PRÍLOHA č. 1
zápisu 3. Riadnej konferencie SLA
25.05.2013

Pozvánka na Ko-SLA

Delegátom konferencie SLA
Vysoké Tatry, 7. mája 2013

POZVÁNKA
Vážený delegát, pozývam Vás na riadnu konferenciu SLA,
ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2013 o 10,00 hod
v kongresovej sále Grand Hotela Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.
Program:
Prezentácia 9,30 – 10,00 hod
1. Otvorenie
2. Oznámenie o uznášania schopnosti
3. Schválenie programu konferencie SLA
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
5. Schválenie zloženia pracovných komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej,
overovateľa a zapisovateľov
6. Správa Predsedníctva SLA o činnosti a hospodárení za funkčné obdobie 20092013
7. Správa KRK za funkčné obdobie 2009-2013
8. Členovia Predsedníctva SLA za odborné úseky
9. Schválenie zmien stanov
10. Koncepcia činnosti SLA 2013-2017
11. Diskusia
12. Prestávka
13. Informácia mandátovej komisie
14. Voľby orgánov SLA:
a. prezidenta SLA
b. členov Kontrólno - revíznej komisie SLA
15. Správa volebnej komisie, prijatie uznesenia
16. Zriadenie dcérskej spoločnosti SLA
17. Uznesenia konferencie SLA
18. Záver
V prípade, že riadna Konferencia SLA nebude uznášania schopná, náhradná
Konferencia SLA sa bude konať dňa 25.mája 2013 o 10,30 hod s totožným programom
riadnej Konferencie SLA.

Ing. Janka Gantnerová
prezidentka
Slovenskej lyžiarskej asociácie

PRÍLOHA č. 2
zápisu 3. Riadnej konferencie SLA
25.05.2013

Návrh volebného poriadku

NÁVRH
VOLEBNÝ PORIADOK
KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
25. MÁJA 2013 VO VYSOKÝCH TATRÁCH
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia
Tento volebný poriadok upravuje vzťahy pri voľbách orgánov Slovenskej
lyžiarskej asociácie volených na Konferencii Slovenskej lyžiarskej asociácie
(ďalej len Konferencia SLA) a orgánov Konferencie SLA.
ČLÁNOK 2
Voľby pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľov Konferencie
SLA
1. Voľby riadi volebná komisia Konferencie SLA.
2. Pracovné komisie (mandátová komisia, návrhová komisia, volebná
komisia) volí Konferencia verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie
predkladá Predsedníctvo SLA.
3. Zapisovateľa a dvoch overovateľov volí Konferencia verejným hlasovaním
na návrh Predsedníctva SLA.
4. Každý delegát môže dať návrh na zmenu zloženia pracovných komisií,
zapisovateľa alebo overovateľov. V takom prípade sa hlasuje najprv
o pôvodnom návrhu.
ČLÁNOK 3
Všeobecné zásady voľby orgánov SLA na Konferencii SLA
1. Voľby riadi volebná komisia Konferencie SLA, ktorá dohliada na riadny
priebeh volieb.
2. Predsedníctvo SLA predkladá volebnej komisii zoznam všetkých
navrhnutých kandidátov do volených orgánov SLA (ďalej len kandidátska
listina) samostatne pre každý volený orgán SLA.
3. Predsedníctvo SLA schválilo kandidátsku listinu na svojom poslednom
zasadnutí pred konferenciou SLA, ktorá obsahuje zoznam kandidátov do
všetkých volených funkcií orgánov SLA navrhnutých v termíne do 20. mája
2013 členmi SLA písomnými návrhmi na kandidátov predloženými na
Sekretariát SLA, resp. na e-mailovú adresu sekretariat@slovak-ski.sk.
4. Každý navrhovaný kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu.
Kandidáti musia byť fyzicky prítomní na rokovaní Konferencie SLA. Ak
navrhovaný kandidát nie je delegátom Konferencie SLA, zúčastňuje sa jej
ako hosť.

5. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného
hlasovacieho lístka do urny. V prípade, že o to požiada nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov, voľby môžu byť aj verejné.
6. Právo hlasovať majú len delegáti fyzicky prítomní v rokovacej sále.
7. Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas.
8. Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú
evidenciu, komu odovzdala volebný lístok. Volebné lístky sa od seba
odlišujú označením kola volieb a farbou papiera. Volebné lístky sa
pripravia v počte podľa prezentácie.
ČLÁNOK 4
Priebeh volieb orgánov SLA
1. Voľby riadi volebná komisia Konferencie SLA.
2. Každý prítomný delegát obdrží pred voľbou orgánov SLA volebný lístok.
3. Voľby prezidenta SLA a členov kontrolno-revíznej komisie (KRK) sa
uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného volebného lístka do
urny.
4. Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum
o momentálnej účasti delegátov v sále.
5. Predseda volebnej komisie pred každou voľbou do orgánov SLA informuje
Konferenciu SLA o zmenách v kandidátskej listine, ak nastali. Následne
uzavrie zoznam kandidátov a dá pokyn členovi volebnej komisie pripraviť
volebné lístky.
6. Volebná komisia odovzdá preukázateľne volebný lístok každému
delegátovi, osobitne pre každú voľbu. Akt voľby sa vykoná napísaním
mena voleného kandidáta na volebný lístok.
7. V prípade voľby Prezidenta SLA je volebný lístok s viacerými menami
kandidátov ako jedného neplatný.
8. Ak nie je na volebnom lístku ani jedno meno, považuje sa to za zdržanie
hlasovania a za platný volebný akt.
9. Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá
o voľbe vypracuje protokol.
10. Pred voľbou Prezidenta SLA má každý kandidát na funkciu prezidenta
právo oboznámiť Konferenciu SLA so svojim programom a víziou na
volebné obdobie. Poradie prezentácie kandidátov určí žreb.
11. Voľby Prezidenta SLA sa uskutočňujú v dvoch kolách. V prvom kole je
zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
delegátov Konferencie SLA. V prípade, že žiadny kandidát nezíska
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov, postupujú do druhého
kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole rozhoduje
väčšina hlasov prítomných delegátov na Konferencii SLA.
12. Voľby členov KRK v počte päť členov sa uskutočňujú v jednom kole. Prví
piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi KRK.
V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov na
zvoliteľnom
a nezvoliteľnom mieste sa voľby opakujú medzi týmito kandidátmi.
13. Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými a
organizačnými prostriedkami. Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia
v osobitnej miestnosti.

14. Úprava volebného lístka sa vykoná tak, že hlasujúci vypíše na volebnom
lístku mená vybraných kandidátov v počte zodpovedajúcom počtu
volených členov orgánu.
15. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka
s konečnou platnosťou volebná komisia.
16. Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia.
17. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápis. Zápis
musí obsahovať počet vydaných volebných lístkov, počet platných
volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných hlasov.
18. Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení
volieb sa uschová na Sekretariáte SLA tak, aby bolo možné v prípade
sťažnosti preveriť správnosť volieb.
19. Po skončení všetkých volieb prečíta predseda volebnej komisie uznesenie
o ukončení mandátu volených funkcionárov za predchádzajúce obdobie.
20. Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia Konferencie SLA.
21. Novozvolené orgány SLA preberajú svoje funkcie schválením uznesenia
Konferencie SLA o platnosti volieb.
ČLÁNOK 5
Záverečné ustanovenia
Tento Volebný poriadok schválila konferencia SLA dňa 25.05.2013 a
nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Vysoké Tatry, 25. mája 2013

PRÍLOHA č. 3
zápisu 3. Riadnej konferencie SLA
25.05.2013

Návrh rokovacieho poriadku

NÁVRH
ROKOVACÍ PORIADOK

KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
25. MÁJA 2013 VO VYSOKÝCH TATRÁCH
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenie
Tento rokovací poriadok upravuje podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní
a organizácie Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie („ďalej len Konferencie
SLA).
ČLÁNOK 2
Zvolávanie Konferencie SLA
1. Písomná pozvánka musí byť zaslaná všetkým delegátom, ktorých určilo
Predsedníctvo SLA a členské schôdze jednotlivých odborných úsekov SLA.
2. Kľúč na určenie počtu hlasov delegátov na Konferenciu SLA určilo
Predsedníctvo SLA.
3. Odborné úseky môžu delegovať svojich delegátov na základe uznesenia
Predsedníctva SLA nasledovne: BÚ – 20, ÚAD – 24, SÚ – 2, ÚAL – 1, ÚLT – 4,
ÚS – 3, ÚSK – 1, ÚZP – 1, P-SLA – 11 a predseda KRK - 1, každý delegát musí
byť platným členom SLA a každý delegát má jeden hlas.
4. Písomná pozvánka obsahuje dátum, miesto konania Konferencie a návrh
programu rokovania.
ČLÁNOK 3
Program Konferencie SLA
1. Návrh programu Konferencie SLA je uvedený v pozvánke na Konferenciu SLA.
2. Konferencia SLA na začiatku svojho rokovania, ak je uznášania schopná,
prerokuje návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
Konferencia SLA môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh
prítomného delegáta navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Na prijatie
programu, prípadne zmien, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných
delegátov.
ČLÁNOK 4
Účasť na Konferencii SLA
1. Na Konferencii SLA sa zúčastňujú členovia Predsedníctva SLA, čestní
členovia SLA, predseda a členovia KRK.

2. Na Konferencii SLA sú ďalej prítomní pracovníci Sekretariátu SLA.
3. Na Konferenciu SLA môžu byť pozvaní hostia, ktorých zoznam schvaľuje
Predsedníctvo SLA a zástupcovia médií.
4. Delegáti Konferencie SLA sa musia rokovania Konferencie SLA zúčastniť
osobne.
ČLÁNOK 5
Rokovanie Konferencie SLA
1. Rokovanie Konferencie SLA riadi predsedajúci, ktorý je členom Predsedníctva
SLA, poverený k tomu Predsedníctvom SLA.
2. Na začiatku rokovania oznámi predsedajúci mená delegátov, resp. ostatných
pozvaných, ktorí písomne požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na
rokovaní. Konferencia SLA berie na vedomie ospravedlnenie delegátov.
3. K jednotlivým bodom schváleného programu je možné vystúpiť len formou
faktickej poznámky. Faktickú poznámku možno predniesť len k referátu, alebo
k diskusnému príspevku práve prednesenému. Trvanie faktickej poznámky
nesmie prekročiť 1 minútu.
4. Ak nejde o faktickú poznámku alebo rečník prekročí stanovenú lehotu, môže
mu predsedajúci Konferencie SLA odňať.
5. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti
rokovania Konferencie SLA.
6. Zástupcovia médií alebo iné prítomné osoby sa môžu na rokovaní zdržiavať
len na miestach pre nich určených a nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade
ich nevhodného správania alebo porušenia tohto poriadku môže predsedajúci
vykázať rušiteľa poriadku z rokovacej miestnosti.
7. Rokovací jazyk na rokovaniach je štátny jazyk.
8. Počas rokovania nie je dovolené používať prenosné telekomunikačné
prostriedky.
ČLÁNOK6
Pracovné komisie Konferencie SLA
1. Konferencia SLA na návrh Predsedníctva SLA volí nasledovné pracovné
komisie:
- mandátovú v počte 3 členov
- návrhovú
v počte 3 členov
- volebnú
v počte 5 členov
- zapisovateľa
- dvoch overovateľov zápisnice
2. Návrh na zloženie komisií pripraví Predsedníctvo SLA a predloží ho delegátom
Konferencie SLA na schválenie.
3. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa Konferencie
SLA, hlasovacie právo, podáva správu o počte prítomných delegátov a overuje
schopnosť uznášania Konferencie SLA.
4. Návrhová komisia zaznamenáva priebeh Konferencie SLA, spracováva
diskusné príspevky a ostatné návrhy delegátov, vypracováva návrh uznesení a
predkladá ho na schválenie Konferencii SLA.

5. Volebná komisia riadi priebeh tajných volieb a riadi sa volebným poriadkom
Konferencie SLA.
6. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie komisie
a je oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša jej
predseda. Zápis podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného stanoviska,
môžu toto uviesť pri podpise. Pre rokovanie komisií platí primerane tento
rokovací poriadok.
ČLÁNOK 7
Diskusia
1. Všetci delegáti Konferencie SLA majú právo v priebehu Konferencie SLA
zúčastniť sa diskusie a predkladať Konferencii SLA a komisiám svoje návrhy.
2. Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím Konferencie SLA alebo počas jej
priebehu písomne s uvedením priezviska a mena.
3. Predsedajúci Konferencie SLA udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia
v akom sa prihlásili. Každý delegát diskutuje spravidla len raz. O opätovnej
prihláške do diskusie rozhodne predsedajúci Konferencie SLA. Kto nie je pri
udelení slova prítomný v rokovacej sále, stráca poradie.
4. V diskusii možno vystúpiť z miesta alebo od rečníckeho pultu.
5. Rečnícka lehota je 5 minút.
6. Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, môže ho predsedajúci vyzvať,
aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci,
odoberie mu slovo.
7. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí.
Pred touto dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia
Konferencie SLA.
8. Diskusie sa môže zúčastniť aj pozvaný hosť.

ČLÁNOK 8
Hlasovanie Konferencie SLA
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie je verejné alebo tajné.
Konferencia SLA rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.
Návrhy môžu predložiť len delegáti Konferencie SLA.
Predsedajúci upozorní pred hlasovaní delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu
a oznámi spôsob hlasovania s výnimkou bodu 11.
5. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude
hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom
Konferencie SLA vopred písomne predložený, alebo ak ho nepredkladá
predseda návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu
hlasovania.
6. Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho
nemôže nikomu udeliť slovo.

7. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktorý
obdrží každý prítomný delegát pri prezentácii.
8. Výsledky hlasovania oznámi predsedajúci tak, že oznámi počet delegátov, ktorí
hlasovali za návrh, počet delegátov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet
delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania.
9. Pri hlasovaní je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené.
10. Každý delegát môže navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach návrhu
hlasovalo oddelene.
11. Tajne sa hlasuje o voľbe a odvolávaní Prezidenta SLA a členov KRK.
12. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného
hlasovania sú súčasťou zápisnice z konferencie.
ČLÁNOK 9
Zápisnica Konferencie SLA
1. Z rokovania Konferencie SLA sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
- meno a priezvisko predsedajúceho,
- počet delegátov zúčastnených Konferencie SLA
- počet delegátov neprítomných na Konferencii SLA
- počet delegátov ospravedlnených z účasti na Konferencii SLA
- program Konferencie SLA
- Mená a priezviská rečníkov vystupujúcich počas rokovania a v diskusii
Konferencie SLA
- výsledky jednotlivých hlasovaní
- výstižný popis obsahových častí k prerokovávaným bodom programu
Konferencie SLA
- uznesenia prijaté Konferenciou SLA
2. Prílohou zápisnice z Konferencie SLA je prezenčná listina a úplný text návrhov
a iných podkladov predložených na rokovanie Konferencie SLA, zápis
mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
3. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.
4. Originál zápisnice sa uschová na sekretariáte SLA.
5. Delegátom Konferencie SLA) bude zápisnica odoslaná elektronicky najneskôr
do 40 dní od dňa skončenia rokovania Konferencie SLA.
ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia
Tento Rokovací poriadok Konferencie SLA schválila Konferencia SLA dňa
25.05.2013 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Vysoké Tatry, 25.5.2013
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Správa P-SLA o činnosti a hospodárení

Správa o činnosti a hospodárení
občianskeho združenia Slovenská lyžiarska asociácia
za funkčné obdobie 2009-2013
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PRÍHOVOR PREZIDENTKY SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
Vážení lyžiari, milí priatelia,
Slovenská lyžiarska rodina bola tak, ako celá naša spoločnosť, ťažko skúšaná. Veľakrát to boli
vplyvy, ktoré do nášho hnutia prichádzali zvonku, či to už boli politické usporiadania riadenia štátu
alebo individuálne pohnútky. No napriek tomu si prívrženci lyžovania nedali zobrať ideály
skrývajúce sa v tomto prekrásnom športe.
Slovenská lyžiarska asociácia vznikla v roku 2008, bola akceptovaná FIS, SOV a od 01.01.2009
bola akceptovanou organizáciou ako prijímateľom dotácie zo štátneho rozpočtu.
Po dlhom období, kedy sa lyžiari zmietali v problémoch, aktuálne završujeme prvé funkčné
obdobie. Pri nástupe do funkcie prezidentky SLA v roku 2009 som sa zaviazala, že budem
zastupovať a reprezentovať slovenských lyžiarov tak, aby sme naspäť zaujali naše historické
miesto v živote spoločnosti.
Aj napriek tomu, že nie sme nástupnickou organizáciou SLZ, vysporiadali sme všetky jeho
záväzky, aj voči Konfederácii športových zväzov, a tým sa SLA stala jej platným členom. SLZ po
splnení všetkých zákonom predpísaných krokov, bol v januári 2013 vyškrtnutý zo zoznamu
občianskych združení.
Dnes môžeme povedať, že okrem toho, že sme lyžovanie opäť vrátili do hôr – sídlo SLA je vo
Vysokých Tatrách, sme akceptovaní Medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS, SOV, KŠZ
a ostatnými organizáciami.
Plníme si povinnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv z MŠVVaŠ SR, archivujeme interné
dokumenty, vedieme účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a zo správy nezávislého
audítora za rok 2012 vyplýva, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia SLA k 31.12.2012
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Zároveň naša činnosť bola v súlade so Stanovami SLA a uzneseniami Konferencie konanej dňa
16.05.2009.
Urobili sme základ pre preregistráciu členskej základne zo SLZ do SLA tak, aby mal každý
možnosť pokračovať v členstve. Dnes máme len aktívnu databázu, ale prichádzame na
nepreregistrovaných členov, hlavne v radoch dôchodcov, u ktorých nie je povinnosť platby za
členstvo, je to len administratívny úkon. Je to veľká škoda, pretože nebyť tejto generácie, nemali
by sme ani my naše miesto. Ukázali nám smer, vytvorili podmienky na rozvoj masového
a pretekového športu, organizovanie podujatí. To, čo sme dostali od našich predchodcov, máme
odovzdať ďalej, len tak budeme správnym smerom budovať novodobú históriu lyžovania, ktorá
nadviaže na 100-ročnú minulosť organizovaného lyžovania na Slovensku.
Ústredné motto Hier XXX. Olympiády v Londýne „Inšpirovať generáciu“, sa nieslo aj činnosťou
SLA v rokoch 2009 – 2013 a určite sa ňou musíme riadiť aj v budúcnosti.

„Športu zdar – lyžovaniu zvlášť!“
Ing. Janka Gantnerová
Prezidentka SLA
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1. Identifikačné údaje
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Kontakt:

Slovenská lyžiarska asociácia (ďalej len „SLA“)
občianske združenie
Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
42133700
tel.: 0650 444 941
e-mail: sekretariat@slovak-ski.sk
Štatutár:
Ing. Janka Gantnerová
Predmet činnosti: národný športový zväz v lyžiarskych a snoubordingových disciplínach

2. Ciele a úlohy SLA
2.1. Názov, postavenie, sídlo
SLA je nezávislé občianske združenie s vlastnou právnou subjektivitou, potvrdené
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej „MŠ SR“), Slovenským olympijským
výborom (ďalej „SOV“), ako národný športový zväz v lyžiarskych disciplínach v SR. SLA je
nepolitickým združením, ktoré svoju činnosť vykonáva v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. SLA je jediným predstaviteľom
slovenského lyžovania a snoubordingu v Medzinárodnej lyžiarskej federácii.
SLA je riadnym členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (ďalej „FIS“), ktorej pravidlá,
smernice a rozhodnutia sú pre SLA záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej
členmi. Ďalej je riadnym členom Konfederácie športových zväzov (ďalej „KŠZ“) a SOV s
právom kedykoľvek z týchto organizácií vystúpiť.
Sídlom SLA je Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry.
2.2. Poslanie a hlavné úlohy
SLA vytvára podmienky pre rozvoj všetkých lyžiarskych disciplín v SR. Prostredníctvom
odborných úsekov zabezpečuje rozvoj lyžiarskych disciplín a propagáciu registrovaných
klubov. SLA je výhradným vlastníkom, zriaďovateľom a organizátorom lyžiarskych súťaží
na území SR, ktoré riadi prostredníctvom svojich orgánov v zmysle dokumentov FIS a na
základe predpisov, ktoré je pri riadení oprávnená vydávať. SLA v rámci svojej pôsobnosti
vykonáva najmä tieto úlohy:
 Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja lyžovania v SR.
 V plnom rozsahu zodpovedá za štátnu reprezentáciu SR, zabezpečuje jej činnosť a
medzinárodný styk.
 Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
 Zastupuje svojich členov v slovenských a medzinárodných organizáciách.
 Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva
interné predpisy.
Ďalej vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti SLA.
Poslaním SLA je tiež školiť, doškoľovať a zabezpečovať vzdelávanie lyžiarskych a
snoubordingových odborníkov, pracovníkov a funkcionárov.
Zároveň podporuje rozvoj masového lyžovania ako rekreačného športu podporujúceho
zdravie.
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3. Členská základňa
Členská základňa sa skladá z právnických a fyzických osôb. Členstvo v SLA je
dobrovoľné. Evidenciu členov vedie sekretariát SLA. Od augusta 2012 je evidencia členov
SLA elektronická, t.j. prehľadná a viditeľná aj na webovej stránke SLA, s možnosťou
vstupu jednotlivých členov do svojho profilu a úpravy informácií. Vyhľadávanie je možné
pomocou filtrov.
3.1.Právnické osoby
Právnické osoby – členovia SLA sú lyžiarske oddiely, kluby, telovýchovné jednoty. SLA
neeviduje firmy (a.s., s.r.o. a pod.) ako členov. Právnická osoba sa stáva členom zaslaním
evidenčného listu, kópií zriaďovacích listín a registračného poplatku 80,- Eur na
Sekretariát SLA. Platnosť členského je 4 roky. Po uplynutí platnosti si právnická osoba
môže členstvo predĺžiť zaslaním vyplneného evidenčného listu a registračného poplatku
na sekretariát SLA.
Sekretariát SLA eviduje nasledujúci stav členskej základne právnických osôb za jednotlivé
roky:
Tabuľka 1: Stav členskej základne právnických osôb za obdobie 2009 - 2012

2009

Rok

2010

Počet členov

146

2011
160

2012
176

190

z toho za jednotlivé úseky:
Rok/Úsek

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

ZPŠ

USB

2009

31

92

3

2

4

2

6

2

2010

36

96

3

1

8

6

8

2

2011

36

105

3

1

9

3

11

8

2012

42

115

4

1

9

3

9

7

3.2. Fyzické osoby
Fyzické osoby – členovia SLA sú jednotlivé osoby, ktoré môžu mať aj odborné licencie –
rozhodca, tréner, učiteľ lyžovania / snoubordingu, pretekár. Členstvo v SLA vzniká
zaslaním prihlášky člena, fotografie v elektronickej podobe a registračného poplatku
20,- Eur. Platnosť členského je 4 roky. Po uplynutí platnosti si fyzické osoby môžu predĺžiť
členstvo zaslaním registračného poplatku, prihlášky a fotografie na sekretariát SLA.
Členovia SLA sa podieľajú na činnosti SLA najmä prostredníctvom účasti na súťažiach
SLA, výchovou detí a mládeže a reprezentácie, vzdelávaním odborníkov, činnosťou
v orgánoch SLA, orgánoch odborných úsekov, jednotlivých komisiách a pod.
Sekretariát SLA eviduje nasledujúci stav členskej základne fyzických osôb za jednotlivé
roky:
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Tabuľka 2: Stav členskej základne fyzických osôb za obdobie 2009 - 2012

2009

Rok
Počet členov

2010
2 283

2011
2 749

2012
3 615

3 974

z toho za jednotlivé úseky:
Rok/Úsek

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

ZPŠ

2009

472

1675

33

15

34

5

29

7

2010

612

1977

55

16

38

7

29

15

2011

822

2486

65

14

49

9

136

34

2012

900

2748

64

14

56

12

146

34

4. Súťaže
4.1. Súťaže riadené SLA
4.1.1.Súťaže dospelých
SLA každoročne organizuje Slovenský pohár v zjazdovom a bežeckom lyžovaní. Ostatné
úseky – akrobatické lyžovanie, snoubording, lyžovanie na tráve a úsek zdravotne
postihnutých neorganizujú Slovenský pohár dospelých, príp. veteránov pre nedostatok
finančných prostriedkov a pretekárov.
Problémom je usporiadanie Slovenského pohára aj v skokoch na lyžiach a severskej
kombinácii pre nízky počet pretekárov v seniorských kategóriách a problémami so správou
mostíkov. Napriek tomu sa každý rok podarilo usporiadať niekoľko medzinárodných
pretekov viď bod 4.2.
Takmer v každej disciplíne SLA usporiadala Majstrovstvá Slovenska.
4.1.2. Súťaže mládeže
SLA každoročne organizuje Slovenský pohár v zjazdovom a bežeckom lyžovaní
v detských a mládežníckych kategóriách. Ostatné úseky SLA organizujú jednotlivé
preteky, vyhodnocované aj ako Majstrovstvá Slovenska. Každý úsek sa usiluje pre
mládežnícke kategórie zorganizovať minimálne jedny preteky, aj keď pre menšie úseky je
to i finančne náročné. SLA na organizáciu jednotlivých pretekov prispieva dodaním
pohárov, diplomov a medailí a úhradou poistenia pretekov z rozpočtu sekretariátu SLA,
dotáciami na jednotlivé kolá priamym usporiadateľom z rozpočtov dotknutých úsekov
(napr. úhrada časomiery, nákladov na technického delegáta, dotácia na usporiadanie)
SLA usporiadala 293 domácich pretekových dní v období 2009 – 2012. V tabuľke č. 3
uvádzame počty organizovaných pretekových dní za jednotlivé obdobia.
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Tabuľka č. 3: Domáce pretekové dni v období 2009 - 2012

Rok/Úsek

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

ZPS

Spolu

2009

19

42

6

2

0

0

0

0

69

2010

19

42

4

2

0

2

0

0

69

2011

37

39

2

0

0

0

0

0

78

2012

37

36

2

0

1

0

1

0

77

4.2. Súťaže organizované SLA pod FIS
SLA organizuje každoročne medzinárodné preteky z poverenia FIS. Preteky sú uvedené
v kalendári FIS, do kalendára ich registruje na základe prihlášok sekretariát SLA.
Tieto súťaže sa musia riadiť pravidlami FIS, za účasti technických delegátov, ktorých
prideľuje FIS.
Na organizáciu podujatí prispieva sekretariát SLA úhradou poistenia pretekov a dotáciou
na zabezpečenie pretekov z rozpočtov odborných úsekov, príp. dotáciou určenou na tento
účel pridelenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (napr. Biela Stopa, EP
Jasná, EP Vrátna, Veľká Cena Slovenska, Interkritérium Vrátna a pod.) Podrobný rozpis
účelových dotácií je v bode č. 9.
SLA v období 2009-2012 organizovala spolu 191 medzinárodných pretekových dní.
Tabuľka č. 4: Medzinárodné pretekové dni v období 2009 - 2012

Rok/Úsek

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

ZPS

SLA

2009

10

17

7

0

0

0

2

0

36

2010

14

32

4

0

0

0

4

0

54

2011

12

25

0

0

0

0

8

0

45

2012

16

30

0

0

0

2

8

0

56

5. Orgány SLA
SLA riadila svoju činnosť prostredníctvom vlastných riadiacich orgánov, odborných úsekov
a komisií v nasledujúcom zložení:
5.1. Vrcholové riadiace orgány
Predsedníctvo SLA
Janka Gantnerová – prezidentka SLA – od mája 2009 – súčasnosť
Kamil Povrazník – predseda úseku alpských disciplín – od mája 2009 - do mája 2011
Jaroslav Štancel – 2. člen úseku alpských disciplín – od mája 2009 - do mája 2011
Milan Trstenský – predseda úseku alpských disciplín – od mája 2011 – apríla 2013
Marino Mersich – 2. člen úseku alpských disciplín – od mája 2011 – apríla 2013
Ján Garaj – predseda bežeckého úseku – od mája 2009 - do mája 2010
Peter Neuschl – 2. člen bežeckého úseku – od mája 2009 - do mája 2010
Ivo Ivanič – predseda bežeckého úseku – od mája 2010 - súčasnosť
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Michal Malák - 2. člen bežeckého úseku – od mája 2010 - súčasnosť
Ľudovít Kartik – predseda úseku severskej kombinácie – od mája 2009 – súčasnosť
Dušan Caban – predseda skokanského úseku – od mája 2009 – do mája 2010
Ján Tánczos – predseda skokanského úseku – od mája 2010 - súčasnosť
Monika Poľanová – predseda úseku akrobatického lyžovania – od mája 2009 - súčasnosť
Karol Mihok – predseda úseku snoubordingu a úseku zdravotne postihnutých športovcov
od mája 2009 – súčasnosť
Ladislav Šandor – predseda úseku lyžovania na tráve – od mája 2009 – súčasnosť
Petra Kurcábová – generálna sekretárka – od novembra 2010 – súčasnosť
5.2. Vrcholové kontrólne orgány
Kontrólno revízna komisia
Pavol Kutlík – predseda KRK
Jozef Pikula – člen
Peter Chudý – člen
Peter Schlank – člen
Jaroslav Babušiak – člen

