostal ani o jeden
cent menej ako mu patrí.
Uznesenie č.

06-19/75

P-SLA schvaľuje rozdelenie štátnych finančných prostriedkov vo výške 206 215€, pre jednotlivé
úseky nasledovne: BU = 55 933€, UAD = 72 333€, SU = 18 913, USK = 17 457€, UAL = 19 457€, ULT =
4 911€, USB = 17 211€ a rozdelenie FIS finančných prostriedkov, v Septembri 2019, vo výške
100 000€ pre jednotlivé úseky nasledovne: BU = 28 075€, UAD = 25 345€, SU = 7 080, USK = 5 000€,
UAL =12 865€, ULT = 5 000€, USB = 16 635€.
1
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
(Gantnerová)
UZNESENIE PRIJATÉ.
Odišiel V. Halíř. Predsedníctvo SLA je prítomné v počte 9.
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5. Sezóna 2018/2019
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
GS stručne informoval o obdržaných správach vedúceho výpravy z každého úseku.
b) MSJ 2019
uzn. P-ÚAL 002/2019 zo dňa 10.3.2019:
P-ÚAL SLA schvaľujú nomináciu športovcov na podujatie MSJ v akrobatickom lyžovaní 2019 v Rogla,
SLO nasledovne: disciplína skicross: Nikola Fričová, Ján Sanitrár. Tomáš Bartalský – vedúci výpravy;
SNB: Samuel Šagát - SBX
Uznesenie č.

06-19/76

P-SLA schvaľuje uznesenie P-UAL č. 002/2019 zo dňa 10.3.2019.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

6. Sezóna 2019/2020
a) Štatút reprezentanta 2019/20 – schválenie
GS požiadal prítomných o rozhodnutie pre určenie pomeru reklamných plôch športovca a SLA pre
štatút na sezónu 19/20.
GS uviedol, že v minulej sezóne bolo 30% odstúpených športovcom a 70% bolo pre SLA.
M. Mersich navrhol aby pre juniorov U21 platil nasledovný pomer: 20% pre športovcov a 80% pre SLA.
Ak chce športovec väčší podiel, tak musí požiadať vedenie SLA o odstúpenie.
Pre dospelých športovcov v pomere 50% pre športovcov a 50% pre SLA.
Návrh:
U21:
Dospelí:

% plochy pre športovca <U21 – 20%
% plochy pre športovca >U21 – 50%

Ďalej M. Mersich požaduje, aby sa striktne uplatňovalo na úsekoch pravidlo FIS 204.1.4 , to jest, SLA
nevydá licenciu a neprihlási pretekára na preteky, resp. ho stopne, pokiaľ SLA, alebo jej dcérska
obchodná spoločnosť nie je účastníkom sponzorskej zmluvy športovca, ktorej predmetom je finančná
alebo iná podpora športovca.
M. Mersich, aby mali športovci SLA na významných podujatiach oblečené rovnaké kombinézy vo
všetkých úsekoch.
GS namietol, že taká vec môže reálne prísť do platnosti až v sezóne 2020/2021, aby bol priestor na
návrhy a schválenie kombinéz. SNB a UAL informovali, že predložia svoj návrh.
M. Mersich predložil dva koncepty eventuálneho dizajnu nového vzoru kombinéz. Navrhol, aby
výrobcovia predložili návrhy kombinéz s čičmanským vzorom a športovci by si vybrali dizajn, ktorý sa
im páči. Dôležité je zachovať modrobiely farebný základ a s prekrytím čičmanským vzorom.
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Uznesenie č.

06-19/77

P-SLA schvaľuje, že športovci budú mať jednotnú kombinézu v modrobielom dizajne s čičmanským
vzorom.
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1 (Murgáč)
UZNESENIE PRIJATÉ.

Úloha # 2 zo 06. P-SLA – Se-SLA aktualizovať bod 2.1.4 štatútu športovca a reprezentanta.
Termín: 30.04.2019
J. Gantnerová upozornila na poistenie športovcov, ktorí sa zúčastňujú nominačných pretekov PMV ako
sú MS a MSJ v prípade ak nie zaradení do reprezentácie na základe kritérií. Vtedy sa na nich nevzťahuje
uznesenie úseku o celoročnom poistení.
GS uviedol, že ustanovenie zákona hovorí, že ak sa ľubovoľný športovec, ktorí nie je členom
reprezentácie nominuje na PMV ako je MSJ, alebo MS, tak na to obdobie trvania podujatia sa stáva
reprezentantom. V takejto situácii je povinnosť športového riaditeľa dať športovcovi podpísať štatút
reprezentanta a overiť si či je poistený. V štandardnej situácii takýto športovec je nositeľom FIS licencie
a k tomu aby mu bola vydaná musel podpísať FIS Deklaráciu, v ktoré v bode 2 sa píše, že si je vedomý
toho, že lyžovanie je rizikový šport a treba byť poistený. Ak zistí, športový riaditeľ, že takýto športovec
napriek tomu, že podpísal čestné prehlásenie FIS Deklaráciu a nie je poistený tak je povinný ho nahlásiť
na poistenie SLA na osobodni na dobu trvania účasti takéhoto športovca na PMV.
b) Reprezentácia UTL 2019 - schválenie
L. Šandor predložil zoznam športovcov, ktorých vedenie Úseku lyžovania na tráve schválilo do
Reprezentácie UTL 2019.
J. Garaj sa informoval na základe akých kritérií boli športovci zaradení do reprezentácie UTL SLA,
pretože jedna z pretekárok, ktorá je zaradená nebola nikdy na FIS pretekoch.
GS doporučil, aby sa seriózne prepracoval nový Súťažný poriadok UTL a upravili sa dané kritériá tak,
aby boli jasné a zrozumiteľné (transparentné) a výkonnostne náročné.
Uznesenie č.

06-19/78

P-SLA schvaľuje Reprezentáciu UTL na sezónu 2019/2020 v zložení: RD-A L Nikol Fričová; RD-U16 L
Vanesa Drahovská; RD-A M Ohrádka Lukáš; RD-U21 M Ficeľ Matúš* Masár Adam, Jánoška Alex.
*Na výnimku P-UTL
2
(Garaj,
ZA:
6
PROTI:
1 (Murgač)
ZDRŽAL SA:
Tanczos)
UZNESENIE PRIJATÉ.
7. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 – informácia
K. Saalová pripomenula, že nemá od všetkých úsekov rozhodnutie ohľadom ponúkaných tém lektorov,
aby mohla vyskladať program 03/2019, ktorý by sa mal konať koncom apríla 2019. K danému dňu
zaslali vyjadrenie len SU/USK a BU.
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Úloha # 3 zo 06. P-SLA – Predsedovia OU pošlú K. Saalovej vyjadrenia k témam na vzdelávací seminár
03/2019. Termín: 6.4.2019
8. Zmluvy a dohody
a) Rossignol Cup 2018/19
Uznesenie č.

b) Steiger Cup 2018/19

06-19/79

P-SLA schvaľuje zmluvy Rossignol cup 2018 a Steiger cup 2018/19.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Ladislav Šandor – športovo -technický riaditeľ UTL
GS uviedol, že L. Šandor už niekoľko rokov plní úlohy športovo-technického riaditeľa a predsedu úseku,
ale nie je legitímne zazmluvnený a koná len na základe uznesenia. Každý jeden Š-TR musí byť zmluvne
zaviazaný voči SLA.
Uznesenie č.

06-19/80

P-SLA schvaľuje Mandátnu zmluvu športovo-technický riaditeľ UTL pre L. Šandora.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

d) Žiadosť o výnimku – tréner UTL Ľuboš Masár
L. Šandor uviedol, že na základe dlhoročného reprezentovania SR v lyžovaní na tráve, neskôr trénerskej
praxe v lyžovaní na tráve navrhuje, aby bol Ľuboš Masár schválený ako tréner UTL bez výberového
konania, nakoľko je málo trénerov lyžovania na tráve a výberové konanie by v tomto prípade bola len
formalita.
I. Ivanič navrhuje, aby daná žiadosť bola najprv schválená P-ULT.
P. Penkert uviedla, že Ľ. Masár je uznesením P-UTL schválený ako tréner reprezentácie, ale v danom
uznesení nie je uvedené, že či a ako je takýto tréner platený.
P-SLA berie na vedomie, že P-ULT pripraví zmluvu s L. Masárom bez výberového konania.
9. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
Zápis z posledného zasadnutia KRK-SLA je zverejnený na web stránke SLA.
b) Harmonogram činnosti OU – schválenie
GS informoval, že Se-SLA vypracoval univerzálny harmonogram činností vedenia OU, ktoré musia OU
realizovať v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roku. Uviedol, že dôvodom vzniku harmonogramu
je zabezpečiť aby povinné štandardné úlohy úseku z hľadiska riadenia a rozhodovania boli vykonávané
včas a s predstihom. Harmonogram bude distribuovaný na jednotlivé úseky a bude súčasťou
aktualizovaného Organizačného poriadku SLA.
c) Smernica SLA – Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV – schválenie
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GS požiadal o hlasovanie za schválenie Smernice o vedúcom výpravy a vedúcom trénerovi výpravy na
PMV.
Uznesenie č.

06-19/81

P-SLA schvaľuje Smernicu Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

d) Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných cestách SLA – schválenie
GS informoval, že tento bod presúva na ďalšie P-SLA z dôvodu plánovanej konzultácie uvedenej
smernice s HKŠ.
e) Aplikácia ZoŠ § 9, písm 1 – ročný príspevok – informácia
GS informoval o situácii, ktorá nastala v SLA z dôvodu neuhradených členských príspevkov členmi SLA.
Zákon o športe ukladá športovej organizácii, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberať
od osôb s jej príslušnosťou okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a
dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje
aj členský príspevok.
GS následne predstavil aktuálnu štatistiku evidencie ku 19.03.2019:
Celkom v evidencii SLA ku 19.03.2019:
Splnené členské povinnosti:
Nesplnené členské povinnosti:

7471 členov
3895 členov
3576 členov

GS pripomenul prítomným stanovisko HKŠ z 04.03.2019 pre všetky NŠZ, v ktorom sa uvádza, že
nezaplatené členské sa účtuje a eviduje ako pohľadávka NŠZ voči členovi.
GS následne ukázal štruktúru dlhu:
Nesplnené členské povinnosti:

3576 členov

z toho v rozsahu do 1 roku:
z toho v rozsahu do 2 rokov:
z toho v rozsahu do 3 rokov:
z toho v rozsahu do 4 rokov:
z toho v rozsahu viac ako 5 rokov:

645
489
419
369
1654

Celkom pohľadávka SLA voči členom:

ekvivalent dlhu 16.125 eur
ekvivalent dlhu 12.225 eur
ekvivalent dlhu 10.475 eur
ekvivalent dlhu 9.225 eur
ekvivalent dlhu 82.700 eur
130.750 eur

GS citoval stanovisko účtovníčky a audítorky SLA, v ktorom žiadajú riešenie tejto situácie nakoľko
predmetná položke predstavuje zásadnú vec v účtovnej závierke SLA a má vplyv na bonitu štatistických
údajov o SLA.
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Návrh:
1. Konferencia SLA 2019 am-block ukončí členstvo členom s nezaplateným členským 3 a viac rokov ku
dňu konania Konferencie SLA.
2. Členov s dlhom do 2 rokov vyzvať na predĺženie do 30.12.2019. Konferencia SLA 2019 prijme
uznesenie, že členom, ktorí tak neurobia sa ukončí členstvo am-block ku 01.01.2020.
3. Se-SLA pripraví úpravu Registračného poriadku tak, aby nezaplatenie členského poplatku do termínu
31.12. kalendárneho roku, v ktorom vypršali členské povinnosti členovi bolo automaticky považované
za zrušenie členstva v SLA. Ak bude nutné upraviť Stanovy v tejto veci, musíme upraviť aj príslušný
článok Stanov.
10. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
Uznesenie č.

06-19/82

P-SLA schvaľuje nové registrácie 02/2019.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) Navýšenie odmeny pre manažéra skladu SLA
J. Garaj navrhol navýšenie odmeny pre manažéra skladov v Liptovskom Mikuláši a Jasnej. Alternatíva:
A – 300€ + cestovné náklady/mesiac
B – 400€/mesiac Paušál
P-SLA sa priklonilo k alternatíve B. Následne I. Ivanič navrhol schválenie navýšenia odmeny cez
elektronické hlasovanie.
J. Garaj uviedol, že v apríli 2019 prebehne inventúra skladu.

Úloha # 4 zo 06. P-SLA – P-SLA bude elektronicky hlasovať za navýšenie odmeny pre manažéra
skladov za správu skladov MTZ. Termín: 30.4.2019
PRACOVNÁ ČASŤ
a) ČS OU 2019 - pokyny
GS informoval ohľadom dátumov konania členských schôdzí jednotlivých OU. Na OU bude zaslaná
pozvánka na ČS ako vzor, ktoré musia byť odoslané min 7 dní pred konaním ČS. Delegačný kľúč schválili
všetky OU a KRK-SLA skontroluje výpočty všetkých delegačných kľúčov. Rokovacie podklady musia byť
zverejnené 3 dni pred konaním ČS.
b) Konferencia SLA 2019 – informácia
GS informoval, že dátum konania Konferencia 2019 je navrhnutý na 23.5.2019 (štvrtok) o 12:00 hod.
v Poprade. Zvolanie Ko-SLA 2019 podľa čl.10.10 – najneskôr do 07.05.2019 (dátum, miesto, čas,
program, preds.). Odoslanie pozvánok s programom delegátom Ko-SLA 2019 – najneskôr 7 dní min.
Povinnosť zverejniť info o konaní zasadnutia na webovom sídle najneskôr 15 dní pred konaním
zasadnutia - 07.05.2019.
GS pripomenul úsekom, že listinu delegátov a náhradníkov musia OU doručiť na Sekretariát SLA do
10.5.2019, ak nastane zmena delegátov. Delegáti musia byť členmi SLA a musia mať splnené členské
povinnosti (platné členstvo v SLA). Delegáti musia byť zverejnení v Informačnom systéme športu a na
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web stránke SLA najneskôr 7 dní pred konaním Konferencie SLA. GS informoval aké materiály je
potrebné pripraviť na Konferenciu, ktoré je povinnosť poslať delegátom najneskôr 3 dni pred –
15.05.2019.
P. Penkert upozornila, že ak chcú OU meniť kritériá v Predpise pre Talentovanú mládež je potrebné
poslať podklady aby sa pripravil návrh úpravy.
GS informoval ohľadom starých pohľadávok spred roku 2016 v súvislosti s účtovnou uzávierkou 2018.
Jedná sa o platby, ku ktorým chýbajú doklady. Účtovníčka a audítorka navrhujú, aby P-SLA formálne
prijalo uznesenie, aby sa tieto staré pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2016 odpísali vo forme
neuhradenej faktúry alebo nevyúčtovanej zálohy.
Uznesenie č.

06-19/83

P-SLA schvaľuje odpis pohľadávok vo forme neuhradenej faktúry a nevyúčtovanej zálohy starších
ako rok 2016.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.

11. Záver
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Mašlejová

Ján Garaj

Viktor Halíř

Ivan Ivanič

27.03.2019

15.05.2019

15.5.2019

27.03.2019

Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Úlohy a uznesenia
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 20.03.2019

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 6. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 27.marca 2019 (streda) o 09:00 hod. , v zasadacej miestnosti č.606,
Generálny sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Média a SLA
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
b) Projektové financovanie 2019 – rozhodnutie
5. Sezóna 2018/19
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
6. Sezóna 2019/20
a) Štatút reprezentanta 2019/20 – schválenie
b) Reprezentácia UTL 2019 - schválenie
7. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 - informácia
8. Zmluvy a dohody
a) Rossignol Cup 2018/19
b) Steiger Cup 2018/19
9. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Harmonogram činnosti OU – schválenie
c) Smernica SLA – Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV – schválenie
d) Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných cestách SLA – schválenie
e) Aplikácia ZoŠ § 9, písm 1 – ročný príspevok – informácia
10. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
a) ČS OU 2019 - pokyny
b) Konferencia SLA 2019 - informácia
11. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Viceprezident SLA

PCTM BÚ SLA – SKI CROSS COUNTRY

PCTM BÚ SLA
CROSS COUNTRY
SKIING
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PCTM BÚ SLA – SKI CROSS COUNTRY
1. Identifikácia predkladateľa / realizátora projektu
Predkladateľ / realizátor:

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA)
Bežecký úsek SLA (BÚ SLA)

Realizátor projektu:

Koordinátori:
1. PaedDr. Ján Valuška
Telefón:

0905 321617

E-mail:

jan.valuska@gmail.com

2. Mgr. Stanislav Holienčík
Telefón:

0902 953 388

E-mail: stanislavholiencik@gmail.com
Ambasádori:
1. PaedDr. Alena Procházková
2. Mgr. Ivan Hudač
3. Zmš. Rudolf Čillík
Garant:
Ján Valuška
Telefón:

0905 321 617

E-mail:

jan.valuska@gmail.com

Diagnostika - výskum:
Mgr. Peter Lopata PhD.

2. Popis projektu
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Názov projektu:

PCTM BÚ SLA – SKI CROSS COUNTRY

Realizátor projektu:

SLA

Riadenie projektu:

vertikálna úroveň

Účastníci projektu:
1. Športovci – kategória dorast a juniori
2. Realizačný tím
Miesto realizácie:

- územie Slovenskej Republiky, Rakúsko a zahraničie

Termín realizácie projektu:

máj 2019 – apríl 2020

Hlavný cieľ projektu:
•

Odborne viesť športovo talentovanú mládež na úseku bežeckého lyžovania v SLA s cieľom
výkonnostného rastu športovcov – vytvoriť jadro budúceho reprezentačného družstva juniorov
a seniorov – reprezentácia na MS a ZOH.

•

Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie športovej prípravy a účasti na medzinárodných FIS
súťažiach.
a. Realizačný tím
b. Finančné zabezpečenie

Čiastkové ciele projektu:
•

zaradenie talentovanej mládeže do projektu PCTM BÚ SLA

•

zabezpečenie finančných prostriedkov pre projekt PCTM BÚ SLA

•

metodické usmerňovanie tréningového procesu,

•

vypracovanie HŠP,

•

plnenie plánu tréningového procesu,

•

kontrola plnenia tréningového plánu,

• výskum - zistenie aktuálneho stavu a pripravenosti športovcov na začiatku ročného
cyklu/sezóny s následnými kontrolnými meraniami počas sezóny 2019-2020. Na základe
zistených hodnôt jednotlivými testami riadiť športovú prípravu,
•

diagnostikovanie športovcov v NŠC – testovanie laboratórne a terénne,
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•

analýza techniky behu prostredníctvom IT technológií,

• spolupráca s odborníkmi v oblasti fyzioterapie, biomechaniky a biochémie a výživy,
•

mentálna príprava a spolupráca s psychológom,

•

účasť na domácich športových súťažiach a konfrontácia so súpermi,

•

účasť na zahraničných športových súťažiach a konfrontácia so súpermi,

•

účasť na zahraničných športovo – vzdelávacích sústredeniach,

•

vybojovať popredné pozície v domácich rebríčkoch súťaží,

•

získavať v medzinárodných súťažiach lepšie fis body,

•

účasť na YOG (umiestnenie do 20 miesta) a MSJ umiestniť sa do 30 miesta štartového poľa,

•

postupne sa prepracovávať na prednejšie pozície na MSJ , U23, postavenie štafety na MSJ.

Cieľová skupina:
•

Primárna cieľová skupina – vybraná talentovaná mládež stredných škôl na základe výkonnosti.

•

Sekundárna cieľová skupina – športoví odborníci (tréneri, fyzioterapeuti, psychológ,
servismani), pedagógovia, rodičia a iní.

Cieľovou skupinou je športovo talentovaná mládež stredných škôl zo Slovenska. Športové kluby,
v ktorých športovo talentovaná mládež tvorí členskú základňu.

2.1 Zhrnutie projektu
BÚ SLA a vedenie SLA má záujem o vytvorenie primeraných podmienok pre realizáciu športovej
prípravy v kategórii dorastencov a juniorov v bežeckom lyžovaní (BL). „Sme jeden tím“.
Cieľom je zabezpečiť:
riadenie tréningového procesu centrálne v dvoch tímoch A, B a strediskách pod vedením
športových odborníkov so zodpovedajúcou kvalifikáciou, (zabezpečuje vedenie SLA).
1. stredisko A tím - TM BL v BB – zastrešuje TM v strede Slovenska (koordinuje J.
Valuška)
2. stredisko B tím– TM BL vo VT – zastrešuje TM na východe Slovenska (koordinuje S.
Holienčík)
harmonogram športovej prípravy (HŠP) pre zaradených pretekárov TM BÚ SLA
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finančné prostriedky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie projektu TM BL
(zabezpečuje sa z prostriedkov SLA a marketingu BÚ SLA)
zaradenie TM do rezortného strediska MŠVVaŠ SR – NŠC na základe analýzy výkonnosti zabezpečiť diagnostiku a testovanie v zariadeniach NŠC a finančne podporiť tréningové cykly
do výšky ako je uvedené v rozpočte
Celý projekt bude zabezpečovaný pod garanciou SLA.
Koordinátori projektu sú: Ján Valuška – dlhoročný reprezentačný tréner žien od r.2005-2019 so
skúsenosťami na medzinárodnej úrovni, tréner V. kvalifikačného stupňa, predseda TR BU. Stanislav
Holienčík – tréner III. kvalifikačného stupňa, bývalý reprezentant SVK v behu na lyžiach, reprezentačný
tréner mužov v sezóne 2013-2015, v súčasnosti mládežnícky tréner v Sport Rysy Klube – Poprad,
predseda Trénerskej rady mládeže.
Úlohou koordinátorov bude:
-

riadenie tréningového procesu podľa metodiky vypracovanej garantom projektu,

-

zabezpečenie tréningového procesu športovej prípravy počas výcvikových táborov,

-

analýza tréningového procesu,

-

zabezpečenie videotechniky behu na lyžiach a jej analýza,

-

spolupráca s osobnými trénermi a ostatnými športovými odborníkmi (fyzioterapeut, masér,
fyziológ, psychológ, lekár a iní podľa potreby).

Ambasádorka projektu je: Alena Procházková

dlhoročná úspešná reprezentantka v bežeckom

lyžovaní – trénerka s kvalifikáciou IV. stupňa. V súčasnosti reprezentantka Slovenska v bežeckom
lyžovaní.
Úlohou ambasádorky je:
-

mať záštitu nad tréningovým procesom, propagovať BL, ukázať, že BL je správna voľba pre
zdravý životný štýl,

-

pomoc pri vedení tréningového procesu, motivovať deti a mládež k účasti na súťažiach,

-

odovzdávať cenné rady a skúsenosti ako zvládať tréningy a preteky.

Pozitívny image projektu zastrešujú ďalší dvaja ambasádori:
Ivan Hudač – tréner reprezentácie Švajčiarska (reprezentujúci súčasnosť)
Rudolf Čillík – osobnosť bežeckého lyžovania (reprezentujúca históriu)
Odborný garant projektu je: Ján Valuška – tréner s kvalifikáciou V. stupňa v bežeckom lyžovaní.
Úlohou garanta je:
Metodické usmerňovanie tréningového procesu vo všetkých zložkách športovej prípravy.
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3. Širšia špecifikácia projektu
3.1. Východisková situácia
Analýza súčasného stavu
Bežecké lyžovanie je šport, ktorý má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Je jeden z najmasovejších
a vo svete sa teší veľkej popularite. Vyrástli tu športovci, ktorí boli schopní súťažiť so svetovou špičkou.
V poslednom období, po ukončení kariéry vrcholových športovcov sa v BÚ SLA dlhodobo nedarí
vychovať nastupujúcu generáciu, s perspektívou dosiahnuť u nej takú výkonnosť, aby bola schopná
porovnávať sa na medzinárodnej úrovni.
Súčasný stav bežeckého lyžovania v Slovenskej lyžiarskej asociácii (ďalej len „SLA“) si vyžaduje
zmenu v systéme prípravy budúcich reprezentantov. Členská základňa sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím mierne zvýšila, najmä v žiackej kategórii a v mladšom doraste. Nedarí sa
tento trend udržať vo vekových kategóriách staršieho dorastu, juniorov a dospelých aj napriek snahe
vedenia – finančnej a metodickej podpore pre mládežnícke kategórie. Výkonnosť športovcov
zaradených do reprezentačných družstiev dlhodobo stagnuje. Doteraz vytvárané zmeny v systéme
podpory hlavne TM nepriniesli pozitívny dopad na rozvoj výkonnosti uvedenej kategórie pretekárov. Je
potrebné, pripraviť nový systém, ktorý by tento stav pozitívne ovplyvnil. Prejsť od systému prípravy viac
zameranej v klubových podmienkach na systém centrálnej prípravy, ktorý bude zameraný hlavne na
mládež v stredných školách (15-18 ročných) s cieľom budovania mládežníckej a juniorskej
reprezentácie v bežeckom lyžovaní. Jedným z cieľov centrálnej prípravy je sledovať perspektívnych
športovcov pri prechode na stredné školy. Vytvoriť im podmienky na štúdium (individuálne študijné
plány a možnosť dištančného štúdia). Zabezpečiť im dostatočné materiálno technické vybavenie
s možnosťou tréningových výcvikových táborov v primeraných podmienkach. V súčasnosti existuje
systém športovej prípravy v stredných športových školách (ďalej llen „SŠŠ“) – bývalé športové
gymnáziá, ktorý je zadefinovaný v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. O tento druh vzdelávania však športovci v kluboch zatiaľ neprejavujú záujem, uprednostňujú
iné druhy vzdelávania. Cieľom centra bude perspektívne začleňovať TM do SŠŠ.
Pri prechode na VŠ prihliadať na záujmy športovcov pri zvyšovaní kvalifikácii s perspektívou
uplatnenia aktívneho športovca v spoločnosti po ukončení aktívnej pretekárskej činnosti. Ponúknuť im
pomoc pri výbere vysokoškolského štúdia a po prijatí na VŠ v spolupráci s rektorátmi umožniť
študentom individuálne študijné plány. Tento zámer plniť v spolupráci so Slovenskou asociáciou
univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“).
Po ukončení vzdelávania zabezpečiť športovcom s požadovanou výkonnosťou primerané
sociálne podmienky – vytvorenie pracovných miest pre profesionálnych športovcov.
3.2 Odôvodnenie projektu:

Vedenie SLA má záujem o vytvorenie systému riadenia športovej prípravy TM na centrálnej úrovni, má
záujem vytvoriť primerané podmienky pre rozvoj vrcholového športu (vyplýva zo zákona o športe).
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BÚ SLA na základe rokovania s vedením SLA, navrhuje projekt PCTM BL. Projekt reflektuje na
požiadavku vedenia SLA.
Zameranie: Vytvorenie centrálneho riadenia športovej prípravy vybraných pretekárov z radov TM na
úseku BL v SLA. Zabezpečenie primeraných podmienok na realizáciu tréningového procesu.
Sledovanie pod odborným dohľadom – špeciálne testovanie, sledovanie funkčných parametrov
športovcov a vyhodnocovanie aktuálneho stavu výkonnosti na základe analýz.
3.3 Realizácia a nástroje projektu
a) Do TM BL budú zaradení športovci na základe výkonnostných kritérií (funkčné parametre –
rýchlostné, silové a vytrvalostné) a výkonnosť preukázaná v pretekoch – FIS body
a umiestnenie v Slovenskom pohári. Zloženie družstve je otvorený dokument.
b) Do výberu môžu byť zaradení a vyradení pretekári na návrh trénera družstva po schválení TR
, BÚ SLA a schválení SLA
c) Zaradení športovci musia spĺňať kritériá dobrého zdravotného stavu, výkonnosti, systematickej
prípravy a psychických daností.
d) Na každú akciu a preteky kategórie FIS budú povolaní najlepší pretekári podľa kategórií, ktorí
v danom období vykazujú najvyššiu športovú výkonnosť. Za výber zodpovedajú zodpovední
tréneri.
e) Zaradení pretekári budú povinní plniť harmonogram športovej prípravy (HŠP) a pravidelne
odovzdávať výkazy jednotlivých cyklov o plnení HŠP. Budú sa stretávať na spoločných VT,
ktoré budú súčasťou HŠP. Forma VT bude prebiehať v 10 – 20 dňových blokoch.
f) Pravidelné testovanie funkčných parametrov zabezpečuje NŠC, sledovanie technickej
pripravenosti a špeciálnych pohybových schopností zabezpečuje SLA, pod vedením odborného
trénera a garanta projektu.
g) Všetci členovia družstva musia mať vypracovaný plán RTC a viesť si tréningový denník / TD /!
h) Konzultácie tréningových plánov a kontrola TD všetkých členov družstva, zasielanie pravidelnej
evidencie po cykloch / osobne alebo e-mailom/ systémom POLAR gps hlavnému trénerovi,
resp. koordinátorom projektu.

4. Diagnostikovanie zaradených športovcov
Dosiahnuté výsledky športovcov sú závislé od kondičnej prípravy, úrovne techniky v jednotlivých
disciplínach, taktiky počas súťaže a iných vonkajších vplyvov prostredia.
Diagnostika pohybového aparátu športovcov, funkčných parametrov, vytrvalostných schopností,
silových a rýchlostných slúži na zistenie aktuálneho stavu športovca pred zahájením náročnej športovej
prípravy. Je východiskom pri plánovaní a zmenách ďalšej prípravy športovca. Pomôže odhaliť slabé
články v technickej a kondičnej príprave. Pre zabezpečenie diagnostikovania zaradených športovcov je
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nevyhnutná spolupráca s pracoviskom, ktoré má vytvorené podmienky na diagnostikovanie. NŠC ako
priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR zaoberajúca sa vrcholovým športom na Slovensku disponuje
personálnym a technickým zabezpečením, prostredníctvom ktorého je schopná vykonávať spomínané
úkony a byť tak nápomocná športovým zväzom a klubom, kde sú tieto možnosti často obmedzené.
Súčasťou diagnostikovania je analýza oporno-pohybového aparátu v spolupráci s odborníkmi –
fyzioterapeutmi a tvorba odporúčaných cvičení na odstránenie zistených nedostatkov. S fyzioterapeutmi
budú zabezpečené tréningy – špeciálne cvičenia zamerané na zlepšenie rozvoja posturálneho svalstva
s cieľom zlepšenia ekonomiky pohybu a samotnej techniky behu. Odborné diagnostikovanie opornopohybového aparátu a dýchacie a špeciálne cvičenia zabezpečuje fyzioterapeut.
Pre zabezpečenie komplexnej športovej prípravy je nevyhnutný mentálny tréning, ktorý bude
zabezpečovaný v prípade potreby v spolupráci s firmou SPORTMIND.
4.1. Špecifický zámer diagnostikovania
Zámerom diagnostikovania je zistenie aktuálneho stavu antropometrických, kondičných a funkčných
parametrov organizmu športovca. Ďalej nastoliť jeho pravidelnú športovú diagnostiku vychádzajúcu
z ročného plánu s cieľom zefektívnenia rozvoja kondičných schopností, následné zisťovanie ich zmien
a tvorby databázy využiteľnej pri rozvoji a prípadnej korekcii metodiky kondičnej prípravy v danom
športovom odvetví.
4.2 .Čiastkové ciele diagnostiky:
A. Antropometria (Inbody 230-analyzátor ľudského tela )
Telesná voda, telesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha.
BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR).
Odporučenie minimálnej kalorickej potreby (BMR).
Hodnotenie tukového a svalového tkaniva.
Meranie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť.
B. Diagnostika pohybového aparátu športovca
Analýza skrátených a oslabených svalov.
Svalové dysbalancie a nesprávne pohybové stereotypy.
Nesprávne držanie tela.
Možnosti korekcie, kompenzačné cvičenia.
C. Diagnostika vytrvalostných schopností
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Športová diagnostika – funkčné vyšetrenie (spiroergometria na behátku s palicami + na
súpažnom trenažéri).
Laktátová krivka – testovanie v teréne.
D. Biochémia
Laboratórne vyšetrenie a suchá biochémia.
E. Motorické testy :
- všeobecné: atletický beh v teréne
- špecifické: beh na kolieskových lyžiach
F. Posudzovanie techniky behu na lyžiach a analýza pohybu
- videozáznam 2 D a jeho analýza
- videozáznam 3 D a jeho analýza

5. Rozpočet
Realizácia projektu PCTM BL s cieľom centrálneho riadenia športovej prípravy TM bude
zabezpečovaná v sezóne 2019/2020 z:
1. Prostriedkov SLA – viď. rozpočet
2. Prostredníctvom NŠC – viď. rozpočet
3. Prostredníctvom partnerov /materiálne a finančné plnenie/

6. Termíny
Apríl 2019

- príprava projektu,

Máj 2019

- predloženie projektu

Jún 2019 – apríl 2020

- realizácia projektu.

7. Zloženie družstva
1. A. tím 6 pretekári
2. B. tím 4 pretekári
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8. Organizačná štruktúra projektu.

SLA

BÚ SLA

NŠC

GARANT
Ambasádor

Koordinátori
+
Realizačný
tím

Zaradení
športovci
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9. Plánované akcie družstva
Projekt PCTM BU SLA 2019

Termín

Miesto

21.5.-26.5.

B.B /Hodrúša

1.6.-15.6.

Vir , Chorvátsko

Názov a náplň akcie
Kondičná
/cvičenia/

príprava

a diagnostika,

Kondičná príprava

Počet
osôb

Osoby
celkom

Cena
deň eur

Počet
dní

Náklady
doprava ,
prenájom

Celkové
náklady

Hradí

3+10

11

50,00 €

6

150,00 €

3 450,00 €

SLA

Vlastné
zdroje

-1725
3+6

9

55,00 €

16

800,00 €

8 720,00 €

3+10

13

50,00 €

7

150,00 €

4 700,00 €

SLA

/vytrvalosť- KL. technika/
20.6.-26.6.

SVK/Hodruša /

Kondičná príprava
/vytrvalosť- KL. technika/

SLA

-2350

Kondičná príprava
11.7.– 26.7.

Livigno

2+6

8

60,00 €

16

350,00 €

8 030,00 €

SLA

3+10

13

50,00 €

15

200,00 €

9 950,00 €

SLA

/sil.vytrvalosť- KL. technika
13.8.- 27.8.

16.9.- 29.9.

SVK , Skalka,Hodruša
Ramsau, Planica,
Oberhof

Kondičná príprava
/špec.vytrvalosť- KL. tech.
špec.prípr. na kl.a snehu
/vytrvalosť,sila,technika

-4975
3+ 8

11

50,00 €

14

2 200,00 €

9 900,00 €

SLA

3+ 8

10

45,00 €

15

1 800,00 €

8 550,00 €

SLA

2+ 8

10

60,00 €

20

400,00 €

12 400,00 €

SLA

3+10

13

25,00 €

14

200,00 €

4 750,00 €

SLA

3+ 10

13

25,00 €

15

150,00 €

5 025,00 €

NŠC

špec.prípr. na kl.a snehu
10.10.- 24.10.

Ramsau/Slizky dom

2.11.-21.11.

Davos, /Livigno/

1.12.- 14.12.

SVK Skalka,Š.Pleso

Jún -

Testy SVK

/vytrvalosť,sila,technika
špec.prípr. na snehu
/vytrvalosť,sila,technika/
špec.prípr. na snehu
/vytrvalosť,sila,technika
Vykonávanie testov v teréne a
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december

laboratórne

75 475,00 €

Spolu:

-9050

Projekt PCTM BU SLA 2019
Jednotka/
osoba, kus,
celok

Hodnota v €

Trénerské zabezpečenie

2

1 000,00 €

12

24 000,00 €

Servisné zabezpečenie

5

600,00 €

1

3 000,00 €

Fyzioterapeut a maser

2

500,00 €

12

12 000,00 €

Realizačný tím

2

400,00 €

6

4 800,00 €

Regenerácia

6

100,00 €

10

6 000,00 €

Biochémia

10

50,00 €

4

2 000,00 €

Suplementy, výživa dop.

10

400,00 €

1

4 000,00 €

Servisný materiál

1

6 000,00 €

1

6 000,00 €

Material športový,lyže ...

10

1 200,00 €

1

12 000,00 €

Material športový,oblečenie

12

900 €

1

10800 €

10800,00 €

Diagnostikovanie NŠC

10

50,00 €

6

3000 €

3 000,00 €

Mentálny tréning NŠC

6

300,00 €

1

1800 €

1 800,00 €

Mentálny tréning

4

300,00 €

1

Náklady na RT:

SPOLU:

Počet jednotiek

Vlastné zdroje

Celkom

1 200,00 €
15600 €

90 600,00 €
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Náklady na zabezpečenie

NÁKLADY CELKOM:
NÁKLADY SLA:

90 600,00 €

Náklady akcie
75 475,00 €

Vlastné zdroje
15 600,00 €

181 675,00 €
166 075,00 €
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Zdravotné zabezpečenie a diagnostika – plán 2019/20
Meno športovca: TM SLA - BU
Zodpovedný tréner: Ján Valuška
POPIS SLUŽBY

Dátum
30.-31.5.
30.-31.5.
30.-31.5.
30.-31.5.

Miesto
NŠC
NŠC
NŠC
NŠC

Dátum

Dátum
8- 9..10.
8.- 9.10.
8.-9.10.
8.-9.10.

Miesto
NŠC
NŠC
NŠC
NŠC

Dátum Miesto
.

22.6.

Skalka

26-27.7. Skalka

13-14.9. Skajka

8-9..10

Skalka

20.12.