6. Reprezentačné družstvá
Zloženie reprezentačných družstiev je schvaľované Predsedníctvom SLA na návrh
jednotlivých odborných úsekov podľa kritérií uvedených v súťažnom poriadku toho ktorého
odborného úseku.
S členmi reprezentácie uzatvára SLA reprezentačnú zmluvu od 1.6.-31.5. príslušného
kalendárneho roka, ktorá obsahuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
6.1. Zoznam členov reprezentácie a realizačných tímov podľa jednotlivých sezón
a odborných úsekov
SEZÓNA 2009/2010
Beh na lyžiach:
RD muži: Bajčičák, Bátory, Mlynár, Malák, Škvaridlo, tréner - Bartoň
RD ženy: Procházková, Garajová, Johansen, Klimková, Kotschová, tréneri – Valuška, Klimková
RD juniori: Koplík, Iľanovský, Novotný, Sedláková, Kapšo, Brunn, Vozár, Polačko, Michalovský, Urgelová,
Buchalová, Krišicová, tréner – Holienčík, Brunn
RD OH nádeje chlapci: Urgela, Šulek, Segeč, Drozd, tréner - Novodomec
RD OH nádeje dievčatá: Klementová, Haláčová, Valašťanová, tréner - Klement
RD U-23: Mlynár, Garajová, Klimková, tréner – Klimková, Holienčík
Zjazdové lyžovanie:
MUŽI: Žampa Adam, Štancel Šimon, Babušiak Jaroslav – Kekeli, Iľanovský
ŽENY: Zuzulová Veronika, Gantnerová Jana, Lukáčová Barbora, Škvarková Jana, tréneri – Zuzula, Hudec,
Gantner
C MUŽI-TON: Kutlík Matej, Falát Matej, tréneri – Malcovský
C ŽENY – TON: Kantorová Barbara, Saalová Kristína, tréneri – Hudec
Skoky na lyžiach:
RD A – Tomáš Zmoray
RD juniori –Šindler, Lichý, Mistrík
Tréner – Filipko
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Severská kombinácia:
RD – Róbert Kartík
Tréner - Seidl
Lyžovanie na tráve:
RD ženy: Veronika Cvašková, Lenka Gábrišová
RD juniorky: Barbora Miková
RD muži: Lukáš Ohrádka, Timotej Oravec
RD žiaci: Adam Masár, Sandtner
Vedúci RT: Ladislav Šandor
Tréneri: Ing. Ivan Oravec – pre kategóriu junior, senior,
Ľubomír Masár – pre kategóriu juniorky, žiaci
Akrobatické lyžovanie:
Mogulus – D.Poľan
Skicross: RD muži – J.Sanitrár, Ľ.Bošela, R.Cingel, Boroš, Cuník, RD ženy – A.Lanáková, Z.Kútna,
M.Košová
RD juniori – T.Oravec, J.Koša
RT – J.Sanitrár, P.Červeň
Snoubording:
RD muži – R.Židek, M.Matys
RD ženy – L.Kupcová, tréner Ľ.Vaník
RD juniori - J.Vaník , R.Rakoczy, B.Števulová, Horanská, Hubka, Vrablová; tréner P.Herko
Zdravotne postihnutí:
Zjazdári A družstvo - R.Dudáš+M.Hudík - navádzač, M.Haraus +M.Makovník- navádzač,
D.Cintula+M.Červeň – navádzač, H.Farkašová+N.Šubrtová – navádzač, P.Smaržová, M.Čupka,
M.Kubačka+J.Cirbus- navádzač, Chlebáková
Tréner – R.Mažgút, Manažér – K.Mihok
Bežci A družstvo – V.Gajdičiar, tréner V.Gogolák
Akademické družstvo
BÚ: Muži: Žiška, Mlynár, Kubiš
Ženy: Procházková, Garajová, Kotschová, Klimková
ÚAD: Babušiak, Gantnerová J., Gantnerová P., Hučková, Janeček, Lutterová, Palovičová, Rázus,
Repčinová, Siráň, Štancel, Uhnák
SÚ: Caban, Károly, Kartík, Nosáľ
RD Masters UAD:
Ženy C: Blahútová Anna, Slivková Katarína
Muži A: Ambros Dušan, Dibdiak Jozef, Ternavský Vladimír
Muži B: Mikuláš Jozef, Krasuľa, Štamm
SEZÓNA 2010/2011
Behy na lyžiach:
RD muži: Bajčičák, Bátory, Mlynár, Žiška
RD ženy: Procházková, Garajová, Johansen
RD juniori: Koplík, Novotný, Brünn, Kapšo, Michalovský, Polačko
RD juniorky: Urgelová, Gombalová
RD OH nádeje chlapci: Urgela, Šulek, Segeč
RD OH nádeje dievčatá: Klementová, Haláčová, Valašťanová
RD U-23: Krišicová, Klimková, Kubiš
Tréner OH nádeje dievčatá– František Klement ml.
RDJ –Jozef Brünn – juh/západ
RD ženy – Ján Valuška
RD muži – Peter Bartoň
RDJ – Stanislav Holienčík – sever/východ
RD OH nádeje chlapci – František Novodomec
Viera Klimková – hlavný tréner mládežníckych družstiev
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Skoky na lyžiach:
RD A – Tomáš Zmoray
RD juniori – Denis Šindler, Patrik Lichý
Severská kombinácia:
RD – Róbert Kartík
Zjazdové lyžovanie:
A MUŽI: Žampa Adam
A ŽENY: Zuzulová Veronika, Gantnerová Jana
B MUŽI: BabušiakJaroslav, Štancel Šimon, Falat Matej, Sirán Vladimír
B ŽENY: Lukácová Barbora, Škvarková Jana
C MUŽI-TON: Kutlík Matej ( zohladnené zranenie v prvej polovici sezóny , bez financnej dotácie),
Kupčok Jakub
C ŽENY – TON: Vlhová Petra, Kantorová Barbara, Saalová Kristína (bez finančnej dotácie )
Lyžovanie na tráve:
RD ženy: Veronika Cvašková, Lenka Gábrišová
RD juniorky: Barbora Miková, Katarína Miková
RD muži: Timotej Oravec
Vedúci RT: Ladislav Šandor
Tréneri: Ing. Ivan Oravec – pre kategóriu junior, senior,
Lukáš Ohrádka – pre kategóriu juniorky
Akrobatické lyžovanie:
Mogulus – D.Poľan
Skicross – RD muži – J.Sanitrár, Ľ.Bošela, R.Cingel, D.Šimo
RD ženy – A.Lanáková, Z.Kútna, M.Košová
RD juniori – T.Bartalský, T.Oravec, J.Koša
RT – M.Poľan, J.Sanitrár, D.Šimo
Snoubording:
RD muži – R.Židek, M.Matys, M.Dolník, M.Buša, J.Brziak
RD ženy – L.Kupcová, tréner Ľ.Vaník
RD juniori - D.Kurek, M.Bačo, J.Vaník , R.Rakoczy, K.Medlová; tréner P.Herko, M.Hliničan
Zdravotne postihnutí:
Zjazdári A družstvo - R.Dudáš+M.Hudík - navádzač, M.Haraus +M.Makovník- navádzač,
D.Cintula+M.Červeň – navádzač, H.Farkašová+N.Šubrtová – navádzač, P.Smaržová+M.Čupka,
M.Kubačka+J.Cirbus- navádzač
Tréner – R.Mažgút, Manažér – K.Mihok
Bežci A družstvo – V.Gajdičiar, tréner V.Gogolák, servisman – M.Bialek
Akademické družstvo BÚ:
Muži: Novotný, Brunn, Kapšo, Žiška, Mlynár, Kubiš
Ženy: Procházková, Segečová, Garajová, Kotschová, Klimková
RD Masters UAD:
Ženy C: Blahútová Anna, Slivková Katarína
Muži A: Ambros Dušan, Dibdiak Jozef, Ternavský Vladimír
Muži B: Mikuláš Jozef, Pažák Ján, Krajňák Vladimír
SEZÓNA 2011/2012
Úsek alpských disciplín:
RD A: Zuzulová Veronika, Gantnerová Jana, Žampa Adam, Babušiak Jaroslav
RD B: Saalová Kristína, Škvarková Jana, Kantorová Barbara , Lukáčová Barbora, Vlhová Petra, Falát
Matej, Bendík Martin, Siráň Vladimír
RD C: Mistrík Matej, Prieložná Laura, Murárik Ľuboš, Martinček Marek, Šenkár Samuel
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RD Masters: Blahutová Anna, Ambros Dušan, Dibdiak Jozef, Ternavský Vladimír, Granec Daniel
Jozef, Tréger Vlastimír, Pažák Ján, Dolník František

Mikuláš

Skokanský úsek
RD: Zmoray Tomáš, Lichý Patrik
RT: Tánczos Ján – tréner, Pendziviater Michal – servis, Schlank Peter – asistent
Úsek severskej kombinácie
RD: Kartík Róbert
RT: Šablatúra Marek – tréner, Kartík Ľudovít – manažér
Úsek lyžovania na tráve
RD muži: Ohrádka Lukáš
RD ženy: Cvašková Veronika
RD juniori: Míková Barbora,
Miková Katarína
RD žiaci: Masár Adam, Gabovič Michael, Jánoška Alex
RT: Oravec Ivan – tréner juniorov, Masár Ľubomír – tréner žiakov, Šandor Ladislav – vedúci RT
Úsek snoubordingu
RD seniori: Kupcová Lucia – PS, PGS, Matys Matej – BA, SBS, Bačo Matej – PGS, SBX, Rákoczy Richard –
SBX, Medlová Klaudia – SBS, BA, Židek Radoslav – dlhodobo zranený
RD juniori (členovia CTM): Medlová Klaudia – SBS, BA, Hasáková Adriána – PSL, PGS, SBX, Ondrejovič
Erik – PSL, PGS, SBX, Matej Dolník, Jakub Brziak
RT: Herko Patrik – tréner PSL, PGS, SBX, Hliničan Marek – tréner Freestyle
Úsek telesne postihnutých športovcov:
Zjazdové lyžovanie
RD A zrakovo postihnutí: Farkašová Henrieta B3, Natália Šubrtová – navádzač, Radomír Dudáš – B 2,
Maroš Hudík – navádzač, Miroslav Haraus – B 2, Mária Zaťovičová – nový možný navádzač, Marek
Kubačka – B1 (zatiaľ nemá navádzača), Michal Beladič, Martin Pavlák –navádzač, Norbert Holík, Ľuboš
Bošeľa – navádzač, Jakub Krako, Juraj Medera - navádzač
RD A Telesne postihnutí: Petra Smaržová – LW 6/8
RD B zrakovo postihnutí: Daniel Cintula – B 2 (zatiaľ nemá navádzača)
RD B Telesne postihnutí: Jozef Metelka - LW 4
Bežecké lyžovanie: Telesne postihnutí: Vladimír Gajdičiar, Tréner: Vladimír Gogolák
Tréner: Branislav Mažgút, Manažér: Karol Mihok
Bežecký úsek:
RD A ženy: Procházková Alena
RD A muži: Bajčičák Martin, Mlynár Peter
RD B ženy: Garajová Katarína
RT: Valuška Ján – tréner, Bartoň Peter – tréner, Procházka Benedikt – servis, Benka-Rybár Ondrej – servis,
Novota, Benč Jakub – servis, Gajdoš, Zima – fyzioterapeut, Liptáková Katarína
RD juniorky: Urgelová Petra, Halačová Nina
RD juniori: Koplík Jerguš, Polačko Michal, Urgela Erik, Šulek Miroslav
RD U-23: Klimková Lucia, Kubiš Mário, Sedláková Jana, Novotný Michal
RT: Brunn David, Holienčík Stanislav – tréner, Kapšo Martin, Brunn Jozef - tréner
RD OH nádeje: Klementová Barbora, Segeč Andrej, Valašťanová Katarína, Konig Nikolas, Matúšková Lucia,
Barbierik Adrián, Kubišová Ľubica, Korístek Ján
RT: Klement František ml. – tréner, Novodomec František - tréner
RD Uni: Garajová Katarína, Klimková Lucia, Urgelová Petra, Sedláková Jana, Segečová Eva, Mlynár Peter,
Kubiš Mário, Kapšo Martin, Žiška Peter, Novotný Michal, Brunn David, Filipko Jakub
RD Masters: Staroňová Anna, Chromý Milan, Demeter Richard
Úsek akrobatického lyžovania:
RD muži Ski Cross – Bartalský Tomáš, Jakub Karásek, Timotej Oravec
RD Slope Style – Natália Šlepecká, Zuzana Stromková, Marek Jaššo, Juraj Bernát
RT – Marek Poľan, Tomáš Murgač, Ján Sanitrár
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SEZÓNA 2012/2013
Skokanský úsek
RD A - Tomáš Zmoray,
RD B - Patrik Lichý,
RT – Ján Tánczos-koordinátor, os.tréner, Pavel Mikeska – os.tréner
RD C (dorast) – Tomáš Ondrejka, Dominik Ďurčo, Igor Pohle, Jozef Caban
RT – Jozef Hýsek – tréner
Úsek severskej kombinácie
RD A – Róbert Kartík
RD B – Patrik Lichý
RT – Ján Tánczos – koordinátor, Marek Šablatúra – os.tréner
Úsek alpských disciplín
RD A – Jana Gantnerová, Barbara Kantorová, Barbora Lukáčová, Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová,
Adam Žampa
RD B – Martin Bendík, Andreas Žampa, Matej Falát
Kristína Saalová a Vladimír Siráň (bez nároku na finan.podporu)
Jana Škvarková (žiadať písomné vyjadrenie o pokračovaní v pretekárskej činnosti)
RD C – Roman Murín ml., Marek Martinček (bez nároku na fin.podporu)
Bežecké lyžovanie
OH nádeje chlapci: Tréner: Novodomec František, Pretekári: Barbierik Adrián, Koristek Ján, Gurín Jakub
OH nádeje dievčatá: Tréner: Klement František, Pretekárky: Matúšková Lucia, Kubišová Ľubica, Beťková
Veronika
RDJ, U23: Tréneri: Brünn Jozef, Holienčík Stanislav, Asistenti: Klement František, Michal Malák
Pretekárka RDJ: Klementová Barbora
Pretekári RDJ: Urgela Erik, Segeč Andrej, Šulek Miroslav
Pretekári U23: Kapšo Martin, Novotný Michal, Polačko Michal
B družstvo U23: Brunn David
RD - Ženy: Tréner: Valuška Ján, Servis: Procházka Benedikt, Novota Daniel
Pretekárka: Procházková Alena
RD - Muži: Tréner: Holienčík Stanislav, Servis: Benka-Rybár Ondrej
Pretekári: Bajčičák Martin, Mlynár Peter
RD – Masters: Pretekári: Lupták Július, Staroň Vladimír, Demeter Richard, Staroňová Anna, Chromý Milan
Tréner: Staroň Vladimír
Úsek lyžovania na tráve
RD A – Veronika Cvašková, Barbora Míková, Lukáš Ohrádka
RD žiaci – Adam Masár, Alex Jánoška, Michael Gabovič, Valentína Chudá
Úsek snoubordingu
Seniori A – Lucia Kupcová, Matej Bačo, Richard Rákoczy, Klaudia Medlová, Matej Matys, Matej Dolník
Seniori B – Jakub Brziak, Rákoczy Richard
Juniori A – Zoltán Strcuľa, David Kordiak, Boris Karolčík, Zuzana Medlová
Pozn. Radoslav Židek doručil elektronickou poštou oznámenie o ukončení pretekárskej kariéry
RT – Patrik Herko (PSL, PGS, SBX), Marek Hliničan (FS)
Tréner juniorov – Július Hermély
Úsek zdravotne postihnutých lyžiarov
RD A: Henrieta Farkašová, Natália Šubrtová – navádzačka, Petra Smaržová LW 6/8, Miroslav Haraus B2,
Mária Zaťovičová – navádzačka, Radomír Dudáš B2, Maroš Hudík - navádzač
RD B: Marek Kubačka B1, Natália Karpišová – navádzačka, Petra Kozičková B3, Michal Červeň – navádzač,
Daniel Cintula B2, Tomáš Hájek – navádzač, Jozef Metelka - LW0, Tréner - Branislav Mažgút
Manažér: Karol Mihok
Výsledky z vrcholných podujatí sú priložené v prílohe č. 1
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6.2. Činnosť mládeže
Výsledky 2009-2013
Výsledky EYOWF, OHM, MSJ tvoria samostatnú prílohu č. 1 tejto správy.