Diagnostika silových schpností - činka
Diagnostika silových schpností - špeciáne
(jumper, dynamometria...)
Anaeróbne testy v laboratóriu (Wingate test,
bežecký test, trenažér pre bež.lyž a biatlon...)
Anaeróbne testy v teréne (3x200m - rýchl. BL
Power tap - cyklistka)

30.-31.5.

NŠC

.26-27.7 Skalka

24.8.

8.- 9.10.

Skalka

20.12.

30.-31.5.

NŠC

26-27.7. Skalka

24.8

Skalka

8.- 9.10.

Skalka

20.12.

30.-31.5.

NŠC

26-27.7. Skalka

24.8..

Skalka

8.-9..10.

Skalka

30.-31.5.

NŠC

26-27.7. Skalka

24.8.

Skalka

8.-9.10.

Skalka

Odbery laktátu/ acidobázy v tréningu

Skalka

26-27.7. Skalka

23-24.8. Skalka

16-17.10

Ramsau

Biochemický skríning (CK, glukóza)

30.-31.5.
Podľa
potreby.
Podľa
potreby

16.17.10.

Ramsau

Hypoxický tréning v príprave ,sledovanie
Hyperoxický tréning

podľa plánu
Podľa plánu.

Tvorba videozáznamu
Tvorba, spracovanie a analýza videozáznamu,
projekcia
Meranie rýchlosti (fotobunky, 100m lanko
Speedcheck...)
Všeobecné motorické testy /BU-SLA../

21.5.

Skalka

26-27.7. Skalka

23-24.8. Skalka

16.10.

21.5.

Skalka

26-27.7. Skalka

23-24.8. Skalka

21.5.
Skalka
Podľa plánu. BB

26-27.7. Skalka

23-24.8. Skalka

Preventívna telovýchovná prehliadka
Krvné odbery (hematológia,biochémia)
Antropometria (% podkožného tuku...)
Spiroergometria v laboatóriu
Spiroergometria v teréne
Laktátová krivka v laboratóriu
Laktátová krivka v teréne

Odbery laktátu/ acidobázy v preteku

Miesto

Dátum

Miesto

Skalka

20.12.

Skalka

Ramsau

20.12.

Skalka

16.10.

Ramsau

20.12.

Skalka

16.10.

Ramsau

20.12.

Skalka
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a Š.Pleso

Koordinčné testy (agility, balančná doska...)

30-31.5.

Kompenzačné cvičenia

Fyzioterapia - (Footscan,iné (uvedte)

Podľa plánu
Podľa
potreby
Podľa
potreby

Meranie variability srdcovej frekvencie

Podľa plánu

Odborný seminár oddelenia diagnostiky (navrhnite
tému)

Podľa plánu

Cvičenie a testovanie posturálneho svalového
systému s fyzioterapeutom

Podľa plánu

Masáže- (uvedte počet týždenne/mesačne)

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DVÔVERU!
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PROJEKT:
SOCIÁLNA
PODPORA –
KLENOTOV SLA
sezóna 2019
Info: +421 917 171 829
crosscountry@slovak-ski.sk

1.) VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Úvod:
a)

Dlhodobá absencia sociálnej podpory pre TOP športovcov BÚ SLA / SLA
nezaradených v rezortných strediskách.

b) Predčasný odchod zo športovej scény, rýchle ukončenie kariéry –
nedosiahnutie svojich 100% možností.
c) Neprofesionalita športovcov – práca + brigádovanie namiesto 100%
sústredenosti na šport.

2.) CIELE
Hlavný cieľ:
a)

Zabezpečenie minimálnej mzdy (sociálna podpora) pre TOP športovcov BÚ
SLA / Procházkova Alena, Koristek Ján (nezaradení v rezortných strediskách).

b) Vytvorenie pozitívneho motivačného obrazu „VÍZIE“ pre budúce generácie
športovcov.
c) Profesionalizácia športovcov: zmluva / dohoda / priamy rozhodovací vplyv
SLA.

3.) ÚLOHY PRE NAPLNENIE CIEĽOV
Realizácia a nástroje projektu:
a)

Prostredníctvom SLA realizovanie minimálnej mzdy Procházkova Alena,
Koristek Ján

b) Financovanie projektu 2019: 12 mesiacov x 2 osoby x 502€
c) Definovanie marketingového plnenia zo strany športovcov voči SLA

4.) ZÁVER
Zhrnutie projektu:
a)

Novodobý prístup k TOP športovcom úseku.

b) Suplovanie - nahrádzanie rezortných stredísk.
c)

Motivácia športovcov a motivovanie športovcov do tvrdej práce.

d) Výchova a podpora talentov, vízie a nové ciele pre mládež.
c) Pozitívny image SLA – 100% kontrola nad konaním športovca a jeho RT.

Názov projektu:

Obnova konkurencieschopnosti skoku na lyžiach v rámci európskeho priestoru.

OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Východisková situácia
Ciele projektu
Úlohy pre naplnenie cieľov
Plán realizácie a nástroje projektu
Rozpočet
Dlhodobý cieľ

1. Úvod
V minulosti patril slovenský skok na lyžiach k významným odvetviam slovenského lyžovania. Radi by sme
tejto disciplíne vrátili úroveň minulého obdobia.
2. Východisková situácia
Už viac ako desať rokov pracujme na výchove mladých skokanov a skokaniek. Aktuálne sme sa dostali do
pozície, že za prispenia Viktórie Šidlovej má Slovensko aktívnu účasť na vrcholných podujatiach svetového
významu (EYOF, MSJ, SP).
Tento trend máme aj v mladších kategóriách (starší žiaci a staršie žiačky), ktoré sa aktívne zúčastňujú
a dosahujú dobré výsledky v pretekoch Karpatian cup, Lotos cup, medzinárodné majstrovstvá krajín (ČR,
Maďarsko, Poľsko ) .

3. Ciele projektu
Udržať nastúpený trend, ktorý je potrebné rozšíriť a koordinovať s organizátormi FIS campu.
Jedná sa o zvýšenie počtu pretekárov zúčastňujúcich sa týchto spomínaných podujatí počas roka 2019.

4. Úlohy pre naplnenie cieľov
Hlavnou úlohou je dobudovanie a obnova skokanských mostíkov v Banskej Bystrici (letná časť) a v Selciach
(zimná časť) tak, aby starší žiaci a staršie žiačky zvládli mostík HS70 a mohli sa aktívne zúčastniť FIS Campu,
ktorý je zameraný na mostíky HS70 .
Staršie kategórie, pre ktoré nemáme vytvorené podmienky na území Slovenska, potrebujú pravidelne
vycestovať na tréningový proces a preteky do zahraničia.

5. Plán realizácie a nástroje projektu
V zimnej sezóne sa zúčastniť série 8 pretekov Lotos cup Poľsko. Organizovať 3-4 kolá zimnej Ligy mládeže,
Majstrovstvá Slovenska.
V letnej sezóne sa zúčastniť série 8 pretekov Lotos cup Poľsko. Organizovať 4-5 kôl Ligy mládeže,
Majstrovstvá Slovenska.
Priradenie 4-5 skokanov k oficiálnej výprave na 3x FIS Camp 2019 , ktoré zabezpečí SLA. Týmto krokom
sa dostaneme na oveľa vyššiu výkonnostnú úroveň. Je to priami kontakt s FIS a využitie pomoci, ktorú nám
poskytuje. Je to pomoc pri oboznamovaní sa s novinkami tréningového procesu, nácviku techniky
a samozrejme kontakt s pretekármi.
6. Rozpočet
Podrobný rozpočet je prílohou tohto dokumentu.
Je členený na tri časti:
- bežné položky pre udržanie konkurencieschopnosti v rámci bežnej prípravy a materiálno
technického zabezpečenia
- navýšenie položiek pre už spomínané náročnejšie cestovanie za tréningom do zahraničia.
- investičné náklady určené na obnovu a opravu existujúcich skokanských mostíkov a dobudovanie
nového skokanského strediska pre domácu zimnú prípravu
7. Dlhodobý cieľ
Účasť na svetových podujatiach:
-

2020
2021
2022

YOG, MSJ
MSJ
OH

Projekt tímovej prípravy mládeže U21
1. Predkladateľ projektu:
Odborný úsek AD SLA
2. Termín realizácie
Od: 01.05.2019 do: minimálne 30.04.2022
3. Celková cena projektu: 353 500,-€
Požadovaná dotácia z rezervy prezidenta: 70 000,-€
4. Úvod:
Na základe súčasného stavu výkonnosti mládežníckych kategórií, predsedníctvo
odborného úseku AD SLA si je vedomé, že je potrebné, aby prevzalo plnú zodpovednosť za
ďalší vývoj výkonnostného rastu v kategórii mladší juniori, juniorky, starší juniori, juniorky –
U21, ktorý je základom rozvoja alpských disciplín s náväznosťou na kontinuálne prepojenie
výkonnosti súčasných top športovcov úseku alpských disciplín s budúcou generáciou, ktorá
vyrastie na základe aplikácie tohto projektu v praxi.
5. Cieľ:
Vytvoriť s podporou subjektov SLA a TMR optimálne podmienky pre zvýšenie výkonnosti
pre odborný úsek AD SLA kľúčovej kategórie mládeže U21 prostredníctvom inštitúcie, ktorá
vznikne na základe potreby kontinuálne nadviazať na úspechy športovcov ÚAD v alpských
disciplínach.
Založiť Centrum talentovanej mládeže – inštitúciu, ktorá je nezávislá a autonómna
založená a riadená SLA, odborný úsek AD SLA a TMR. SLA, odborný úsek AD SLA a TMR bude
garantovať jej minimálnu funkčnosť počas 3 rokov bez toho aby sa zmenili základne
podmienky pre rozvoj športovcov a výber trénerov.
CTM je inštitúcia, ktorá v horizonte cyklu OH 2022 a OH 2026 vychová pre odborný úsek
AD SLA športovcov, ktorý sa nominujú na významne podujatia.
6. Forma
6.1.
CTM vznikne ako samostatná právnická osoba
6.2.
Zakladatelia SLA, odborný úsek AD SLA a TMR
7. Štruktúra :
1x generálny manager,
1x externý účtovník
Externý zamestnanci - Fyzioterapeut, masér, kuchár
Prvé družstvo(muži): minimálne 5-6 športovcov,
1 x hlavný tréner, 1 x asistent – napr. servismen
Ďalšie družstvo(ženy): vznikne v prípade zaradenia ďalších 5-6 športovcov,
1 tréner + 1 x asistent- napr. kond. tréner,
Ďalšie družstvo(ženy+muži):
1 tréner + 1 x asistent- napr. kond. Tréner, vznikne v prípade zaradenia nižšieho počtu
zaradených športovcov oproti prvým dvom možnostiam

7.1.
Profesné požiadavky
Hlavný tréner :
• VŠ vzdelanie - tréner zjazdového lyžovania najvyšší stupeň, alebo tréner zjazdového
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lyžovania najvyššieho vzdelania/stupňa (podľa kategorizácie vzdelania v danom štáte)
min. 10 roky praxe, v odbore zjazdové lyžovanie a vedenie juniorských resp. dospelých
družstiev ,
Vedenie národných reprezentačných družstiev resp. regionálnych národných družstiev
v zjazdovom lyžovaní
znalosť anglického jazyka na úrovni B – samostatný používateľ
vodičský preukaz: B
Tréner – asisitent :
tréner zjazdového lyžovania min.2-3 trieda/stupeň (podľa kategorizácie vzdelania v danom
štáte)
min. 2 roky praxe, v odbore zjazdové lyžovanie skúsenosti s prácou s juniorským tímom
v zjazdovom lyžovaní
znalosť anglického jazyka na úrovni B (samostatný používateľ)
vodičský preukaz: B
Generálny manažér:
Manažovanie realizačných tímov CTM pri športovej príprave .
Manažovanie rozpočtov tímov CTM
Kontrola, reporting .
Tvorba návrhov, koncepcií a projektov v oblasti športu.
Vyhľadávanie dodávateľov materiálov pre realizačné tímy CTM atď .
Medzinárodná spolupráca a spolupráca s národnými inštitúciami a ďalšími organizáciami.
Logistika realizačných tímov CTM

8. Kritéria pre zaradenie do CTM:
- pre rok 2019 splnené kritéria ročníkmi 2003 – 1999 pre RD U21 alebo kritéria TM
aspoň v jednej disciplíne s prioritou pre ročníky 2001, 2002, 2003
- 16 roční a 16 ročné umiestnenie na vybraných žiackych pretekoch FIS (Abetone,
Trofeo Topolino, Skofja Loka, Val´d Isere) 1x do 10.miesta, alebo víťaz a víťazka SlP-Ž v
kategórii starších žiakov, žiačok (iba ročník 2003)
- zmluva medzi pretekárom (právnym zástupcom) a CTM s minimálnym trvaním 3 roky
- v prípade neobsadenia sa doplní počet členov družstva ďalšími pretekármi v poradí
doplní ÚAD na návrh trénerov CTM
- v prípade nejasností nominácie pretekára o zaradení do družstva rozhoduje ÚAD na
základe návrhu trénerov CTM
9. Financovanie
ÚAD združí finančné prostriedky na financovanie CTM v uvedenej štruktúre
a uvedenej minimálnej výške v tabuľke č.1 a zároveň žiada predsedníctvo SLA
uzavrieť zmluvu s TMR o financovaní CTM medzi TMR a SLA a zmluvu o financovaní
CTM v minimálnej výške uvedenej v tabuľke č.1 na minimálne 3 roky medzi SLA a
CTM

10. Rozpočet:
Čisté náklady na projekt
Čisté náklady zahŕňajú v zmysle
tabuľky:
1. Náklady interné na mzdy:
Manažér
hlavný tréner
U21 tim č 1: 1x tréner,
U21 tim č 2 : 1x tréner
servismen
Náklady externé na:
kuchára,
fyzioterapeuta, maséra
účtovnik
2.cestovné náklady 190 dni
Skipas /4
Ubytovanie 190 dní
strava 4 osob x 190 dni
Náklady cestovanie
3x35.000km
3. iné náklady
telefón
auto prenájom-leasing 3 ks
ine náklady oblečenie
rezerva

4. náklady pretekárov
Skipas ....
Ubytovanie 190 dní
strava x 190 dni
štartovné 30x
náklady /príspevok pretekarov

altern. 10 pretekárov

1250,-€ + odvody
Živnosť
Živnosť
Živnosť
Živnosť

28 000 €
48 000 €
18 000 €
18 000 €
18 000 €

celkovo mzdy

3 600 €
5 000 €
2 400 €
141 000 €

3950
25
15
3x 3800

15800
19000
11400
11400

Celkom
4x600
7500

celkom

57600
2400
22500
2000
8000
34900

CELKOVÉ NAKLADY
TMR-SLA
PROJEKT SLA
ÚAD

233 500 €
100 000 €
70 000 €
63 500 €

3950
25
15
25
za pretekára
10 pretekárov

3950
4750
2745
750
12195
120 000 €

Spolu:
353 500,-€
Rozpočet je orientačný, za predpokladu že budú dohodnuté externé zdroje
s TMR, SLA sa zaviaže ku plneniu z financií určených na podporu projektov prípravy mládeže
SLA, odborný úsek AD SLA prerozdelí zdroje. V prípade zaradenia nižšieho počtu pretekárov
do projektu: Alternatíva pre 7 pretekárov - Športová štruktúra:1x generálny manager,1x
externý účtovník, externý zamestnanci - Fyzioterapeut, masér, kuchár
Rozpočet:
SLA, ÚAD, TMR 183 500,-€
Príspevok pretekárov
84 000,-€
Celkové náklady 267 850,-€
V prípade že nebude TMR participovať na projekte , SLA a odborný úsek AD SLA
prepracuje a doplní rozpočet.

11. Materiálne plnenie
11.1.
odborný úsek AD SLA poskytne pre potreby CTM tento materiál:
tyče 300 ks (v prípade 1 družstva 150)
vysielačky 6 ks
vŕtačka 4 ks
časomiera 2 ks
auto 2 ks - leasing
vozík 2ks
TMR.:
lístky na vleky v SR
tréningové trate v SR
11.2.
odborný úsek AD SLA poskytne pre potreby CTM materiál:
Poskytnutý sponzormi pre CTM prostredníctvom SLA a ÚAD ako plnenie pre reprezentantov
a pre talentovanú mládež
12. odborný úsek AD deklaruje že finančné prostriedky z financií určených na podporu
projektov prípravy mládeže SLA vo výške 70 000,-€ budú použité na projekt „Tímová príprava
mládeže U21“
13. odborný úsek AD zároveň žiada štatutárov SLA schváliť a uzavrieť zmluvu
s TMR o financovaní CTM medzi TMR a SLA a zmluvu o financovaní CTM v minimálnej výške
uvedenej v tabuľke č.1, v zmysle projektu medzi, medzi SLA a CTM.

Poprad, 19.03. 2019

Mgr. Patrik Dluhoš
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I.

ÚVOD

Po olympijskej sezóne 2017/2018 som sa rozhodla ukončiť svoju dlhoročnú
športovú kariéru, v ktorej som si splnila mnohé z mojich osobných aj
profesionálnych cieľov. Športu som vďačná naozaj za veľmi veľa. Som šťastná,
že práve mne bolo dopriate dostať sa v športe takmer na najvyšší vrchol.
Preto som chcela nájsť spôsob, na odovzdanie mojich športových aj životných
skúseností ďalšej generácii mladých slovenských lyžiarov. To je dôvod prečo
Akadémia vznikla a dnes má za sebou prvý úspešný rok svojho fungovania.
Celý môj doterajší život som hľadala cesty ako sa priblížiť najvyššiemu vrcholu
zjazdového lyžovania. Chcem mladým lyžiarom poradiť ako postupovať
rýchlejšie, efektívnejšie a urobiť čo najmenej chýb na ceste k vytúženému
športovému cieľu.
Po dôkladnej analýze slovenského lyžovania sme spoločne s trénermi Akadémie
prišli k záveru, že najväčší únik talentov je pri prechode zo žiackej do juniorskej
kategórie, teda vo veku 16 rokov. Toto je zlomové obdobie, kedy sa rozhoduje
či sa športovec bude venovať vrcholovému športu, alebo či jeho talent zostane
z rôznych dôvodov nerozvinutý. Práve k riešeniu tohto problému by mala
prispieť práca našej Akadémie.
Vzhľadom na to, že športovci pripravujúci sa v našej Akadémii sú zároveň
členmi reprezentačných družstiev U21 a U16 Slovenskej lyžiarskej asociácie
(SLA) a úspešne reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodných
mládežníckych podujatiach, dovoľujeme si navrhnúť SLA vzájomnú spoluprácu
pri realizácii ich športovej prípravy formou predkladanáho projektu.
Počas mojej pretekárskej kariéry som nezažila veľa pozitívnych skúseností
vrámci spolupráce so SLA. Pociťovala som to ako hendicap a želala by som si ,
aby to v tomto prípade bolo inak. Som toho názoru, že pretekári potrebujú silnú
asociáciu a silnú asociáciu zas robia dobrí pretekári. Som presvedčená, že SLA
by mala spolupracovať s organizáciami ako je naša Akadémia, aby výchova
talentov nebola len vecou náhody a odhodlanosti rodičov. Vieme vám poskytnúť
systém, odbornosť a skúsenosti. Chcem veriť v úspešnosť našej spolupráce.

Veronika Velez Zuzulová.

II.

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je pomoc Slovenskej republike pri výchove mladých
športovcov s cieľom zachovania kontinuity svetových výsledkov našich
súčastných lyžiarov, vzájomnou spoluprácou medzi Lyžiarskou Akadémiou
Veroniky Velez Zuzulovej (Akadémia) a Slovenskou lyžiarskou asociáciou
(SLA).

III. ZÁMER PROJEKTU
Vzájomnou spoluprácou Akadémie a SLA pracovať na raste športovej
výkonnosti vybraných športovcov, zabezpečením viacročnej komplexnej
starostlivosti o vybraných talentovaných športovcov.
1./ v oblasti personálneho zabezpečenia
2./ v oblasti organizačného zabezpečenia
3./ v oblasti materiálneho zabezpečenia
4./ v oblasti finančného zabezpečenia

IV.

ÚLOHY PROJEKTU

Vzájomnou spoluprácou Akadémie a SLA:
1./ Personálne a organizačne zabezpečiť celoročné fungovanie dvoch
nezávislých tréningových skupín pod vedením hlavného trénera.
2./ Zabezpečiť nezávislé financovanie dvoch trénerov pre každú tréningovú
skupinu a jedného hlavného trénera.
3./ Zabezpečiť fyzioterapeuta na celoročnú spoluprácu
4./ Zabezpečiť servismana na celoročnú spoluprácu

5./ Zabezpečiť dopravu pre dve nezávislé tréningové skupiny
6./ Zabezpečiť pre dve tréningové skupiny materiálno-technické vybavenie
6./ Využívať možnosti poskytované VŠC Dukla Banská Bastrica a NŠC
Bratislava
7./ Získať partnerov pre podporu projektu.

V.

REALIZÁCIA PROJEKTU
1. V OBLASTI PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA.

Personálne zabezpečenie budú tvoriť dve tréningové skupiny. Skupina dievčat a skupina
chlapcov. Každá skupina bude mať dvoch trénerov. Koordinovať a riadiť obidve skupiny
bude hlavný tréner. Personálne obmedzenie pre jednu tréningovú skupinu je max.6 dievčat
a max.6 chlapcov. Pri vyššom počte pretekárov sa musí zvýšiť trénerske zabezpečenie ako aj
materiálové vybavenie.
Príjímanie nových členov do Akadémie sa bude konať na základe výberového konania, ktoré
by malo preukázať predpoklady uchádzača pre vrcholový šport. Výberové konanie bude
pozostávať z :
- hodnotenia lyžiarskych zručností (trénermi Akadémie.)
- hodnotenia pohybových schopností ( výsledky testu IRON MAN)
- hodnotenia psychických predpokladov pre vrcholový šport ( športovým psychológom)
- hodnotenia doterajšej športovej výkonnosti
- pohovoru s uchádzačom a zákonnými zástupcami uchádzača
Uchádzači vstúpia do procesu na základe Dohody o športovej príprave uzavretej medzi
štatutárnym zástupcom Akadémie a uchádzačom ( resp. zákonnym zástupcom uchádzača.).
Preterkári Akadémie zostávajú zároveň členmi svojich materských klubov, ktoré sú členmi
Slovenskej lyžiarskej asociácie , pod hlavičkou ktorej realizujú svoju pretekársku činnosť.
Vybraní tréneri Akadémie budú vykonávať činnosť pre Akadémiu na základe Dohody
o trénerskej činnosti.
Zloženie tréningových skupín:
Dievčatá.
1. Rebeka Jančová
2. Ella Hrbáňová
3. Sophia Polák
Chlapci.

nar. 2003
nar.2004
nar.2005

U18 VŠC Dukla
U 16
U16

2. Filip Baláž
3. Václav Klein

nar. 2000
nar. 2002

U 21 NŠC
U 18 NŠC

Najlepšie dosiahnuté výsledky (viď príloha 1 )

Zloženie realizačného tímu:
PaedDr. Timo Zuzula
Anton Boris,dipl.tréner
Mgr. Miriam Poprocká,dipl.tréner
.................... ?
..................... ?
Mgr. Katarína Krekáňová
Rudolf Lukáč
Mgr. Patrícia Pobožná
…………………?

hlavný tréner
tréner dievčat
tréner dievčat
tréner chlapcov
tréner chlapcov
reprezentačný tréner športovej gymnastiky
reprezentačný tréner vzpierania
fyzioterapeut
servisman

2. V OBLASTI ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA
Organizačne zabezpečiť celoročnú športovú prípravu pre dve tréningové skupiny v súlade
s Harmonogramom športovej prípravy ( viď Príloha 2. )
Obidve skupiny absolvujú športovú prípravu spoločne až do pretekového obdobia.
V pretekovom období sa rozdelia podľa kalendára pretekov a aktuálnej športovej výkonnosti.
Plán sústredení do začiatku pretekového obdobia:
Tréningové kempy na lyžiach sú plánované následovne:
1. Folgefona (NOR)
2. Folgefona (NOR)
3. Folgefona (NOR)
4. Tux/Stelvio/ Stubai ?
lyžovanie
5. Tux/Stelvio/ Stubai ?
lyžovanie
6. Kabdalis (SWE)

29.05.- 20.06.2019
08.07.- 29.07.2019
19.08.- 09.09.2019
29.09.- 06.10.2019

21 dní
21 dní
20 dní
7 dní

17 dní lyžovanie
17 dní lyžovanie
16 dní lyžovanie
6 dní

13.10.- 26.10.2019

13 dní

13 dní

04.11.- 25.11.2019

21 dní

17 dní lyžovanie

Spolu dní do prvých pretekov: 86 dní lyžovania

3.V OBLASTI MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Pre dve tréningové skupiny v počte 6 dievčat, 6 chlapcov, 4 tréneri, 1 hlavný tréner, fyzio a
servisman potrebujeme zabezpečiť následovný materiál:

-

4 mikrobusy
1 osobné kombi auto
200 dlhých tyčí
100 krátkych tyčí
100 štetín
5 vŕtačiek
2 časomiery
10 vrtákov
7 vysielačiek na rovnakej frekvenci
2 x meter na meranie slalomových tyčí
2 x laserový zameriavač
tréningové pomôcky pre kondičný tréning ( gumy, lopty, závažia....)
servisný materiál
snežný skúter