7. Činnosť SLA
7.1. Činnosť Predsedníctva SLA
Predsedníctvo SLA zasadalo v období 2009-2013 spravidla raz za mesiac, spolu 43
zasadnutí:
rok
2009

rok
2010

rok
2011

rok
2012

rok
2013

16.5.2009

13.1.2010

17.1.2011

26.1.2012

24.1.2013

1.6.2009

2.2.2010

17.3.2011

6.3.2012

21.3.2013

23.6.2009

8.3.2010

6.4.2011

14.4.2012

6.5.2013

21.7.2009

13.4.2010

10.5.2011

21.5.2012

24.5.2013

25.8.2009

11.5.2010

20.6.2011

22.6.2012

29.9.2009

15.6.2010

23.8.2011

8.8.2012

27.10.2009

13.8.2010

23.9.2011

20.9.2012

24.11.2009

23.9.2010

26.10.2011

9.11.2012

15.12.2009

21.10.2010

14.11.2011

4.12.2012

30.11.2010

16.12.2011

21.12.2010

Všetky zápisy sú zverejnené na webovej stránke SLA. Termín zasadnutí sa prispôsoboval
časovým možnostiam a pracovným vyťaženiam členov Predsedníctva, ako
i uskutočňovaniu vrcholných podujatí ako zimná olympiáda, majstrovstvá sveta, zimné
festivaly mládeže a pod. Na zasadnutiach bolo prijatých 465 uznesení, z toho 454 je
splnených (resp. sú v riešení, alebo ich plnenie je trvalé), 5 uznesení bolo zrušených a 6
nesplnených. Zasadnutí Predsedníctva sa zúčastňovali členovia Predsedníctva
nasledovne (viď nasledujúce strana).
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%
účasť počas
trvania
funkcie

Člen P-SLA
Gantnerová Janka

100%

Kurcábová Petra

100%

Povrazník Kamil
Štancel Jaroslav
Trstenský Milan
Mersich Marino
Garaj Ján
Neuschl Peter
Ivanič Ivan
Malák Michal
Kartík Ľudovít
Caban Dušan
Tánczos Ján
Poľanová Monika
Šandor Ladislav
Mihok Karol
Kutlík Pavol - predseda KRK

Zároveň boli na rokovania pozývaní hostia podľa bodov rokovania, resp. na vlastnú
požiadavku. Členom Predsedníctva bolo uhrádzané cestovné na rokovanie
a zabezpečované občerstvenie z rozpočtu sekretariátu SLA, ostatné náklady si hradili
jednotliví členovia sami z vlastných, príp. z úsekových finančných zdrojov. Členom
Predsedníctva, ktorí nie sú viazaní pracovnou, príp. mandátnou zmluvou (Kurcábová,
Malák, Povrazník) nebola vyplácaná počas obdobia 2009-2013 odmena za činnosť
v Predsedníctve.
Predsedníctvo SLA:
 plnilo uznesenia Konferencie SLA:
o spracovať koncepciu zvyšovania členskej základne - splnené, SLA eviduje
nárast členskej základne, úloha je trvalá
o predložiť projekty COP k 1.6.2009 na MŠ SR – splnené, v COP boli
zaradení aj členovia SLA podľa schválených kritérií (COP Poprad, Žilina
a B.Bystrica), projekt COP bol žiaľ k 31.12.2012 zrušený
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zabezpečiť mimorozpočtové zdroje na činnosť SLA – SLA zabezpečila
väčšinu mimorozpočtových prostriedkov prostredníctvom predkladania
projektov na FIS, na zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov bola zriadená
aj Marketingová komisia, ktorá zabezpečovala hlavne nefinančné
mimorozpočtové zdroje, ale podarilo sa jej získať aj významných partnerov
na Európsky pohár zjazdového lyžovania 2012 (Tipos, SACR)
o predkladať čerpanie rozpočtu aj formou účtovného výpisu – splnené
o účtovníctvo ÚAD viesť podľa vekových kategórií – splnené, všetky odborné
úseky majú sledovaný rozpočet podľa mládeže, reprezentácie a pod.
o zabezpečiť výmenu členských preukazov – splnené
o pripraviť rozpočet na r.2009 – splnené
o informácie zverejňovať na webstránke – splnené
o vypracovať metodický list, na základe ktorého bude realizovaná platba
členského – splnené
o určiť sídlo SLA – splnené
o vypracovať ekonomické smernice so zásadami hospodárenia – splnené
o vypracovať hlavné ciele rozvoja pre nasledujúce obdobie – splnené
o konzultovať so strednými školami možnosti zriadenia COP – splnené
o do júlovej Rady MŠ SR vypracovať koncepciu využitia areálu na Š.Plese –
splnené
o riešiť profesionalizáciu sekretariátu – splnené
o KRK preverí: zaúčtovanie členského do SLA a inventarizácia majetku SLA –
splnené
o odovzdať agendu SLA novému vedeniu SLA do 31.5.2009 - splnené
schvaľovalo zloženie reprezentačných družstiev jednotlivých odborných úsekov
a znenie reprezentačných zmlúv, príp. dohôd
schvaľovalo zloženie výprav na jednotlivé vrcholné podujatia, zástupcov do FIS
komisií výpravy na zasadnutia FIS
schvaľovalo znenie súťažných poriadkov predkladaných odbornými úsekmi
schvaľovalo jednotlivé legislatívne poriadky usmerňujúce činnosť a organizáciu SLA
schvaľovalo rozdelenie rozpočtu na jednotlivé odborné úseky – v tejto oblasti nastal
výrazný pokrok tým, že bol schválený systém rozdelenia rozpočtu, ktorý odráža
činnosť jednotlivých úsekov (počet organizovaných domácich a zahraničných
súťaží, stav členskej základne, výsledky reprezentácie na vrcholných podujatiach
a počet štartov členov reprezentácie na pretekoch. Na základe týchto výsledkov je
určený percentuálny podiel úseku na rozpočte. Aby bol podporený rozvoj
a zachovanie jednotlivých disciplín, každý úsek dostane k percentuálnemu podielu
aj tzv. fixnú čiastku. Tým sú podporené najmä menšie úseky. FIS prostriedky sa
rozdeľujú na činnosť (Sekretariátu SLA) a úsekom podľa počtu štartujúcich
pretekárov na Majstrovstvách sveta. Príjmy úsekov z vlastných zdrojov sú
pripočítavané tým úsekom, ktorých členovia sa zaslúžili o ich príjem (napr. členské,
príjmy zo vzdelávania, licencie a pod.)
zriadilo poradné komisie viď bod 7.3.
schválilo organizačný výbor Svetového pohára snoubordingu (zrušený pre
nepriaznivé snehové podmienky a finančnú náročnosť) a organizačný výbor
Majstrovstiev sveta juniorov, ostatné organizačné výbory pre významné
medzinárodné podujatia
zaoberalo sa činnosťou jednotlivých odborných úsekov v súvislosti s rozvojom
lyžovania
koordinovalo činnosť odborných úsekov a kontrolovalo plnenie uznesení
o
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 prostredníctvom
sekretariátu
SLA
zabezpečuje
komunikáciu
s klubmi,
organizovanie podujatí, spracovanie účtovníctva, evidenciu členov a ostatné úlohy
vyplývajúce zo stanov a organizačného poriadku SLA.