4. V OBLASTI FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA
Našim dlhodobým cieľom je spolu s našími partnermi finančne zabezpečiť plynulú
prevádzku Akadémie a kompletne pokryť výdavky na športovú prípravu a súťaže pre
vybraných talentovaných športovcov.
V oblasti finančného zabezpečenia sme si stanovili následovné priority:
1./ Zabezpečiť mzdy pre dvoch trénerov na každú tréningovú skupinu a jedného hlavného
trénera pokladáme za prioritu číslo jedna. Finančná nezávislosť trénerov od rodičov
pretekárov je zárukou nestranného vedenia tréningového procesu len na základe odborných
poznatkov. Zníži sa tým tlak na trénerov pri rozhodovaní o miere talentu jednotlivých
športovcov, ako aj miera tlaku pri organizácii tréningového procesu a pretekov.
2./ Zabezpečiť náklady na sústredenia pre dvoch trénerov na každú tréningovú skupinu
a jedného hlavného trénera. Okrem dôvodov uvedených v bode jedna, je to dôležité aj preto,
aby tréningový proces mohol prebiehať bez obmedzení aj v prípade tréningového výpadku
niekoľkých pretekárov. ( Aby sa rodičom nemenila výška nákladov na sústredenia v závislosti
od počtu pretekárov.)
3./ Zabezpečiť dopravu. Pretekári v juniorskom veku precestujú za pretekmi a tréningami
okolo 50 000 km ročne, často v náročných zimných, horských podmienkach, preto kvalitná
preprava , vzhľadom na bezpečnosť všetkých zúčastnených patrí medzi naše priority.
4./ Zabezpečiť mzdu aj náklady na pretekoch a sústredeniach pre fyzioterapeuta.
5./ Zabezpečiť mzdu aj náklady na pretekoch a sústredeniach pre servismana.
6./ Doplniť, obnoviť a zmodernizovať materiálno-technické vybavenie pre dve tréningové
skupiny.
7./ Pokryť náklady pretekárov na pretekoch a sústredeniach.
8./ Zabezpečiť materiálno technické vybavenie pre pretekárov.
9./ Získať partnerov pre podporu projektu.
Rozpočet na sezónu 2019 /2020 je následovný:
Rozpočet pre 5 pretekárov, 4 trénerov a 1 fyzioterapeuta : 434 450 euro/ rok

Akadémia zabezpečila:
SLA by mala prispieť:

291 700 euro/rok
142 700 euro/rok

Spoločná starostlivosť o talentovanú mládež by vyzerala následovne:
2/3 Akadémia spoločne s partnermi Akadémie
1/3 SLA
Rozpočet pre skupinu s max. kapacitou Akadémie 12 pretekárov, 5 trénerov, 2 fyzio,1
servisman:
827 450 euro/rok
Akadémia zabezpečila:
291 700 euro/rok
SLA by mala prispieť:
360 750 euro/rok
Partneri‚dalších siedmich pretekárov:
175 000 euro/ rok
Celkový Rozpočet na sezónu 2019/2020 viď. Príloha 3.

5.PARTNERI PROJEKTU.
Pretekári združení v Akadémii patria medzi najlepších na Slovensku a niektorí aj medzi
najlepších na svete vo svojej vekovej kategórii. Mnohí z nich sú zaradení v rezortných
strediskách (viď. Zloženie tímu) a takmer všetci sú členmi RD družstiev U 21 a U 16. Títo
pretekári by mali byť nástupníckou generáciou našich súčastných špičkových lyžiarov.
Vzhľadom na to plánujeme spoluprácu s následovnými partnermi:
SLA – partner finančného a materiálového zabezpečenia členov RD U21 a U16
VŠC DUKLA Banská Bystrica – poskytne zaradeným športovcom infraštruktúru pre celkové
zabezpečenie RTC.
NŠC Bratislava – rovnako ako VŠC Dukla.
osobní sponzori pretekárov – tvoria ich prevažne rodičia pretekárov ako hlavní sponzori
svojich detí.
sponzori Akadémie - MINERFIN a.s,
Nadácia SPP
Ďalší v štádiu hľadania. Je to jedna z hlavných úloh Akadémie, aby mohla byť naplnená
základná myšlienka prečo Akadémia vznikla: ,, Zabezpečiť dlhodobý, odborne vedený, od
rodičov pretekárov nezávislý, tréningový proces vo vrcholovom zjazdovom lyžovaní,
s cieľom vychovať nástupnícku generáciu mladých lyžiarov.,,
Zodpovedným za realizáciu projektu bude hlavný tréner, ktorý bude informovať
prispievateľov o činnosti družstiev , plnení Harmonogramu športovej prípravy a športovej
výkonnosti pretekárov.

VI.

OČAKÁVANÝ PRÍNOS PROJEKTU.

Spolupráca Akadémie a SLA by mala Slovenskej republike pomôcť dlhodobo
a systematicky vychovávať športové talenty, ktoré ju budú reprezentovať na
vrcholných podujatiach.

VII. ZÁVER.
1. Sme presvedčení, že realizácia nášho projektu je vo výraznom záujme
Slovenskej republiky v oblasti športu, vzdelávania a výchovy mládeže.
2. Sme presvedčení, že realizácia nášho projektu je vo výraznom záujme
SLA ako organizácie poverenej rozvojom športu, vzdelávania a výchovy
mládeže v zjazdovom lyžovaní.
3. Realizácia nášho projektu by mohla pomôcť vyriešiť SLA niekoľko
zásadných koncepčných problémov juniorského lyžovania.
4. Realizácia nášho projektu by vedela zabezpečiť výber talentov pre
vrcholový šport a tým zabezpečiť účelnejšie využitie ľudského potenciálu
ako aj finačných zdrojov.
5. Vybraným talentom by vedala zabezpečiť dlhodobú, koncepčnú športovú
prípravu, porovnateľnú so športovými prípravami konkurentov vo svete
v ich vekovej kategórii a nevyhnutnú pre ďalší rast športovej výkonnosti.
6. Náš projekt garantuje spoluprácu so špičkovými odborníkmi vo svojom
obore.
7. Spája všetky inštitúcie v SR napomáhajúce rozvoju vrcholového športu na
Slovensku.
8. Okrem štátnych inštitúcii zapája aj podnikateľský sektor.
9. Kumuluje všetky prostriedky ľudské, finančné, materiálne v takom
rozsahu, ako je potrebné pre dosiahnutie celospoločenských cieľov.

VIII. PRÍLOHY

PRÍLOHA 1.
Športová výkonnosť aktuálnych členov Akadémie.
REBEKA JANČOVÁ.
ročník narodenia: 2003
kategória: U 18
zaradenie: VŠC DUKLA Banská Bystrica
RD U 21
klub: LK Levoča
Výsledky:
1. CHI FIS s účasťou alpských aj škandinávskych krajín :
rok 2019, kategória U16 :
Skofija Loka 2.miesto GS , 2.miesto SL
Trofeo Topolino (Alpe Cimbra): 2.miesto GS, 3.miesto SL
rok 2018, kategória U16 :
Skofija Loka 5.miesto GS , 3.miesto SL
Trofeo Topolino 6.miesto GS
rok 2017, kategória U14 :
Skofija Loka 1.miesto GS , 3.miesto SL
Trofeo Topolino 2.miesto GS
2. CHI FIS bez účasti vyššie uvedených :
Říčky: 7x1.miesto, 1x2.miesto
Vrátna: 7x1.miesto, 1x4.miesto( tento rok, keď na štarte SL prišla o
palicu. )
3 .Slovenský pohár :
4xcelková víťazka Slovenského pohára,
10- násobná Majsterka SR v kategŕii U 14 a U 16
FILIP BALÁŽ.
ročník narodenia: 2001
kategória: U 21
zaradenie: NŠC Bratislava
RD U 21
klub: LK LOPS Bratislava

Výsledky:
rok 2019
ako jeden z mála splnil kritériá pre zaradenie do RD U21 na sezónu 2019/2020
následovne:
disciplína
kritérium
plnenie
-

DH

SL
100
83,23

GS
50
40,19

SG
50
42,67

AC
70
58,98

105
79,78

3.miesto na MSJ Pozza di Fassa juniori do 18 rokov DH
4. miesto M SR mužov
1. miesto M SR juniorov do 18 rokov

rok 2018
splnil kritériá pre zaradenie do RD U21 na sezónu 2018/2019 následovne:
disciplína
kritérium
plnenie

DH

SL
110
83,23

GS
70
67,77

SG
70
54,61

AC
90
58,98

125
79,78

rok 2017 a 2016 ( kategória U16)
CHI FIS s účasťou alpských aj škandinávskych krajín 3x do 10.miesta
CHI FIS bez účasti vyššie uvedených : 7x do 6.miesta ( z toho 2x do 3.miesta)

SOPHIA POLÁK
ročník narodenia: 2005
kategória: U 16
zaradenie: VŠC DUKLA Banská Bystrica čakateľ
RD U 16
klub: LK Levoča
Výsledky:
1. CHI FIS s účasťou alpských aj škandinávskych krajín :
rok 2019, kategória U16 :
Skofija Loka 3.miesto GS , 3.miesto SL
Trofeo Topolino (Alpe Cimbra): 6.miesto GS, DSQ SL ( 1.miesto po
1.kole)

2. CHI FIS bez účasti vyššie uvedených :

Říčky: 2x1.miesto
Vrátna: 2x1.miesto
3 .Slovenský pohár :
2.miesto Slovenský pohár celkom v kategórii U 14,
2- násobná Majsterka SR v kategŕii U 14

ELLA HRBÁŇOVÁ
ročník narodenia: 2004
kategória: U 16
zaradenie: VŠC DUKLA Banská Bystrica čakateľ
RD U 16
klub: LK Levoča
Výsledky:
1. CHI FIS s účasťou alpských aj škandinávskych krajín :
rok 2019, kategória U16 :
Skofija Loka 11.miesto GS U16 / 6. miesto SL U 14 ( rok 2018)
Trofeo Topolino (Alpe Cimbra): 17.miesto SL

2. CHI FIS bez účasti vyššie uvedených :
Říčky: 1x 3.miesto, 1x4.miesto
Vrátna: 1x 2.miesto , 1x 3.miesto
3 .Slovenský pohár :
2.miesto Slovenský pohár celkom v kategórii U 16,
3- násobná vicemajsterka SR v kategŕii U 16

VÁCLAV KLEIN.
ročník narodenia: 2002
kategória: U 18
zaradenie: NŠC Bratislava
Talentovaná mládež
klub: LK LOPS Bratislava

Výsledky:
rok 2019
splnil kritériá pre zaradenie do RD U21 na sezónu 2018/2019 následovne:
disciplína
kritérium
plnenie

DH

SL
110
xxxx

GS
70
65,42

SG
70
76,8

AC
90
109,96

125
xxx

rok 2018 ( kategória U16)
CHI FIS s účasťou alpských aj škandinávskych krajín 1x do 15.miesta
CHI FIS bez účasti vyššie uvedených : 2x do 3.miesta
Whistler cup 2.miesto
Slovenský pohár 2.miesto celkom / 1.miesto GS celkom v kategórii U 16
Majster SR GS U16

ROZPOČET PRE SKUPINU 6 dievčat, 6 chlapcov, 5 trénerov, fyzio dievčat, fyzio chlapcov, servisman dievčat, servisman chlapcov.
prevádzkove náklady:
tréningový deň (ubytovanie, strava, vleky)/os

počet
ks
100

počet osôb)
200

21

má zabezpečené

potrebuje zabezpečiť

spolu:
420000

75000

345000

doprava:
PHM / dialnice/1 auto
mikrobusy
osobné kombi auto

6 000
45 000
30 000

5
4
1

30000
180000
30000

12000
90000
0

18000
90000
30000

platy:
tráner /rok
fyzio/rok
servisman/rok

25 000
25 000
25 000

5
2
2

125000
50000
50000

60000
20000
0

65000
30000
50000

materiál:
dlhé hrubé tyče
dlhé tenké 27 mm
krátkych tyčí
štetín
vŕtačiek
časomiery
vrtákov
vysielačiek na rovnakej frekvenci
x meter na meranie slalomových tyčí
laserový zameriavač
tréningové pomôcky pre kondičný tréning
servisný materiál na prípravu lyží
snežný skúter

40
30
25
15
350
5 000
120
400
50
300
3 000
7 000
8 000

200
200
100
100
5
2
10
7
2
2
2
2
1

8000
6000
2500
1500
1750
10000
1200
2800
100
600
6000
14000
8000
947450

8000
0
1500
1500
1050
10000
1200
2800
100
600
4000
4000
0
291750

0
6000
1000
0
700
0
0
0
0
0
2000
10000
8000
655700

ROZPOČET PRE aktuálnu SKUPINU 3 dievčatá, 2 chlapci, 4 tréneri, fyzio.
prevádzkove náklady:
tréningový deň (ubytovanie, strava, vleky)/os

počet
ks
100

počet osôb)
200

6

má zabezpečené

potrebuje zabezpečiť

spolu:
120000

75000

45000

0

doprava:
PHM / dialnice/1 auto
mikrobusy
osobné kombi auto

6 000
45 000
30 000

2
2
1

12000
90000
30000

12000
90000
0

30000

platy:
tráner /rok
fyzio/rok
servisman/rok

25 000
20000
20000

4
1
0

100000
20000
0

60000
20000

40000
0

materiál:
dlhé hrubé tyče
dlhé tenké 27 mm
krátkych tyčí
štetín
vŕtačiek
časomiery
vrtákov
vysielačiek na rovnakej frekvenci
x meter na meranie slalomových tyčí
laserový zameriavač
tréningové pomôcky pre kondičný tréning
servisný materiál na prípravu lyží
snežný skúter

40
30
25
15
350
5 000
120
400
50
300
3 000
7 000
8 000

200
200
100
100
5
2
10
7
2
2
2
2
1

8000
6000
2500
1500
1750
10000
1200
2800
100
600
6000
14000
8000
434450

8000
0
1500
1500
1050
10000
1200
2800
100
600
4000
4000
0
291750

0
6000
1000
0
700
0
0
0
0
0
2000
10000
8000
142700

Návrh skvalitnenia športovej prípravy RD U16.
Predkladateľ: Komisia U16
Vypracoval: Komisia U-16

Východiská:
1. Komisia sa uzniesla, že je potrebné pracovať s RD U16 celoročne
a systematicky tak, aby:
- sa zlepšila aktuálna športová výkonnosť pretekárov RD U 16
- sa vytvárali predpoklady na ich ďalší športový rast
2. Komisia sa uzniesla, že je potrebné u RD U 16 diagnostikovať pohybové
schopnosti , pohybové zručností a psychické predpoklady.
3. Komisia sa uzniesla, že je potrebné vzdelávať pretekárov a trénerov RD
U16.
4. Komisia sa uzniesla, že nadobudnuté poznatky a informácie je potrebné
prenášať ďalej na klubovú úroveň.

Návrh:
Ad 1. A.
Komisia navrhuje ( tak ako je aj schválené v súťažnom poriadku) na štyri
vybrané medzinárodné preteky vysielať maximálny počet pretekárov a trénerov
(tzn. 10 +4) s plným hradením nákladov od vysielajúcej zložky.
Ďalej navrhuje 2 dni spoločného tréningu v mieste konania pretekov rovnako
na náklady vysielajúcej zložky.

Odôvodnenie: Komisia návrh 1.A. pokladá za najdôležitejší zo všetkých ďalej
predkladaných návrhov z týchto dôvodov:
- Komisia má záujem konfrontovať našich najlepších pretekárov so
svetovou špičkou a pripravovať ich na ďalší športový rast. ( aj
vzhľadom na úroveň našej domácej súťaže).
- Komisia má záujem na tom, aby sa pretekov zúčastňovali výkonnostne
najlepší pretekári bez ohľadu na finančné možnosti .
- Komisia chce vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky športovej
prípravy pre podanie športového výkonu na vrcholnom podujatí.
- Komisia chce v mladých športovcoch budovať národné povedomie
ako reprezentantov SR a zároveň kladný vzťah a rešpekt voči
vysielajúcej zložke.
Ad 1.B.
Komisia navrhuje skvalitniť športovú prípravu členov RD U 16 štyrmi
trojdňovými spoločnými stretnutiami vo forme tréningovo-diagnostickovzdelávacích kempov.
Kempy navrhuje uskutočňovať vždy na začiatku jednotlivých prípravných
období v rámci RTC, so zameraním na tie fyzické a psychické kvality, ktoré budú
pre nadchádzajúce prípravné obdobie dominantné. Tzn.:
Termín
Kemp č.1.

apríl

Zameranie
-lyžiarska technika, lyžiarske zručnosti
- psychologická diagnostika
- test sklzu

Kemp č.2.

jún

- kondičné a koordinačné schopnosti
- diagnostika pohybových schopností
- psych. témy dohodnuté na základe
Diagnostiky,praktické cvičenia

Kemp č.3.

október

- tréning disciplín SL, GS,SG,
- diagnostika vnútorného prostredia

- test sklzu
Kemp č.4.

január

- analýza pretekových tratí ( línia, časovanie ...)
- test sklzu
- zvládanie predštartových stavov , prakt.cv.)

Účastníci kempov:
-

Pretekári zaradení do RD U 16
Tréneri najlepších pretekárov v kategórii ( 4 osoby)
Poverený člen komisie U 16 ako organizátor
Pozvaní odborníci

- Osobní tréneri členov RD U16 ???? na vlastné náklady ????
- Max 4 pretekári na základe odporúčania komisie???? Na vlastné
náklady????

Odôvodnenie:
- Komisia má záujem pomôcť pretekárom a trénerom na kvalitatívne
vyššej úrovni vysporiadať sa s problémami tréningového roka.
- Komisia má záujem obohatiť pretekárov a trénerov o odborné
informácie súvisiace so športovou prípravou všeobecne aj konkrétne
pre daného pretekára.
- Komisia má záujem aby pretekári a tréneri mali možnosť zoznámiť sa
a nadviazať spoluprácu s odborníkmi na jednotlivé oblasti športovej
prípravy.
- Komisia má záujem poskytnúť pretekárom a trénerom výsledky
diagnostiky ako aj doporučenia k ďalšiemu športovému rastu.

Ad.2.
Komisia navrhje v spolupráci s odborníkmi na jednotlivé oblasti športovej
prípravy vypracovať pre RD U16 jednotný systém diagnostiky v oblasti

pohybových schopností , lyžiarských zručností a psychických predpokladov pre
výkonnostný a vrcholový šport.

Odôvodnenie:
- Komisia má záujem vytvoriť kvalitný systém diagnostiky hlavných
zložiek športovej prípravy (technika, kondícia, psychika), pretože
práve diagnostika pomáha nachádzať nedostatky v športovej príprave
a ukazuje jej ďalšie smerovanie , čo je nevyhnutným predpokladom
pre zlepšovanie. Čím kvalitnejšia diagnostika, tým kvalitnejší tréning,
tým lepší výsledok.
Ad. 3.
Komisia navrhuje pozývať na kempy RD U 16 čo najkvalitnejších odborníkov ,
akých sa jej podarí zabezpečiť, zaoberajúcich sa aktuálnou problematikou
určenou pre daný kemp. Títo odborníci budú vždy počas kempu prakticky
pracovať s pretekármi a zároveň budú teoreticky vzdelávať pretekárov aj
trénerov.
Odôvodnenie:
- Komisia pokladá túto formu vzdelávania ( prakticko- teoretickú) za
najúčinnejšiu, pretože odborníci budú pracovať s našími najlepšími
pretekármi, a tí dostanú tie najlepšie informácie priamo v praxi
a môžu ich priamo využívať. Rovnako budú motivovaní aj tréneri
pretože získané informácie sa budú týkať priamo pretekárov,
s ktorými pracujú a môžu ich tiež hneď začať využívať.
- Komisia je presvedčená, že zvýšenie vzdelanostnej úrovne pretekárov
a ich trénerov bude mať výrazný vplyv na zlepšenie športovej
výkonnosti RD U 16.
Ad.4.
Komisia je presvedčená, že nadobudnuté poznatky a informácie získané prácou
s RD U16 je potrebné prenášať ďalej na klubovú úroveň. Navrhuje prenášať ich
nasledujúcim spôsobom:

- Vypracovaný systém diagnostiky poskytnúť klubom aj s orientačnými
doporučeniami cez web alebo formou prednášok.
- Zaviazať trénerov RD U 16 aby poznatky a informácie získané na
kempoch spracovali do formy prednášky, a tie prezentovali napr. na
trénerskej akadémii. Táto odborná činnosť by im bola uznávaná ako
forma povinného doškoľovania.

Záver:
Komisia pokladá tento návrh skvalitnenia športovej prípravy RD U 16 za
najvhodnejší a najúčinnejší vzhľadom na finančné a ľudské možnosti ÚAD SLA.
Komisia je presvedčená, že realizácia tohto návrhu môže výrazne prispieť
k skvalitneniu športovej výkonnosti v kategórii U 16 a zároveň pomôže vzdelať
členskú základňu, čím sa zvýši predpoklad prílevu kvalitnejších pretekárov do
RD U 16.
Predbežný rozpočet prikladáme v prílohe č.1.
Predbežný program kempu napr. január 2020 prikladáme v prílohe č.2.

S pozdravom
Komisia U - 16

Príloha č.1.

PREDBEŽNÝ ROZPOČET
1. Predbežný rozpočet na 4 vybrané preteky:
Počet ľudí: 10 + 4
Počet dní na pretekoch: 8 + 8 spolu 16 dní
Približné náklady na jedny preteky:
Doprava: 2 mikrobusy ...................................................................cca 800 euro
Ubytovanie so stravou: 2 tréningové dni pre 14 osôb x 50 euro ...cca 1400 euro
2 pretekové dni pre 6 osôb x 50 euro .......cca 600 euro
Lístky na vlek: 2 tréningové dni pre 14 osôb x 20 euro..................cca 560 euro
2 pretekové dni pre 6 osôb x 20 euro .....................cca 240 euro
Dar pre usporiadateľa......................................................................cca 50 euro

Spolu na jedny preteky: ...............................................................cca 3650 euro
Spolu na všetky preteky: počet pretekov 4 x 3650 euro .............cca 14 600 euro

2. Predbežný rozpočet na 4 kempy:
Počet ľudí : 14 + 3 ( 10 pretekárov, 4 tréneri, 1 poverený člen komisie, 2 pozvaní
odborníci.)
Počet dní : 12
Náklady na kemp č.1 a č.3. , ľadovec Stubai.
Doprava: 2 mikrobusy ...................................................................cca 800 euro
Ubytovanie so stravou: 3 tréningové dni pre 17 osôb x 50 euro ...cca 2550 euro
Lístky na vlek: 3 tréningové dni pre 17 osôb x 30 euro..................cca 1530 euro
( táto suma je len orientačná lebo na ľadovci Stubai má veľa pretekárov
a trénerov sezónny lístok.

Spolu na jeden kemp: ...............................................................cca 4880 euro
Spolu na 2 kempy: počet kempov 2 x 4880 euro ......................cca 9760 euro

Náklady na kemp č.2 , napr.Banská Bystrica
Doprava: individuálne ........................................................................cca 0 euro
Ubytovanie so stravou: 3 tréningové dni pre 17 osôb x 30 euro ...cca 1530 euro
Prenájom priestorov: 3 dni x 100 euro...........................................cca 300 euro
Spolu na jeden kemp: ....................................................................cca 1830 euro

Náklady na kemp č.4., Vrátna
Doprava: individuálne...........................................................................cca 0 euro
Ubytovanie so stravou: 3 tréningové dni pre 17 osôb x 40 euro ...cca 2040 euro
Lístky na vlek: 3 tréningové dni pre 17 osôb x 15 euro....................cca 765 euro
Spolu na jeden kemp: .....................................................................cca 2805 euro

Predbežné náklady na 4 kempy: kemp č.1. a č.3. ...........................cca 9760 euro
kemp č.2. .....................................cca 1830 euro
kemp č.4. .....................................cca 2805 euro

Spolu na 4 kempy .......................................................................cca 14 390 euro

Náklady na odborníkov + trénerov
Odmena za prácu cca 50 euro/ deň x 3 dni x7 osôb x 4 kempy......cca 4200 euro
Doprava odborníkov na kemp len orientačne ...............................cca 2000 euro

NÁKLADY SPOLU:
1.PRETEKY......................................................................... cca 14 600 euro
2. KEMPY.............................................................................cca 14 390 euro
3.ODBORNÍCI........................................................................cca 6200 euro

SPOLU: cca 35 190 euro

Príloha č.2.