7.2. Činnosť sekretariátu SLA
Pracovníci sekretariátu:
Kurcábová Petra (v r. 2009 a 2010 sekretárka, od r. 2010 generálna sekretárka)
Sekretári odborných úsekov:
Úsek alpských disciplín – Kamil Povrazník (2009-2011)
Úsek alpských disciplín, úsek akrobatického lyžovania, úsek snoubordingu, úsek lyžovania
na tráve – Martin Kupčo (2011 – 2013)
Bežecký úsek, skokanský úsek, úsek severskej komunikácie – Michaela Filipková (20092010)
Bežecký úsek – Michal Malák (2010 – 2013)
Skokanský úsek, úsek severskej kombinácie – René Pretzelmayer (2010 – 2013)
Denisa Kubusová – administratívna pracovníčka (august 2012 – 2013)
Sekretariát SLA zabezpečoval najmä:
a) Registráciu členov SLA – evidenciu členov, vydávanie preukazov a licencií
Stav členskej základne a jej prehľad je podrobne v bode č. 3
Sekretariát zabezpečil vydávanie preukazov SLA už od začiatku roka 2010, t.j. 6 mesiacov
po presťahovaní sídla SLA do Vysokých Tatier. Preukazy boli papierové, s fotkou,
zalievané vo fólii. Pre zvýšenie dôveryhodnosti a kvality preukazov bol zakúpený program
a tlačiareň na vydávanie plastových preukazov. Plastové preukazy majú výhodu nielen vo
veľkosti (veľkosť kreditných kariet), ale sú aj modernejšie, kvalitnejšie a odolnejšie voči
zničeniu nosením vo vrecku. Sekretariát z dôvodu transparentnosti a informovanosti
členskej základne využilo zriadenie evidencie registrácie prostredníctvom webovej stránky
SLA. V súčasnosti je možné aj bez prihlasovacích hesiel zistiť a kontrolovať registráciu na
webovej stránke, jednotliví členovia SLA si po zadaní svojich prístupových hesiel majú
možnosť meniť kontaktné informácie, fotky a pod. Systém je dobrý aj pre médiá, ktoré
takto ľahko zistia informácie o pretekároch, dátum narodenia, klubovú príslušnosť a pod.
Systém je zároveň previazaný na výsledkový portál, čím je možné vidieť výsledky
jednotlivých pretekárov priamo z profilu pretekára. Týmto systémom je zabezpečená aj
archivácia výsledkov všetkých pretekárov SLA.
Sekretariát SLA v spolupráci s predsedom komisie vzdelávania a komisie rozhodcov získal
akreditáciu na vzdelávanie odborníkov v športe (od 8.1.2010), konkrétne:
učiteľ zjazdového lyžovania a snoubordingu, tréner zjazdového a bežeckého lyžovania,
rozhodca zjazdového lyžovania
Dňa 14.5.2013 bol SLA doručený list akreditačnej komisie o pridelení akreditácie na
rozhodcu bežeckého lyžovania.
Na jednotlivé licencie sú vydávané licenčné preukazy SLA, ktorých platnosť sa obnovuje
na štyri roky.
Sekretariát zároveň vydáva pretekárske licencie – medzinárodné aj domáce a vedie o nich
evidenciu.
Ročne tak sekretariát vydá v priemere 850 členských a licenčných preukazov, 280
medzinárodných a 700 domácich pretekárskych licencií.
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b) prihlasovanie pretekárov na preteky
prebieha prostredníctvom sekretárov odborných úsekov a podľa pravidiel jednotlivých
úsekov. V tejto oblasti nastal pokrok v prihlasovaní na domáce preteky prostredníctvom
webovej stránky (zjednodušenie práce pre kluby, pre časomeračov), v oblasti
medzinárodných pretekov je na stránke automaticky evidencia a prehľad prihlásených
pretekárov, čím je skvalitnenie prehľadnosti a informovanosti pretekárov a ich realizačných
tímov.
c) evidenciu čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých úsekov a rozpočtových
kapitol
Sekretariát vypracováva na každé zasadnutie Predsedníctva SLA čerpanie v súlade
s rozpočtovými pravidlami, pričom kontroluje čerpanie prostriedkov z kapitoly
reprezentácia, činnosť a rozvoj a z kapitoly mládeže. Každý odborný úsek má tak prehľad
o aktuálnom stave svojho účtu. V prípade prekročenia rozpočtu sú prostriedky odpočítané
jednotlivým úsekom a vrátené tým, ktoré si svoje financie ušetrili.
d) pripravuje vyúčtovania a spolupracuje s účtovníčkou SLA
sekretariát pripravuje vyúčtovania pracovných ciest jednotlivých zložkám, ktoré majú
schválenú dotáciu (pretekári, kluby), vyúčtovania jednotlivých projektov ako napr. dotácie
SOV na prípravu športovcov (ZOH Vancouver, OHM Innsbruck, EYOWF Liberec, EYOWF
Brašov a pod.) a samozrejme vyúčtovanie štátnych dotácií poskytnutých z rozpočtu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, čo tvorí v súčasnosti najväčšiu príjmovú
položku v rozpočte SLA.
Účtovníctvo SLA bolo do r.2009 vedené účtovnou firmou Estatus v Bratislave, od r.2010 –
2012 viedla účtovníctvo externá účtovníčka Ľ.Kulfasová, ktorá činnosť musela ukončiť zo
zdravotných dôvodov a od r.2013 má SLA uzatvorenú zmluvu s firmou Creative Factory.
Sekretariát spolupracuje s externou účtovníčkou SLA, ktorej pripravuje podklady ako
bankové výpisy, pokladničné doklady, vyúčtovania refundácií, faktúry, cestovné príkazy
a iné vyúčtovania, kópie zmlúv, mzdové podklady, evidenciu stravných lístkov,
zabezpečuje komunikáciu s poisťovňami a daňovým úradom, zasiela výkazy a je
nápomocný pri vypracovávaní daňového priznania, vedie evidenciu a spravuje majetok.
Na základe zmluvy s MŠVVŠ SR a platných účtovných predpisov uzavrela SLA zmluvu
s nezávislým autítorom. V súlade so zmluvou bol vykonaný audit za roky 2011 a 2012. Na
základe odporúčania audítora počas výkonu auditu bola vykonaná rekonštrukcia
účtovníctva pre nezrovnalosti v účtovaní za roky 2010, 2011 a 2012, a následne boli
spracované dodatočné daňové priznania, ktoré nemali vplyv na daňovú povinnosť a SLA
z tohto nevyplývajú sankcie.
e) komunikuje s inými organizáciami
 v rámci medzinárodných vzťahov komunikuje najmä s FIS: komunikuje
s jednotlivými úsekmi, športovými riaditeľmi, rieši požiadavky pretekárov (zmrazenie
bodov, terapeutické výnimky, informácie k listinám bodov a pod.), výklady pravidiel,
vypracúva a predkladá projekty na podporu a rozvoj lyžovania a pod.
 v rámci domácich organizácii komunikuje najmä s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, SOV, KŠZ, Antidopingovou agentúrou SR, rezortnými
strediskami, a inými.
Môžeme konštatovať, že SLA sa podarilo výraznou zásluhou práce sekretariátu napraviť
status lyžiarov, kedy si SLA plní úlohy a povinnosti v termíne, predkladá kritériá,
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nominácie, žiadosti o dotáciu a vyúčtovania načas, zúčastňuje sa rokovaní a oponentúr
a pod. Na pôde MŠVVŠ SR dlhodobo presadzuje zmenu kritérií pre lyžovanie tak, by boli
uznané aj výsledky zo svetových pohárov a chýbajúce Majstrovstvá Európy boli
nahradené výsledkami z európskych pohárov. V roku 2013 ministerstvo prihliada aj na
športy, ktoré nemajú ME a od r.2011 sú akceptované aj výsledky z celkového hodnotenia
svetových pohárov.
f) vypracúva návrhy legislatívnych poriadkov
sekretariát vypracovával návrhy zmien legislatívnych poriadkov, od r. 2012 s pomocou
právničky, celkovo boli poriadky menené trikrát, v roku 2012 boli všetky poriadky
spracované právničkou SLA v súlade so stanovami a jednotlivými poriadkami navzájom.
V r.2013 bol pripravený návrh rokovacieho a volebného poriadku pre Konferenciu SLA,
a v spolupráci s legislatívnou komisiou aj návrh na zmenu stanov SLA.
g) vedie registratúru
Keďže SLA je národný športový zväz, vyplýva mu zo zákona povinnosť archivovať
podklady. Na základe toho vedie sekretariát v súlade s registratúrnym plánom a zákonmi
o registratúre a archivovaní registratúru, t.j. archiváciu všetkých dôležitých dokumentov
a podkladov
h) organizačne zabezpečuje rokovania Predsedníctva SLA
Sekretariát zabezpečuje rokovania Predsedníctva SLA a pripravuje všetky podklady na
rokovanie.
i) evidencia a príprava zmlúv
sekretariát vedie evidenciu zmlúv, archivuje originály zmlúv, kontroluje ich plnenie,
pripravuje znenie zmlúv, kontroluje vyúčtovania k zmluvám (napr. zmluvy o refundácii
a pod.)
j) spolupracuje s komisiami SLA
sekretariát úzko spolupracoval s jednotlivými komisiami SLA a pripravoval všetky podklady
pre ich rokovanie.
k) tvorba a napĺňanie webstránky
SLA prevzala v r.2009 webhosting pôvodnej SLZ stránky. Z dôvodu nevyhovujúceho
administračného rozhrania SLZ stránky bolo vyhlásené výborové konanie na tvorbu novej,
SLA webstránky. Táto bola funkčná dva roky.
Pre potreby evidencie členskej základne, kalendára pretekov, archivácie výsledkov
a prepojenie s databázou FIS bola prostredníctvom výberového konania vybraná
spoločnosť, ktorá vytvorila stránku s potrebnými funkciami a prehľadnosťou stránky.
Prostredníctvom webstránky informuje členov, verejnosť a médiá o činnosti SLA a to
najmä zverejnením jednotlivých zápisov z rokovaní Predsedníctva SLA, Predsedníctiev
odborných úsekov a komisií, informuje o novinkách, o zmenách v legislatívnych
poriadkoch, o kalendároch podujatí podľa disciplín, výsledkoch našich pretekárov,
jednotlivých licenciách, stave členskej základne, partneroch a pod.
l) organizácia Lyžiara roka
od r. 2010 vyhlasuje SLA anketu Lyžiar roka a slávnostné vyhlásenie tejto ankety. Je to
spoločenské podujatie za účasti športovcov, funkcionárov a hostí (partnerov), pričom
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okrem vyhlásenia ankety SLA tiež oceňuje športovcov, trénerov, rozhodcov a ostatných
funkcionárov v súlade so smernicou o oceňovaní.
7.3. Komisie SLA
Predsedníctvo SLA v rámci svojich kompetencií zriadila jednotlivé odborné komisie.
Činnosť jednotlivých komisií zriadených Predsedníctvom SLA ako poradných orgánov
Predsedníctva SLA:
7.3.1 Medzinárodná komisia
Medzinárodná komisia pozostáva z členov FIS komisií a subkomisií, členovia sa
zúčastňujú zasadnutí týchto komisií. Predsedom Medzinárodnej komisie bola v období
2009-2013 Jana Palovičová, vedúca technických delegátov zjazdového lyžovania pre
Východnú Európu. Činnosť komisie za obdobie štyroch rokov zhodnotila vo svojej správe:
Medzinárodná komisia pracovala najmä na zabezpečení májových konferencií a kongresov
a septembrových stretnutiach v Zurichu. Celkový počet schválených zástupcov SLA v komisiách – 16,
z toho 1 člen sa nezúčastnil ani raz, jeden člen sa zúčastnil zasadnutia komisií len raz, 5 členov má 100
percentnú účasť, väčšina má účasť 80 percent.
Sumár účasti na jednotlivých komisiách:
1) Dubrovnik 2009
Snowboard – Karol Mihok a Martin Hrbáň
Bežecké a skokanské disciplíny – Filipková
Zjazdové lyžovanie – Kupčo, Palovičová, Gantnerová, Sinay
2) Zurich 2009
Gantnerová, Palovičová, Kupčo, Šandor, Poľanová, Hrbáň a Mihok, Sinay, Filipková
3) Kongres 2010 Antalya
Snowboard - Hrbáň, Mihok
Bežecké a skokanské disciplíny – Filipková, Chudý
Zjazdove lyžovanie - Kupčo, Gantnerová, Palovičová, Sinay
Lyžovanie na tráve - Šandor
4) Zurich 2010
Snowboard - Hrbáň a Mihok
Bežecké a skokanské disciplíny - Ivanič, Malák, Liptáková
Akrobatické lyžovanie – Poľan
Zjazdové lyžovanie - Gantnerová, Palovicová, Kupčo, Sinay
5) Portorož 2011
Bežecké lyžovanie - Malák, Ivanič a Liptáková
Akrobatické lyžovanie – Poľanová
Snowboard – Mihok
Zjazdové lyžovanie – Gantnerová, Palovičová, Kupčo, Sinay, Kurcábová
6) Kongres Kangwonland 2012
Gantnerová, Kurcábová, Kupčo, Malák, Chudý, Palovičová
7) Zurich 2012
Malák, Liptáková, Ivanič, Gantnerová, Palovičová, Kupčo, Kurcábová, Hrbáň, Mihok, Poľanová, Károly
Návrhy, ktoré podali zástupcovia SLA na jednotlivých zasadnutiach:
Bežecké lyžovanie: podaný návrh na usporiadanie ME v bežeckom lyžovaní p.Malak - Navrhnuté v Zurichu
2010, návrh bol podaný Race directorovi na odsúhlasenie. Vytvorila sa pracovná skupina na usporiadanie
SP – kde bol návrh p.Maláka odsúhlasený, organizátori budú mať priestor na usporiadanie SP.
Portorož 2011 - Návrh na usporiadanie ME bol podaný M.Malákom na program komisie bežeckého
lyžovania – odsúhlasené na podanie návrhu na kongress.
Kagwondland 2012 – kongres – návrh podaný a na kongrese odložený na ďalšie rokovania a dopracovanie
o ďalšie disciplíny a krajiny.
Zurich 2012 – návrh p.Maláka a Ivaniča na spopulárnenie bežeckého lyžovania - dopracovať návrh na
konkrétne riešenia.
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Sumár návrhov od trénerov, funkcionárov a pretekárov na zmenu pravidiel, organizácie a pod. na bežeckom
úseku za posledné 4 roky - ani jeden návrh nebol prijatý na bežecký úsek.
Zjazdové lyžovanie:
Antalya - 2010 kongres – kandidatúra p.Gantnerovej ako členky predsedníctva FIS – kandidatúra
neúspešná.
Zurich – 2011 podaný návrh na usporiadanie Majstrovstiev Sveta Juniorov v Jasnej - schválené
Kangwonland -2012 kongres – návrh zrušenia limitu 25 štartov v prvom roku juniorov - návrh zrušený.
Zurich 2009,2010,2011,2012 - návrh na navýšenie špeciálnej kvóty pre štart pretekárov v Poľsku
a Čechách. Návrhy prijaté.
Špeciálne pracovne skupiny:
Pravidlová - členom pracovnej skupiny pravidlovej, ktorá zasadá každoročne začiatkom mája – Palovičová
Jana, skupina sa zaoberá zmenami pravidiel
Európske otázky – členom skupiny je p.Gantnerová, zasadá raz ročne na jeseň, bola zriadená po návrhu
SR na organizáciu ME v lyžovaní a momentálnou činnosťou skupiny je zaoberať sa týmto návrhom
a vypracovať projekt organizácie ME.
Homoligazačná pre zjazdové lyžovanie – pomáha pri školení na nový systém zadávania online homologizácii
Komisia TD – Palovičová Jana - vedúca skupiny pre East Europe
Sumár návrhov od trénerov, funkcionárov a pretekárov za uplynulé 4 roky – žiaden návrh nebol prijatý na
úsek
Snowboarding - podané návrhy na usporiadanie SP a EP v Snowboarde na Slovensku – úspešné
Akrobatické lyžovanie – návrhy na zmenu pravidiel počas zasadania komisii – v tejto komisii sa návrhy
a zmeny prijímajú na komisii nakoľko sú to zmeny technického zamerania.
Severská kombinácia a skoky – zástupca na kongresoch je p. Chudý, ombudsman, jedná sa o technické
informácie o zmenách pravidiel a kalendárov, o rozdelenie účasti našich TD na jednotlivých pretekoch
Komisia pre rekreačné lyžovanie, komisia pre PR a mass media a komisia pre marketing – zástupcom SLA
je Kurcábová, komisie riešia a informujú o nových spôsoboch komunikácie FIS s médiami, podporujú vznik
nových projektov (Bring Children to the Snow, World Snow Day a pod.)
Návrh medzinárodnej komisie na ďalšie obdobie 2013-2017 je zapojiť do procesu podávania návrhov na
zmeny aj trénerov a ostatných funkcionárov, zlepšiť prenos informácií na nižšie zložky, kluby a pod.

7.3.2. Komisia rozhodcov
Predsedom komisie je Martin Kupčo ml., ktorý vo svojej správe za štvorročné obdobie
uvádza:
Komisia rozhodcov SLA začínala svoju činnosť v roku 2009. Po čas celého obdobia bola
činnosť komisie užšie zameraná najmä na zjazdové lyžovanie. Zástupcovia ostatných
úsekov prejavovali záujem o činnosť komisie veľmi sporadicky, poprípade vôbec. Aj preto
bolo hlavným cieľom v prvom rade získanie akreditácie pre vzdelávanie rozhodcov
zjazdového lyžovania prvého, druhého a tretieho stupňa. Pre potreby žiadosti o akreditáciu
spracovala komisia potrebné podklady a osnovy. Akreditáciu SLA získala SLA 8.1.2010
pre všetky kvalifikačné stupne rozhodcu zjazdového lyžovania. Žiadosť o akreditáciu
rozhodcu bežeckého lyžovania zaslala SLA (na základe aktivity a činnosti BÚ) na
akreditačnú komisiu už takmer pred 2 rokmi. Po vrátení žiadosti a dopracovaní podkladov
bolo dňa 14.5.2013 doručené oznámenie o pridelení akreditácie na rozhodcov bežeckého
lyžovania. Za 4 roky organizovala KRo 11 školení rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa,
3 školenia rozhodcov 2. kvalifikačného stupňa a každoročné školenia TD SLA formou
predsezónneho seminára. Absolventi školení sa vo veľkej miere zaradili medzi aktívnych
rozhodcov a vykazujú činnosť na podujatiach všetkých úrovní, od predžiackych pretekov
až po vrcholné podujatia, ako napr. EP. Po čas 4 rokov udelila SLA licencie a vyškolila:
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• 210 rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa
• 29 rozhodcov 2. kvalifikačného stupňa
• 1 rozhodca 3. kvalifikačného stupňa (TD SLA)
Vzdelávanie rozhodcov nie je chápané ako komerčná, zárobková činnosť, napriek tomu
bola snaha komisie udržať vyrovnaný rozpočet, poprípade vykázať zisk, čo sa ja podarilo a
komisia za 4 roky činnosti vykázala zisk 716€. V tejto sume nie sú zahrnuté členské
poplatky rozhodcov - nových členov SLA. Komisia má spracované prednášky pre
jednotlivé kvalifikačné stupne formou interaktívnych prezentácií, kvízov a testov s použitím
obrázkov a videí z praxe. Hlavným cieľom do nasledujúceho odvetvia bude kontinuita vo
vzdelávaní rozhodcov a zvyšovanie kvality výučby spolu so zabezpečením akreditácie pre
ďalšie lyžiarske disciplíny.
Aktuálny stav TD a rozhodcov FIS skoky na lyžiach: Peter Schlank, Ján Jelenský
severská kombinácia: Peter Chudý, Vladimír Frák
rozhodcovia štýlu FIS: Peter Schlank, Peter Chudý, Ján Hudák, Peter Stano, Emil Babiš,
Vladimír Frák, Peter Lupták,
kandidát na RŠ FIS, Peter Schlank ml.,
kandidát na TD FIS bežecké lyžovanie: Peter Ďur čo, Vladimír Staroň
zjazdové lyžovanie: Gantnerová Janka, Palovičová Jana, Sinaj Juraj, Šoltýs Michal
snowboard: Hrbáň Matej,
Freestyle: rozhodca štýlu: Tomančík Kristián, Poľan Marek, Poľan Daniel
Súčasný stav rozhodcov je na počet konaných podujatí dostatočný.
V alpských disciplínach je potrebné zvýšiť počet TD SLA, nakoľko súčasný stav je pre
potreby SLP predžiakov, žiakov a masters limitný.
7.3.3. Komisia vzdelávania
Predseda komisie, Vladimír Ternavský predložil správu o činnosti komisie za 2009 – 2013:
Počet organizovaných kurzov: 32

Názov kurzu:

Absolvovali:

UČITEĽ LYŽOVANIA I. st.

269

UČITEĽ LYŽOVANIA II. st.

72

UČITEĽ LYŽOVANIA III. st.

10

UČITEĽ SNOUBORDINGU I. st.

49

TRÉNER ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA I. st.

40

TRÉNER ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA II. st.

3

TRÉNER SNOUBORDINGU I. st.

4

TRÉNER BEŽECKÉHO LYŽOVANIA I. st.