Predbežný program kempu - vzor
Termín : cca 16 - 19.1.2020
Miesto : Vrátna
Ubytovanie: Vtátna hotel Boboty
Počet účastníkov : 10 pretekárov +4 tréneri + 1 člen komisie + 2 odborníci
Program:
16.1.2020
- príchod a prezentácia do 16 hod
- 17:00 – 19:00 Teória línia prejazdu v GSa SL ( otvotené,zatvorené, prejazdové
brány, dvojvrány, trojbrány. ), časovanie tlaku a uvolnenia v SL a GS.
- 19:15 večera
-21:00 večierka

17.1.2020
- 5:30 budíček
- 6:15 raňajky
- 7:00 – 11:00 dopoludňajší program na svahu ( nácvik GS otvorené, zatvorené
,prejazdové brány, ) napr. 3 úseky na čas na kameru, prestavba trate – celý GS
s nacvičenými prvkami, aplikácia v celej jazde na kameru.
- 11:30 obed
- 13:00- 15:00 popoludňajší program na svahu ( nácvik SL ,podobne ako
dopoludnia GS.)
-16:00 – 17:00 vyhodnotenie práce na svahu , doplnenie teoretických
informácií s ukážkami priamo z tréningu.
- 17:15 večera

- 18:00- 20:00 – sedenie s psychológom, krátka prednáška o zvládaní
predštartových stavov a praktické cvičenia
-21:00 večierka

18.1.2020
- 5:30 budíček
- 6:15 raňajky
- 7:00 – 9:30 tréning na čas GS, aplikácia vecí z predchádzajúceho dňa,
zvládanie predštartového stavu ( pozorovanie psychológa) na kameru.
10:00- 12:00 rozbor videa individuálne s každým pretekárom (jeden cca 10min,
spojené s krátkym doporučením psychoóga)
- 12:00 obed pretekári priebežne od 11:30
- 13:00- 15:00 popoludňajší program na svahu ( merané jazdy SL ,podobne ako
dopoludnia GS.)
-16:00 – 18:00 individuálny rozbor jazdy SL , s krátkym hodnotením psychológa
- 18:15 večera
- 19:00- 20:00 – sedenie s psychológom , spätná väzba po využití poznatkov
počas dňa
-21:00 večierka

19.1.2020
- 5:30 budíček
- 6:15 raňajky
- 7:00 – 11:00 technické cvičenia,odstraňovanie individuálnych nedostatkov,
doporučenia do ďalšej činnosti, test sklzu.
- 11:30 obed , ukončenie kempu

SLOVAKIA FREESTYLE TEAM
ÚAL SLA

Zoznámte sa
Reprezentačný tím 2018/2019 (na fotkách)
● Michael Oravec (juniori)
● Zuzana Stromková (ženy)
● Peter Lengyel (muži)
● Tomáš Bartalský (ski cross)
Talentová mládež 2018/2019
● Michael Oravec
● Samuel Babej (slopestyle, BigAir)
● Nikola Fričová (ski cross)
Členovia ÚAL
Tomáš Murgáč
Petra Jurečková
Tomáš Bartalský

tréner, zástupca, predseda a športovo-technický riaditeľ ÚAL
marketing, člen predstavenstva
člen predstavenstva za skicross;

Aktuálna situácia

Výsledky

Zákon o športe

Vrcholoví športovci prinášajúci
financie späť

Vychovávanie mládeže
Organizovanie podujatí

Začarovaný kruh?

Financie
Potrebný dostatočný
rozpočet

Deti a športovci
Mládež, ktorá sa aktívne venuje
športu

4. ročný plán úseku
1.

2.

3.

4.

Vzdenialnie
&
zázemie

Talentová mládež
&
športovci

Športovo-vzdelávacie
akcie

Marketing
&
media promo

CIELE
Poskytovať

stabilné a

profesionálne
zázemie a vzdelanie
pre športovcov i širokú
verejnosť.

Cez intenzívnejší

Podporou mládeže
zvýšiť počet detí,

Pripravovať a

marketing

ktoré sa venujú športu

zabezpečovať

posilniť všeobecné

a zabezpečiť vhodné

pravidelné vzdelávacie

povedomie o

podmienky pre

a športové akcie.

freestyle lyžovaní a

tréning a prípravu
športovcov.

aktivitách úseku.

Aktivity ÚAL
Repre tím a talentová mládež
● Účasť na medzinárodných pretekoch
Vlastné akcie a podujatia
● Slovenský pohár vo freestyle lyžovaní a MSR
(4 zastávky, 3 FIS preteky vrátane FIS Európsky pohár)
● Majstrovstvá Slovenska v ski crosse (v ČR)
● Priblíženie športu verejnosti - koučovanie zdarma
Komunikácia ÚAL
● Pravidelne aktualizovaný profil na FB a IG bez podporovaných príspevkov
a platenej reklamy. Informatívny charakter a vytváranie atmosféry
● Typ príspevkov: foto, video, články, stories; dvojjazyčné príspevky a články (SK, EN)
● Príspevky na web SLA - podstránka úseku
● Uskutočnená TK na začiatku sezóny

Vylepšime to!

Ako na to?
Vzdelanie & zázemie - základná podmienka rozvoja
●
Podpora klubov, profesionálne zázemie
●
Zameranie na školy
●
Edukácia - materiály, kurzy
Športovci - budúcnosť úseku a asociácie
●
Kempy
●
Budovanie komunity. Vzdelávať širokú verejnosť
Športovo- vzdelávacie akcie
●
Pokračovanie a vylepšovanie už zabehnutých akcií
●
Aktívna komunikácia s FIS.
●
Školská liga
Marketing & media promo - let's go!
●
Dajme o sebe vedieť
●
Aktívna spolupráca s lyžiarskymi strediskami,
rezortnými strediskami vrcholovej prípravy
●
Hľadanie nových príležitostí a partnerov
Financie
●
Navýšenie rozpočtu = obrovská pomoc
●
Spolupráca s ďalšími úsekmi (snowboarding, ÚAD)

Ďalší rozvoj športu
Challenge your limits

Ako nástroj pre prilákanie viac mládeže a tiež ako
dôležitý tréningový prostriedok by pomohlo vybudovanie
špecializovaného tréningového centra priamo na horách.

Návrh možných aktivít

✅

Zhodnotenie mediálnych a
reklamných plôch na
športovcoch

✅

Noví partneri a dodávatelia

✅
✅

●

Zvýšenie prestíže asociácie
na Slovensku i vo svete

●

Ďalšie finančné zdroje

●

Zmonetizovanie
mediálnych kanálov

●

Pozitívne PR

●

Zväčšenie členskej základne

Marketing - dynamické online
& vlastný obsah je naša cesta

Spolupráca a prepojenie s
ďalšími úsekmi

SAY YES TO NEW ADVENTURES!

Next steps. Čo vyplýva z nášho stretnutia? Kto? Kedy?

Odhad ročných nákladov ÚAL SLA
Slovakia Freestyle Team

Rozdelenie

Popis

NÁKLADY TOTAL
REPRE
Repre

Bartalsky, Oravec, Lengyel

Účasť na medzinárodných pretekoch

WC, MS, ZOH, MSJ

TALENTOVÁ MLÁDEŽ
Talentová mládež

Cena

Počet

Návrh SLA: 37,000 EUR
IDEÁLNY STAV

Budget 2018: €47,397

€95,925

Reálny budget: €23,043

€40,000

Reálny budget: €11,000

€11,000

Reálny budget: €13,354

€44,925

Oravec, Babej, Fričová

ROZVOJ
PRÁCA ÚSEKU
Výplata - športový riaditeľ + tréner

Murgáč

€900

12

€10,800

Výplata - marketing

Jurečková

€300

12

€3,600

VZDELANIE A ZÁZEMIE
Podpora klubov - freestyle

BA, ZA, KE, BB, PP

€9,000

1

€9,000

Podpora klubov - ski cross

BA, ZA, KE, BB, PP

€8,000

1

€8,000

Besedy na školách

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€200

3

€600

Vytvorenie edukačných materiálov

Spolupráca s ďalšími úsekmi

Rozpočet vzdel. SLA

0

€0

Rozpočet vzdel. SLA

0

€0

Kurzy inštruktorov a trénerov freestyle lyžovania
ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
Kempy a príprava - leto

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€600

2

€1,200

Kempy a príprava - zima

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€600

2

€1,200

AKCIE A PODUJATIA

Produkcia, foto & video, odmeny, rozhodci, ...

Slovenský pohár, Majstrovstvá Slovenska (3x FIS preteky)

€700

4

€2,800

€2,500

1

€2,500

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€250

4

€1,000

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€1,000

1

€1,000

Ski cross (Majstrovstvá Slovenska)

Medzinárodná spolupráca

Učenie lyžovania širšej verejnosti
Školská liga
MARKETING
Komunikácia
Online

Social, kampane, Search, Google Ads etc.

€80

12

€960

Manažér

Vytváranie, podpora, obsluha

€150

12

€1,800

Ceny do súťaží & merchandising

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€300

0

€0

Stánok 3x3m

Spolupráca s ďalšími úsekmi

€400

0

€0

€55

3

€165

Grafika

€200

1

€200

Nálepky

€50

2

€100

Branding & support

Beachflagy

Názov projektu:

Obnova olympijskej disciplíny Severská kombinácia v slovenských podmienkach a jej
konkurencieschopnosti v rámci európskeho priestoru.

OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Východisková situácia
Ciele projektu
Úlohy pre naplnenie cieľov
Plán realizácie a nástroje projektu
Rozpočet
Dlhodobý cieľ

1. Úvod
V minulosti patrila slovenská Severská kombinácia k významným odvetviam slovenského lyžovania. Radi
by sme tejto disciplíne vrátili úroveň minulého obdobia.
2. Východisková situácia
Už viac ako desať rokov pracujme na výchove mladých talentov v Skoku na lyžiach. Skok na Lyžiacj je
základnou disciplínou v Severskej kombinácii, kde sa kĺby Skok na lyžiach a beh na lyžiach.
Aktuálne sme sa dostali do pozície, že za prispenia pätnásťročného Erika Kapiaša má Slovensko pravidelnú
aktívnu účasť na vrcholnom podujatí tejto vekovej kategórie v Poľsku (LOTOS CUP).
Tento trend máme aj v mladších kategóriách (starší žiaci a staršie žiačky), ktoré sa aktívne zúčastňujú
a dosahujú dobré výsledky v pretekoch Lotos cup, medzinárodné majstrovstvá krajín (ČR, Poľsko ) .

3. Ciele projektu
Udržať nastúpený trend, ktorý je potrebné rozšíriť a koordinovať s organizátormi FIS campu.
Jedná sa o zvýšenie počtu pretekárov zúčastňujúcich sa týchto spomínaných podujatí počas roka 2019.
Jednou z hlavných mét je aktívna účasť pretekárov na YOG 2020.

4. Úlohy pre naplnenie cieľov
Hlavnou úlohou je dobudovanie a obnova skokanských mostíkov v Banskej Bystrici (letná časť) a v Selciach
(zimná časť) tak, aby starší žiaci a staršie žiačky zvládli mostík HS70 a mohli sa aktívne zúčastniť FIS Campu,
ktorý je zameraný na mostíky HS70.
Následne pod odborným dohľadom rozvíjať bežeckú prípravu tak, aby v nasledujúcej sezóne bolo možné
sa aktívne zúčastňovať aj na letnej časti Severskej kombinácie.
Staršie kategórie, pre ktoré nemáme vytvorené podmienky na území Slovenska, potrebujú pravidelne
vycestovať na tréningový proces a preteky do zahraničia.
Tu máme prisľúbenú pomoc v ČR, kde sú v pláne dva tréningové tábory zamerané na súhru týchto dvoch
disciplín.

5. Plán realizácie a nástroje projektu
V zimnej sezóne sa zúčastniť série 8 pretekov Lotos cup Poľsko. Organizovať 3-4 kolá zimnej Ligy mládeže,
Majstrovstvá Slovenska.
V letnej sezóne zúčastniť série 8 pretekov Lotos cup Poľsko. Organizovať 4-5 kôl Ligy mládeže,
Majstrovstvá Slovenska.
Priradenie 4-5 skokanov k oficiálnej výprave na 3x FIS Camp 2019 , ktoré zabezpečí SLA. Týmto krokom
sa dostaneme na oveľa vyššiu výkonnostnú úroveň. Je to priami kontakt s FIS a využitie pomoci, ktorú nám
poskytuje. Je to pomoc pri oboznamovaní sa s novinkami tréningového procesu, nácviku techniky
a samozrejme kontakt s pretekármi.
6. Rozpočet
Podrobný rozpočet je prílohou tohto dokumentu.
Je členený na tri časti:
- bežné položky pre udržanie konkurencieschopnosti v rámci bežnej prípravy a materiálno
technického zabezpečenia
- navýšenie položiek pre už spomínané náročnejšie cestovanie za tréningom do zahraničia.
- investičné náklady určené na obnovu a opravu existujúcich skokanských mostíkov a dobudovanie
nového skokanského strediska pre domácu zimnú prípravu
7. Dlhodobý cieľ
Účasť na svetových podujatiach:
-

2020
2021
2022

YOG, MSJ
MSJ
OH