3

Spolu:

450

Počet opravných skúšok: 7
absolvovali spolu: 28
Počet doškoľovaní: 8
absolvovali spolu: 157
Vedecká konferencia: 3
absolvovali spolu: 46
Finančný zisk zo vzdelávania: 26.833,- Eur
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7.3.4. Legislatívno - právna komisia
Komisia bola zriadená v decembri 2012 a jej predsedom bola generálna sekretárka. Jej
hlavná činnosť bola spracovať návrh na zmenu stanov, pri tejto úlohe spolupracovala
s právničkou SLA, návrh bol predložený Predsedníctvu SLA na schválenie a zverejnený
na webovej stránke SLA na pripomienkovanie.
7.3.5. Marketingová komisia
Marketingová komisia sa riadi vlastnou smernicou, predsedom bola prezidentka SLA
(2010-2011) a Marino Mersich (2011-2013) a jej doterajšia hlavná činnosť bola:
 Tvorba prezentácie SLA na účely predstavenia SLA potenciálnym partnerom
 Oslovenie marketingových agentúr na spoluprácu
 Zabezpečenie športového materiálu pre odborné úseky SLA
 Pripomienkovanie návrhu reprezentačnej zmluvy
 Príprava a propagácia podujatia 100 rokov lyžovania
 Príprava podujatí Lyžiar roka, získanie partnerov podujatia
 Získavanie partnerov pre športové podujatia SLA
 Vytvorenie Marketingovej smernice (schválené Predsedníctvom SLA)
 Ostatné činnosti spojené s vyhľadávaním partnerov SLA a zabezpečením činnosti
SLA
7.3.6. Komisia na tvorbu projektov
Komisia bola zriadená v r.2012, jej predsedom bola generálna sekretárka a za toto
obdobie pripravila výzvu na predkladanie projektov pre kluby, ktorá bola zároveň
vyhodnotená a klubom boli poskytnuté dotácie z vlastných zdrojov SLA. V r. 2013 komisia
pripravila novú výzvu pre kluby, ktorá je momentálne zverejnená na webovej stránke
a prebieha predkladanie projektov. Táto činnosť SLA bola zo strany klubov hodnotená
veľmi pozitívne, v budúcnosti je potrebné sa zaoberať aj vypracovaním projektov SLA na
iné organizácie.
7.3.7. Komisia športovcov
Komisia bola zriadená v decembri 2012, z dôvodu prebiehajúcej pretekovej sezóny bude
zasadnutie komisie zvolané až v lete 2013, v pláne je, aby komisia mala zastúpenie
v Predsedníctve SLA.
7.3.8. Likvidačná komisia
Komisia zasadala raz, kedy sekretariát SLA predložil zoznam materiálu na likvidáciu, resp.
odpis. Zoznam materiálu bol odovzdaný účtovníčke SLA.

8. Činnosť odborných úsekov
Odborné úseky SLA vyvíjajú svoju činnosť prostredníctvom svojich predsedníctiev
volených členskými schôdzami odborných úsekov a zriadených poradných komisií.
Požiadavky predsedníctiev odborných úsekov boli priebežne riešené na zasadnutiach
Predsedníctva SLA.
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Činnosť jednotlivých odborných úsekov bola zhodnotená na jednotlivých členských
schôdzach odborných úsekov a pozostáva najmä v starostlivosti o športovú mládež
a reprezentáciu, organizácii pretekov, získavanie marketingových partnerov, vydávaní
súťažných poriadkov a pod.

9. Financovanie SLA
Slovenská lyžiarska asociácia je organizácia, ktorá čerpá aj prostriedky z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo).
Rozpis dotácii ministerstva poskytnutých Slovenskej lyžiarskej asociácii podľa účelu
a rokov. Uvedené sumy sú v EUR.
Účel/Rok

2009

2010

2011

9 960,00

12 000,00

10 800,00

Európsky pohár v snowboardingu

16 600,00

16 600,00

Bezroukov memoriál

10 000,00

10 000,00

-

-

16 600,00

16 600,00

14 900,00

5 000,00

5 000,00

4 500,00

Európsky pohár v zjazd.lyžovaní

10 000,00

-

3 300,00

FIS Cup skoky na lyžiach (zima)

2 000,00

-

Ski Interkritérium Vrátna

FIS Cup skoky na lyžiach (leto)
Biela Stopa
Veľká Cena Slovenska v
zjazd.lyžovaní

Európsky pohár v snoubordingu slopestyle

2012

2013

12 700,00

7 600,00

10 600,00

16 800,00

5 500,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - A.Procházková

9 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - I.Bátory

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - J.Gantnerová

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - J.Babušiak

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - M.Bajčičák

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - M.Malák

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - P.Mlynár

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - R.Židek

5 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - T.Zmoray

4 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2010
Vancouver - V.Zuzulová

20 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2014
Sochi - A.Procházková

15 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2014
Sochi - štafeta mužov

28 000,00

šport.príprava športovcov SOT 2014
Sochi - V.Zuzulová

35 000,00

šport.príprava športovcov JOT M.Falát

5 000,00 €
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šport.príprava športovcov JOT J.Gantnerová

4 000,00

šport.príprava športovcov JOT J.Koplík

3 000,00

šport.príprava športovcov JOT B.Lukáčová

4 000,00

šport.príprava športovcov JOT J.Škvarková

4 000,00

šport.príprava športovcov JOT T.Zmoray

4 000,00

šport.príprava športovcov JOT A.Žampa

5 000,00

M.Bajčičák

7 000,00

B.Kantorová

5 000,00

1 400,00

15 000,00

K.Medlová
P.Mlynár

7 000,00

1 400,00

A.Procházková

15 000,00

20 000,00

15 000,00

V.Zuzulová

30 000,00

30 000,00

30 000,00

P.Vlhová

20 000,00

N.Šlepecká

15 000,00

Z.Stromková

7 500,00
30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

režijné náklady - max.

58 990,00

58 990,00

ostatné výdavky - min.

217 270,00

144 110,00

mzdy zamestnancov aparátu - max.
mzdy trénerov reprezentácie

245 300,00

351 600,00

8 000,00

16 000,00

R.Dudáš + doprovod

40 000,00

I.Chlebáková

23 000,00

V.Gajdičiar

23 000,00

7 500,00

7 500,00

M.Haraus + doprovod

35 000,00

24 000,00

24 000,00

D.Cintula + doprovod

27 500,00

8 000,00

4 000,00

H.Farkašová + doprovod

40 000,00

40 000,00

40 000,00

P.Smaržová

23 000,00

15 000,00

15 000,00

M.Kubačka + doprovod

25 000,00

M.Čupka

14 916,00

2 400,00

odmeny za ZPH Vancouver H.Farkašová

42 500,00

odmeny za ZPH Vancouver M.Makovník-navádzač

6 250,00

odmeny za ZPH Vancouver M.Haraus

12 500,00

odmeny za ZPH Vancouver N.Šubrtová-navádzač

21 250,00

odmeny za ZPH Vancouver P.Smaržová

6 250,00

odmeny za ZPH Vancouver realiz.tím Farkašovej

14 025,00

odmeny za ZPH Vancouver realiz.tím Harausa

4 125,00

odmeny za ZPH Vancouver realiz.tím Smaržovej

2 062,50

24

251 600,00

odmeny za ZPH Vancouver - spolu
šport.príprava športovcov na ZPH
2014 - D.Cintula

8 750,00

šport.príprava športovcov na ZPH
2014 - H.Farkašová

35 000,00

šport.príprava športovcov na ZPH
2014 - V.Gajdičiar

7 500,00

šport.príprava športovcov na ZPH
2014 - M.Haraus

17 500,00

šport.príprava športovcov na ZPH
2014 - P.Smaržová

7 500,00

ostatné výdavky na zabezpečenie
športovej prípravy so zdravotným
postihnutím
výber a príprava zdravotne
postihnutej mládeže
mzdy trénerov mládeže
výber a príprava športovo
talentovanej mládeže

34 060,00

107 500,00

25 700,00

76 840,00

8 500,00

8 200,00

10 700,00

10 700,00

-

-

142 300,00

142 500,00

128 300,00

128 300,00

vydanie knihy o MS v klasickom
lyžovaní 1970 na Š.Plese

10 000,00

nákup mikrobusov

76 029,00

nákup meracieho zariadenia

1 971,00

nákup úžitkového automobilu

12 000,00

nákup mikrobusu pre športovcov zo
zdravotným postihnutím

35 000,00

nákup biatlonovej pušky s
príslušenstvom pre športovcov so
zdravotným postihnutím

2 394,00

nákup bicykla - handbike pre
športovcov so zdravotným
postihnutím

5 500,00

nákup bicykla - tandem pre
športovcov so zdravotným
postihnutím

2 500,00

nákup meracieho zariadenia pre
športovcov so zdravotným
postihnutím

5 506,00

23 700,0 0

14 200,00

bezpečnosté siete - organizácia EP
bežecké sane - Gajdičiar zdravotne postihnutí

2 300,00

časomiera - Zuzulová

2 300,00

dorozumievacie zariadenie pre
zrakovo postihnutých - R.Dudáš

2 200,00

dorozumievacie zariadenie pre
zrakovo postihnutých - H.Farkašová

2 200,00

dorozumievacie zariadenie pre
zrakovo postihnutých - M.Haraus

2 300,00

fotobunky na testovanie lyží A.Procházková

1 900,00

prekážky pre stavbu trate pre
tréningovú prípravu RD v
snoubordingu

9 500,00

25

-

167 600,00

prítlačná fréza na úpravu bežeckých
tratí - A.Procházková

8 500,00

tandem - zdravotne postihnutí H.Farkašová

2 700,00

tandem - zdravotne postihnutí M.Haraus

2 700,00

theromobox - A.Procházková

1 800,00

upravený bycikel - zdravotne
postihnutí - P.Smaržová

2 200,00

mikrobus pre RD juniorov v
zjazd.lyžovaní
snežný skúter na úpravu bežeckých
tratí

29 750,00
12 000,00

tréningový set - tyče pre
reprezentáciu
ocenenie za výsledky V.Zuzulovej v
r.2008

8 000,00
3 319,00

-

ocenenie športovcov za výsledky v
r.2009 - J.Babušiak

1 670,00

ocenenie športovcov za výsledky v
r.2009 - M.Falát

670,00

odmeny za výsledky v r. 2011 R.Čillík

500,00

odmeny za výsledky v r. 2011 R.Dudáš

1 017,00

odmeny za výsledky v r. 2011 J.Gantnerová

670,00

odmeny za výsledky v r. 2011 M.Hudík

1 017,00

odmeny za výsledky v r. 2011 Ľ.Masár

330,00

odmeny za výsledky v r. 2011 P.Mlynár

1 164,00

odmeny za výsledky v r. 2011 A.Procházková

1 330,00

odmeny za výsledky v r. 2011 P.Smaržová

1 245,00

odmeny za výsledky v r. 2012 P.Vlhová

1 660,00

zabezpečenie starostlivosti o
športovcov zaradených do COP
DOTÁCIE ZA ROK SPOLU:

44 600,00
966 915,00

914 052,50

26

669 500,00

841 013,00

585 310,00

10 700,00

102 500,00

2012

10 700,00

108 900,00

27
MTZ

585 310,00

641 294,00

514 000,00

613 140,00

68 000,00

2 340,00

60 200,00

107 000,00

142 500,00

622 039,00

90 000,00

10 000,00

3 319,00

70 160,00

142 300,00

306 260,00

MTZ

344 876,00

61 900,00

33 500,00

45 000,00

128 300,00

233 100,00

COP

49 750,00

44 600,00

3 994,00

28 800,00

24 400,00

1 660,00

84 000,00

128 300,00

90 300,00

167 600,00

245 300,00

kniha

300 912,50

ocenenia
odmeny

SOT
Vancouv
er

155 500,00

50 900,00

účelovky

ocenenia
odmeny

199 719,00

2010
mládež

účelovky podujatia

108 962,50

repre ZP

251 416,00

ROK
mládež

76 250,00

2013
351 600,00

2012

251 600,00

2011

8 500,00

34 060,00

2010

8 200,00

2009

107 500,00

2009
repre a
rozvoj

16 600,00

25 700,00

ROK

3 279,00

2011

76 840,00

Prehľad dotácií ministerstva podľa jednotlivých programov spolu.
Uvedené sumy sú v EUR.
Reprezentácia, rozvoj, činnosť, mládež, projekty v Eurách
SÚČET

Reprezentácia, rozvoj, činnosť, mládež, projekty - zdravotne postihnutí športovci v Eurách
SÚČET

Rozpis FIS dotácií pre SLA. Uvedené sumy sú v švajčiarskych frankoch.
Rok 2009
Text

Kredit

Debet

Začiatočný zostatok

Zostatok
18199,40

Sankcie

250,00

17949,40

Registrácie

970,00

16979,40

Registrácie

270,00

Kalendár

17249,40
4900,00

12349,40

FIS Solidarita

31198,25

43547,65

Finančná podpora

80909,00

124456,65

Special Distribution

75435,00

199891,65

Kalendár + registračné poplatky 2009

8650,00

191241,65

450,00

190791,65

18015,00

172776,65

Registrácie

125,00

172651,65

Homologácie

900,00

171751,65

Členské poplatky
FIS Travel

16220,10

Reimbursement
Prijatá dotácia na účet SLA

187971,75
123277,25

64694,50

Rok 2010
Text

Kredit

Debet

Zostatok

Začiatočný zostatok

64694,50

Sankcie

64694,50

Registrácie

150,00

64544,50

Registrácie

64544,50

Kalendár

64544,50

FIS Solidarita

64544,50

Finančná podpora

98712,00

80,00

133665,00

Special Distribution
Kalendár + registračné poplatky 2009

1950,00

Členské poplatky

163176,50
296841,50

5350,00

293441,50

450,00

292991,50
292991,50

FIS Travel
Registrácie

1210,00

291781,50

Homologácie

1050,00

290731,50
290731,50

Reimbursement
Prijatá dotácia na účet SLA

174594,41

28

116137,09

Rok 2011
Text

Kredit

Debet

Začiatočný zostatok

Zostatok
116137,09

500,00

115637,09

Registrácie

2072,00

113565,09

Registrácie

2136,00

111429,09

Sankcie

111429,09

Kalendár
FIS Solidarita

10637,00

122066,09

Finančná podpora

88800,00

210866,09

137952,00

348818,09

Special Distribution
Kalendár + registračné poplatky 2009
Členské poplatky

9350,00

339468,09

450,00

339018,09

287,00

FIS Travel

339305,09

Registrácie

339305,09

Homologácie

300,00

339005,09
339005,09

Reimbursement
Prijatá dotácia na účet SLA

50230,35

288774,74

Rok 2012
Text

Kredit

Debet

Začiatočný zostatok

Zostatok
288774,74

Sankcie
Registrácie
Registrácie

34,00

999,00

287775,74

2131,00

285644,74

1500,00

284178,74

Kalendár

284178,74

FIS Solidarita

284178,74

Finančná podpora

91025,00

375203,74

Special Distribution

83776,00

458979,74

Kalendár + registračné poplatky 2009
Členské poplatky

12150,00

446829,74

450,00

446379,74

FIS Travel

446379,74

Registrácie

446379,74

Homologácie

446379,74

Reimbursement

446379,74

Prijatá dotácia na účet SLA

233786,70

29

212593,04

Slovenská lyžiarska asociácia od r.2010 rozdeľuje rozpočet na základe výsledkov tabuľky
rozpočtu, ktorá má nasledovné kritériá:
Umiestnenie na MS, ZOH
Pocet bodov v SP
Pocet bodov v kontinentalnych pohároch
Počet účastníkov úseku na ZOH,MS
Pocet pretekárov useku na svetových podujatiach MSJ, SP, COC, EOYF
Registrácia klubov - počet klubov
Registrácia členov- Počet členov
Registrácia pretekárov nad 15 r. roku narodenia
Registrácia pretekárov do 15r.
Registrácia pretekárov veteránov
Počet domácich súťaží podľa SP pretekové dni
Počet realizovaných medzinárodných súťaží v SR podla FIS kodexu
Počet obsadených disciplín na ZOH
Počet štartov RD
Svetový rebríček

Rozdelenie rozpočtu na základe tabuľky rozpočtu a uznesení schválených
Predsedníctvom SLA na jednotlivé odborné úseky SLA a podľa jednotlivých rokov:
UAD
2009
spolu

27657,87

USK

USnb

SU

27657,87

5404,60

USK

128133,79

32675,05

BU

SU

9605,00

576,30 26317,70

5404,60

1695,72

USK

USnb

32675,05

6338,72

131856,01 109846,72 12146,93

22668,30

11334,15

2266,83

154524,31 121180,87 14413,76

USK

USnb

6778,81 18320,27

0,00

ULT

SE-SLA
41000,00

33914,40
576,30 26317,70

74914,40

UAL

SE-SLA

ULT

9439,87 24184,46

42000,00

42232,00

160808,84 122718,66 22413,66 15778,59 15583,45
SU

SE-SLA

9625,00 16200,00 115000,00

6970,70

9439,87 15583,45

BU

ULT

UAL

90043,61 16074,94

6338,72

UAL

USnb

169830,57 153291,57 28536,40 12375,30 11300,72

UAD
2012
štátne
2012
vlastné
zdroje
2012
spolu

BU

142172,70 125633,70 23131,80

UAD
2011
štátne
2011
vlastné
zdroje
2011
spolu

SU

129325,00 102400,00 23900,00 12000,00 21550,00
UAD

2010
štátne
2010
vlastné
zdroje
2010
spolu

BU

2266,83

9439,87 24184,46
UAL

ULT

84232,00
SE-SLA

9999,68 23151,58

62000,00

2266,83

39269,43

6778,81 20587,10 12266,51 23151,58 101269,43

Na rok 2013 ešte nie je uzavretá výzva na financovanie štátnej športovej reprezentácie
a činnosť a výber a príprava talentovanej mládeže, preto je schválený kľúč na rozdelenie
rozpočtu, pričom dotácie na jednotlivé úseky ešte nie sú konečné. Termín zverejnenia
výsledkov je predpokladaný na 16.7.2013.
30

Správa schválená Predsedníctvom SLA dňa 24.5.2013

31

Príloha č. 1 – prehľad výsledkov z vrcholných podujatí

Majstrovstvá sveta
2009

2011
Zuzulová 10. SL
Zuzulová 15. GS
Gantnerová 26. SL
Babušiak 19. SC
Falat 24. SC
Šlepecká 14. SS
Medlová 8. SS
Míková 1. GS
Míková 1. SG
Procházková 6. šprint F
Bajčičák 19. 15km C
Mlynár 12. tím šprint C
Bátory 12. tím šprint C

Babušiak 19. SC
Procházková 7. šprint F
Bajčičák 10. 15km C
Bátory, Bajčičák 15. tím šprint C
Zmoray 50.
Kartík 52.

YOG
2012
Vlhová 4. SC
Vlhová 4. GS
Vlhová 1. SL
Vlhová 9. SG
Segeč 14. šprint F
Klementová 12. 5km C

2013
Zuzulová 7. SL
Žampa 13. SC
Žampa 15. SL
Žampa 17. GS
Gantnerová 22. SC
Šlepecká 8. SS
Stromková 16. SS
Procházková 8. šprint C
Bajčičák 37. skiathlon
Mlynár 38 šprint C
Mlynár, Bajčičák 20. tím šprint F

ZOH
2010
Zuzulová 10. SL
Gantnerová 24. SL
Babušiak 30. SL
Bajčičák 12. štafeta
Mlynár 12. štafeta
Malák 12. štafeta
Bátory 12. štafeta
Procházková 18. šprint C
Malák 14. tím šprint F
Bátory 14.m tím šprint F
Zmoray 43.

1

Svetový pohár
2009
Procházková 1.šprint C
Procházková 2. šprint C
Procházková 3. šprint F
Procházková 3.šprint C
Bajčičák 16. skiathlon

2010
Procházková 3. šprint F
Procházková 7. šprint C
Bajčičák 9. 50km F

2012
Zuzulová 4. SL - celk. poradie
Bajčičák 14. TdS uphill
Mlynár 18. šprint C
Procházková 10. šprint F
Zuzulová 3.SL
Zuzulová 2. SL
Zuzulová 2. SL
Kantorová 24. SL
Šlepecká 3. SS
Šlepecká 12. SS
Stromková 4. SS
Míková 3. SC

2013
Zuzulová 3. SL - celk. poradie
Procházková 3. šprint F
Bajčičák 21. skiathlon
Zuzulová 1. SL
Zuzulová 1. CE
Zuzulová 2. CE
Žampa 9. GS
Žampa 16. SL
Žampa 29.SC
Vlhová 11. SL
Gantnerová 16. SC
Šlepecká 11. SS
Šlepecká 10. SS
Šlepecká 19. SS
Stromková 9. SS
Stromková 8. SS
Stromková 27. SS

2011
Zuzulová 5.SL - celk. poradie
Procházková 5. šprint C
Bajčičák 15. 15km C
Zuzulová 3.SL
Zuzulová 2. SL
Míková 2. GS
Míková 1. SG

2

Majstrovstvá sveta juniorov
2009
Lukáčová 10. SL
Klimková 55. skiathlon
Zmoray 14.
Kartík 55.

2010
Lukáčová 15. SL
Medlová 9. SS
Medlová 3. BA
Míková 1. GS
Míková 1. SG
Míková 2. SL
Míková 3. SC

2011
Medlová 15. SS
Míková 1. SG
Polačko 49. skiathlon
Novotný 55. skiathlon
Lichý 49

Urgelová, Krišicová,
Sedláková 16. štafeta
Lichý 42.
2012
Vlhová 3. SL
Urgela 47. skiathlon
Lichý 49

2013
Vlhová 4. SL
Kantorová 14. SL
Vlhová 8. GS
Kantorová 9. GS
Medlová 8. SS
Klementová 49 šprint C
Segeč 48 šprint C
Šulek 52. skiathlon
Urgela 63. skiathlon

EYOF
2009
Falat 19. SL
Urgelová 7.
Kapšo 19. 7,5km C
Jurková 38. SL
Balážová 45. SL
Pedan 39. SL

2011
Vlhová 9. SL
Segeč 21. šprint C
Urgela 20. 7,5km F
Klementová 27. šprint C
Vlhová 29. GS
Miklošová 39. GS
Chebeňová 46. GS
Hyška 35. GS
Murín 41. GS
Onderčánin 44. GS
Chebeňová 29. SL
Murín 18. SL
Ivan 29. SL
Onderčánin 31 SL

2013
Koristek 30. 10km F
Dvorský 55. 10km F
Barbierik 55. 7,5km C
Matúškova 42. šprint F
Beťková 57. šprint F
Kubišová 58. šprint F
Strachanová 30. GS
Šenkár 28. GS
Murín 38. GS
Miklošová 24. SL
Strachanová 27. SL
Bobáková 38. SL
Jakubčo 21. SL
Murárik 26. SL
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Správa KRK za funkčné obdobie 2009-2013

SPRÁVA KRK ZA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 16.05.2009 DO 25.05.2013
Na volebnej konferencii dňa 16.05.2009 boli za členov KRK zvolení páni:
Babušiak, Chudý, Pikula, Kutlík, Schlank, ktorí si bezprostredne po zvolení
podľa stanov SLA zvolili za predsedu Pavla Kutlíka z Dolného Kubína, člena
Slávie D. Kubín.
KRK na svojom prvom , ako aj ďalších zasadaniach si určila priority kontrol
chodu SLA a to:
Kontrola prijatých úloh a uznesení a hlavne ich plnenie
Kontrola evidencie členskej základne
Prehodnotenie a návrh úprav vnútorných predpisov SLA, organizačných,
prestupových, disciplinárny poriadok SLA
Kontrola sekretariátu, vyúčtovanie záloh, prevádzka motorových vozidiel,
účtovníctva , ako aj hospodárenie podujatí dotovanými SLA.
Mimo tejto kontrolnej činnosti sa KRK zaoberala konkrétnymi vážnymi aj
menej závažnými podnetmi členov SLA.
V krátkosti spomeniem chronologicky jednotlivé zasadania KRK a riešenie
podnetov:
1. V roku 2009 bola vykonaná kontrola sekretariátu a to čerpanie finančných
prostriedkov. Bol zistený schodok a to vo vyúčtovaní záloh p. Magdolena,
kde bol daný po prešetrení a zdokumentovaní návrh na súdne vymáhanie,
čo P-SLA svojím uznesením prijalo.
2. V oblasti prestupov nastal nový fenomén a to v nedokonalom zmluvnom
ošetrení pretekár - klub a z toho vyplývajúca nespokojnosť klubov pri
odchode ich pretekárov. Na základe pripomienok bol upravený a prijatý
nový prestupový a disciplinárny poriadok. Jednalo sa o pretekárov :
Zmoray, Gajdošík. súrodenci Jančovci, ostatné prestupy prebehli bez
problémov.
3. Pri kontrole POOL materiálu ÚAD boli zistené vážne nedostatky
v evidencii, nebola zmluva na nájom skladu a nedôveryhodné doklady
o výdaji POOL materiálu. Po čiastočnom vysporiadaní evidencie bol
POOL materiál stiahnutý na sekretariát SLA a následne prevezený do
nového skladu ÚAD aj s ostatným hmotným materiálom. (tyče, vŕtačky..).
Hospodárením skladu bol poverený pán Garaj, zhotovil skladové karty
a dbal o správnu evidenciu a výdaj materiálu, ako aj opráv a údržby
materiálu. Tento proces evidencie, opráv a údržba materiálu ÚAD
hodnotíme ako veľký posun pri zavedení poriadku, za čo im vyslovujeme
pochvalu, aj keď je stále systém potrebné zdokonaľovať.
4. Na ďalších zasadaniach KRK boli kontrolované stavy evidencie zápisov
P-OÚ a P-SLA. V roku 2011 bolo zistené, že OÚ si nedostatky
neodstránili, čo ďalej riešilo P-SLA.
1

Chýbali zápisy z členskej schôdze v roku 2011 ÚS,ÚAL a ÚZPŠ, čo
taktiež riešilo P-SLA, a závady boli odstránené.
5. Vo vyúčtovaní športových podujatí dotovaných SLA bol zistený
nedostatok pri vyúčtovaní 2000 € TJ Gerlachov, ktoré potom začal riešiť
Se-SLA a bolo to doriešené.
Častý nedostatok pri kontrole KRK, boli chýbajúce podpisy overovateľov
zápisov .
Z P-OÚ kontrolovaný 17.08.2011 na Se-SLA. Bolo zistené:
BÚ bez zistených nedostatkov
ÚAD , chýba jeden originál zápisu
SÚ, chýbajú komplet podklady a zápisy
ÚLT, bez závad
ÚS, chýbali komplet doklady
ÚAL, chýbali komplet doklady
ÚZPŠ, chýbali komplet doklady
Stav zápisov P-SLA k uvedenému termínu bez závad.
Uvedené nedostatky riešilo P-SLA v rámci svojich kompetencií.
- Po výmene P-ÚAD nastalo výrazné zlepšenie celej činnosti úseku.
- Pravidelne ku koncu roka na zasadaní KRK bola vykonaná kontrola
sekretariátu so zameraním na:
1. plnenie úloh a uznesení P-SLA
2. čerpanie finančných prostriedkov sekretariátu SLA
3. pri zostavovaní daň. priznaní, bola vykonaná kontrola hospodárenia
a účtovania. Bolo dané odporúčanie, aby záver účtovníctva bol
vždy odobrený audítorom, čo bude dodatočne vykonané za roky
2010-2011. Rok 2012 bol už fyzicky audítorom vykonaný.
Ďalšie zasadania KRK riešila podnety:
- Šimona Štancela na prácu športového riaditeľa pána Povrazníka
a čerpanie finančných prostriedkov.
- LK Levoča odvolanie M. Poprockej z P-ÚAD.
- Sťažnosť pána Magáta na konanie prezidentky p. Gantnerovej.
- Sťažnosť na prácu športového riaditeľa ÚAD pána Povrazníka pri
zapožičiavaní služobného vozidla.
- Pán Rázus vrátenie finančných prostriedkov za neuskutočnený kurz
trénerov.
- Šetrenie nesprávneho výpočtu bodov ÚAD (doriešil a opravil športový
riaditeľ).
- Sťažnosť pána Žampu na porušovanie súťažného poriadku ÚAD
a odmeny pracovníkov SLA ako aj zverejňovanie príjmov
prostriedkov z FIS.
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02.04.2013
KRK vykonala záverečnú kontrolu činnosti SLA z dôvodu podania daňového
priznania. Bolo zistené , že pri účtovaní dotácii na organizáciu pretekov sú
rozdiely v účtovaní náhrad za funkcionárov (hlavne technický delegát), hradení
z rozpočtu SLA.
KRK odporúča do budúcna P-SLA prijať jednotný kľúč pre vyplácanie náhrad
a dotácií na podujatia organizovaných v rámci celej SLA.
KRK upozorňuje na správnosť dodržiavania termínov pri vyúčtovávaní záloh,
dokladaní potrebných dokladov a dodržiavaní samotných smerníc.
Zároveň KRK odporúča P-SLA upraviť smernicu o účtovníctve v zmysle platnej
legislatívy a podľa požiadaviek a pokynov novej účtovníčky, ako aj audítorky
SLA.
Na členské schôdze odborných úsekov boli delegovaní zástupcovia KRK, ktorí
dohliadali na dodržiavanie vnútorných predpisov a stanov SLA. Všetky členské
schôdze prebehli bez závad, ako aj samotné voľby, ktoré sa na týchto schôdzach
uskutočnili. Musím však vytknúť jeden závažný nedostatok, ktorým by sa malo
P-SLA vážne zaoberať a to neprítomnosťou a ignoráciou delegovaných členov
jednotlivými klubmi, čím mohla byť ohrozená uznášania schopnosť členských
schôdzí.
Chcem vytknúť hlavne klubom, ktorí majú nových členov do úsekov:
snowboard, úsek lyžovania na tráve a akrobatického lyžovania, kde v úseku
akrobatického lyžovania neprišli žiadni novo prihlásení delegáti a v ostatných
menovaných úsekoch sa zúčastnili po jednom delegátovi, hoc úsek na tráve, bol
ignorovaný štyrmi z celkového počtu päť, v úseku akrobatického lyžovania
neprišiel nikto. Tu chcem menovať konkrétne nových delegátov, ktorí sa
nezúčastnili členskej schôdze: ŠK Kartík BB, ŠK Talentovaná maládež BB, ako
aj ostané staršie kluby: YRC FIS a FREE Zone. V BU napríklad: prišlo z 59
delegátov len 32.
Najväčšia ignorácia členskej schôdze bola v úseku UAD, kde týmto problémom
by sa malo P-SLA komplexne za všetky úseky zaoberať, nakoľko je to
dehonestácia práce dobrovoľníkov SLA, ako aj vedenia SLA.
Zároveň chcem konštatovať za KRK, že nastalo veľké zlepšenie činnosti,
evidencie a práci všetkých zložiek SLA, aj keď stále je čo vylepšovať. Máme
konečne dobre fungujúcu evidenciu členskej základne a klubov, čo v minulosti
nebolo.
..............................................................................................................................
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Chcem predovšetkým pochváliť za oddanosť pri práci v SLA prezidentku,
sekretariát, športových riaditeľov, dobrovoľných, čiastočne odmeňovaných
a odmeňovaných pracovníkov a členov SLA na všetkých stupňoch riadenia za
vykonanú prácu, ktorú si musíme všetci vysoko vážiť.
Apelujem na všetkých členov SLA, že len vzájomnou toleranciou
a rešpektovaním sa (aj keď v niektorých veciach máme rozdielne názory)
urobíme vzájomnou podporou, zase posun v našej práci, športovej príprave
a v konečnom rade v športovej reprezentácii, nakoľko morálno-vôľové
vlastnosti v duchu Fair-Play je vizitka a krédo športovca a športového
funkcionára.
V tomto duchu Fair- Play a vzájomnej tolerancie, prajem novému vedeniu SLA
veľa pracovných a športových úspechov...
Na záver použijem pre našu prácu poučný citát od J.W. Goetheo
MOTTO:
„ Osamelo nedôjde človek nikdy k cieľu. “
Ďakujem Vám za pozornosť.
ZA KRK – Kutlík Pavol (predseda)
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Koncepcia činnosti SLA 2013-2017

HLAVNÉ SMERY ROZVOJA SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
na obdobie 2013 – 2017
Úvod
Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) zastrešuje 8 odborných úsekov, t.j. lyžiarskych
disciplín:
 zjazdové lyžovanie
 bežecké lyžovanie
 skoky na lyžiach
 severská kombinácia
 snoubording
 akrobatické lyžovanie
 lyžovanie na tráve
 lyžovanie zdravotne postihnutých
S výnimkou zjazdového lyžovania evidujeme výrazný pokles členskej základne nielen
u detí, ale aj aktívnych dospelých členov, športová výkonnosť detí neprimerane
klesá, záujem o šport z rôznych dôvodov (sociálnych, civilizačných a pod.) je oproti
minulosti veľmi nízky. SLA preto aj na podnet MŠVVŠ SR vypracovala hlavné smery
rozvoja SLA v súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport
2020:

Hlavné smery rozvoja podľa jednotlivých oblastí
V oblasti disciplín SLA:
Súčasťou SLA sú disciplíny, ktoré majú bohatú históriu nielen na Slovensku, ale aj vo
svete. Slovensko malo skvelých skokanov a pretekárov severskej kombinácie.
Zmenou politického systému a generačnou výmenou došlo k obrovskému úpadku
týchto disciplín, čo je veľká škoda. Zostup zaznamenávajú tieto disciplíny aj vo svete,
no stále je snaha o ich rozvoj. SLA považuje za veľmi dôležité udržať rozmanitosť
disciplín pod svojou strechou a podporovať ich rozvoj najmä u detí a mládeže nielen
z historických dôvodov, ale aj z dôvodu perspektívy uspieť v týchto disciplínach, kedy
môžeme využiť potenciál našich trénerov (bývalých pretekárov) a poskytnúť
pretekárom, ktorí končia svoju športovú kariéru napr. v zjazdovom lyžovaní
pokračovať vo finančne menej náročnej disciplíne (napr. skicross, lyžovanie na
tráve). Týmto udržíme deti a mládež pri športe čo najdlhšie. Zároveň môžu tieto
disciplíny pomôcť pri športovej príprave ako doplnkový šport.
Úloha: vypracovávať rôzne projekty podporujúce všetky disciplíny SLA s cieľom
získať finančnú, mediálnu a morálnu podporu, zvýšiť popularitu a pod. a zároveň
naďalej finančne podporovať z rozpočtu SLA jednotlivé disciplíny, ktoré sú súčasťou
FIS a na ktoré SLA dostáva dotácie zo štátu.
V oblasti šport a zdravie:
TV na školách
V dnešnej dobe je veľmi veľa detí oslobodených od TV z rôznych dôvodov. V tomto
smere je chýbajúca osveta rodičov, príp. aj samotných lekárov, že pravidelný pohyb
1

a telesná aktivita je často krát predchádzaním rôznych chorôb. Pri TV je potrebné
dbať na zameranie na všeobecnú športovú prípravu malých detí, u ktorých ešte nie je
jasná špecializácia.
V minulosti boli organizované povinné lyžiarske výcviky na základných aj stredných
školách. Niektoré školy zapojili inovatívne aj novú disciplínu atraktívnu pre mladých
športovcov – snoubording. V súčasnosti je ešte populárnejšie akrobatické lyžovanie –
freestyle.
SLA navrhuje v spolupráci s odbornými školami na SR vypracovať nové metodické
postupy v mladých disciplínach (freeride, snoubording a pod.), obsah povinných
výcvikov, školenie pre učiteľov TV v súvislosti s ukážkami techniky a novými
teoretickými poznatkami.
Úloha: vypracovať nové metodické postupy pre povinné lyžiarske výcviky pre
potreby základných a stredných škôl pre všetky lyžiarske disciplíny, propagovať
lyžovanie na ZŠ a SŠ.
Organizácia medzinárodných a národných projektov:
SLA sa ako člen medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS spolupodieľa na
celosvetovej akcii World Snow Day. Nakoľko príprava takejto akcie vyžaduje najmä
mediálnu podporu, je to veľmi problematické a finančne náročné. V rámci lyžovania
a rozvoja lyžiarskych disciplín je na Slovensku organizovaných mnoho sprievodných
podujatí určených nielen pretekárom ako napr. rôzne verejné preteky, aktrakcie typu
Big Air v centre Kremnice popri Bielej Stope, no pri všetkých je veľmi nákladná najmä
propagácia podujatia.
SLA preto potrebuje užšiu spoluprácu s audiovizuálnymi a printovými médiami.
Úloha: propagovať spoločensko-športové podujatia a zintenzívniť spoluprácu
s médiami.
Vzdelávanie odborníkov a vydávanie metodických materiálov:
V oblasti vzdelania odborníkov je v súčasnosti potrebné cestovanie do zahraničia.
Nakoľko tréneri alebo rozhodcovia zväčša vykonávajú svoju funkciu popri svojom
zamestnaní, nie je reálna ich účasť bez finančnej podpory. Vzdelávanie odborníkov
v rámci Slovenska prebieha vzhľadom na finančnú a časovú náročnosť školení vždy
v nižších počtoch zúčastnených frekventantov.
V oblasti uznávania slovenských licencií v zahraničí existuje absurdná situácia.
Licencie národného športového zväzu sú menej uznávané ako licencie iných
zariadení. V tejto súvislosti je potrebné riešiť prideľovanie akreditácií, uznávanie
licencií na Slovensku a v zahraničí tak, aby národný športový zväz mohol prebrať
celú zodpovednosť za vzdelávanie odborníkov.
Úloha: vypracovať projekt vzdelávania pre všetky lyžiarske disciplíny s cieľom
získania finančných prostriedkov. Zároveň byť v rámci uznávania licencií v EU
aktívny s cieľom presadiť uznávanie slovenských licencií min. na území SR.
Pri príležitosti vypracovania metodiky pre všetky lyžiarske disciplíny je potrebné
zabezpečiť pravidelné vydávanie metodických materiálov (napr. metodické listy),
propagačných a osvetových informácií.
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V oblasti výberu a prípravy športovo talentovanej mládeže a reprezentácie:
Organizácia športových podujatí
SLA organizuje množstvo športových podujatí v bežeckom lyžovaní a v zjazdovom
lyžovaní. V ostatných disciplínach nie je vypracovaný systém súťaží, konajú sa len
jednorazové preteky. V spolupráci so ZŠ, SŠ a ostatnými subjektmi usporiadať sériu
súťaží na regionálnej a celoslovenskej úrovni s cieľom celoslovenského testovania
a monitorovania pohybových zručností deti a mládeže. Lyžovanie je totiž jeden
z najmotorickejších športov, ktorý vyžaduje na vyššej výkonnostnej úrovni dobrú
zručnosť. Zároveň na pretekoch môže prebiehať výber, nie nábor.
Vytvorenie systému regionálnych súťaží – od verejných mestských pretekov, cez
okresné, krajské až po celoslovenské, či medzinárodné (možnosť spolupráce
s Českom, Poľskom a okolitými krajinami)
Úloha: V spolupráci so ZŠ, SŠ a ostatnými subjektmi usporiadať sériu súťaží na
regionálnej, celoslovenskej a príp. aj medzinárodnej úrovni s cieľom celoslovenského
testovania a monitorovania pohybových zručností deti a mládeže.
SLA bude organizovať v r.2014 Majstrovstvá sveta juniorov v Jasnej, čo možno
považovať za veľký športový diplomatický úspech. SLA sa už v minulosti preukázala
ako schopný organizátor významných podujatí (EP, ME v diaľkových behoch a pod.)
a preto chce nadviazať na túto tradíciu a v prípade kandidatúry SOV na usporiadanie
EYOWF túto kandidatúru podporí.
Úloha: rokovať na medzinárodnej lyžiarskej federácii o pridelení organizácie SP,
podporiť prípadnú kandidatúru EYOWF, naďalej usporadúvať tradičné podujatia
a preteky EP.
Výchova a výber talentovaných športovcov
Je potrebná bližšia spolupráca so ZŠ, nakoľko najlepšie vie podchytiť a motivovať
deti okrem rodičov učiteľ TV, ktorý by ale mal možnosť informovať dieťa, resp.
rodičov o možnostiach rozvoja detí. Jednou z možností je projekt propagácie
športového odvetvia priamo na školách. V tomto smere býva veľmi zložitá
komunikácia s riaditeľmi škôl, resp. zodpovednými osobami. V súčasnosti je
potrebné zmieriť sa s tým, že prebieha nábor detí, nie výber talentovanej mládeže.
MŠVVŠ SR organizuje projekt športové poukazy. Pre lyžovanie nie je možné splniť
kritériá daného projektu, preto bude SLA žiadať o nastavení kritérií aj pre individuálne
športy.
Úloha: intenzívne komunikovať so zodpovednými osobami pri propagácii lyžiarskych
disciplín s účasťou našich reprezentantov, motivovať deti k športu, organizovanie
pravidelných žiackych sústredení, pričom najtalentovanejšie deti budú mať účasť
hradenú. Sústredenia organizovať na Slovensku s cieľom zníženia nákladov,
vytvorenia pozitívneho vzťahu detí k Slovensku a spoznávania Slovenska,
zorganizovať školenie trénerov žiackych kategórii pod vedením vysoko
kvalifikovaných trénerov ako garantov školenia.
Úloha: rokovať s MŠVVŠ SR o nastavení kritérií v rámci projektu športové poukazy
pre individuálne športy.
Sociálne zabezpečenie športovcov a rezortné strediská
Mnoho talentovaných športovcov sa nevenuje vrcholovému športu z nedostatku
finančných prostriedkov v rodinnom rozpočte. Športovci po ukončení strednej školy
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nemajú sociálne zabezpečenie a v prípade, že sa chcú len venovať športovej kariére
a nemajú dostatočné predpoklady alebo ambície na štúdium na vysokej škole, sú
odkázaní na rodičov. Takisto je problém s umiestnením aktívnych športovcov do
rezortných stredísk po ukončení vysokej školy. (napr. J.Babušiak vo veku 24 rokov
po výsledku 19.miesto na MS ukončil kariéru z dôvodu sociálneho zabezpečenia po
skončení VŠ)
Úloha: podieľať sa na tvorbe princípov a kritérií na podporu športovej prípravy,
rokovať o zabezpečení s rezortnými strediskami.
Národný športový zväz nemá informácie o zamestnancoch rezortných stredísk
s výnimkou NŠC. O prijatí do zamestnania sa dozvedá len vtedy, ak mu to rodič
oznámi. Nie je informovaná o zabezpečení týchto športovcov. Zaradenie športovca
do rezortného strediska musí prebehnúť na základe žiadosti zväzu, nie jednotlivcov.
V rezortných strediskách absentuje aj komplexné lekárske zabezpečenie pre
vrcholových športovcov. Túto starostlivosť by mohli využívať aj športovci, ktorí nie sú
zaradení v rezort. strediskách na základe dohody so zväzom.
Úloha: uzavrieť zmluvu s rezortnými strediskami o vzájomnej spolupráci, kde budú
presne definované práva a povinností zmluvných strán. Apelovať na zriadenie
komplexnej lekárskej starostlivosti o športovcov jednak zaradených do rezortných
stredísk, jednak mimo nich.
Športová príprava a reprezentácia
Väčšina športovcov sa pripravuje individuálne, pretože je ťažké skĺbiť športové
zameranie (lyžiarske odvetvie a disciplínu) s výkonnosťou a finančným
zabezpečením. Športovci, ktorý by mohli realizovať spoločnú športovú prípravu
nemajú dostatočné finančné krytie, ktoré je na sústredenia v zahraničí nevyhnutné.
Problematický je tiež nákup investičných materiálov (autá, bezpečnostné siete, tyče,
časomiery, zariadenia na úpravu tratí, prekážky, ale aj samotná športová výstroj)
nakoľko zo štátneho rozpočtu nie je možné čerpať na kapitálové výdavky mimo
schválenej zmluvy, vlastných zdrojov je nedostatok.
Úloha: vypracovať projekt spoločnej športovej prípravy a materiálneho zabezpečenia
a hľadať možnosti financovania.
Pre zvýšenie kvality športovej prípravy a tým aj výsledkov, je potrebné lepšie
financovanie športu. Nakoľko dotácie štátu sú ohraničené, je nutné zabezpečiť
financovanie z vlastných zdrojov, zo sponzorských prostriedkov. Na získanie
sponzorov je potrebná mediálna podpora (ako proti plnenie za sponzorské
prostriedky, ale aj ako zvýšenie povedomia o činnosti športovcov pre získanie
záujmu potenciálneho sponzora)
Úloha: rokovanie s médiami o propagovaní populárnych športových odvetví (napr.
v minulosti obľúbené rozcvičky, tv kurz pre začiatočníkov, propagačné články a pod.)
Predkladá:
Slovenská lyžiarska asociácia
Ing. Janka Gantnerová
Prezidentka SLA
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Návrh stanov SLA

STANOVY
Slovenská lyžiarska
asociácia
(úplne znenie po zmenách zo dňa 16.05.2009)

Časť I.
Základné ustanovenia

Čl. 1. Úvodné ustanovenia
1.1 Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/je v zmysle zák. Č. 83/1990 Zb., v znení neskorších
úprav, dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú
telovýchovnú činnosť v nasledujúcich organizačne samostatných športových lyžiarskych
odvetviach:
a) akrobatické lyžovanie,
b) alpské lyžovanie,
c) bežecké lyžovanie,
d) lyžovanie na tráve,
e) severská kombinácia,
f) skoky na lyžiach,
g) snowboardsnoubording,
h) lyžovanie telesne postihnutých.
1.2 SLA spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa venujú rovnakej
alebo podobnej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských vzťahov a do svojej činnosti
preberá pozitívne skúsenosti svojich partnerov.
1.3 SLA sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií. O členstve resp.
združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje konferencia SLA.
Čl. 2. Sídlo združenia
2.1 Sídlom SLA je Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Čl. 3 Právna forma a právny režim
3.1 SLA je právnickou osobou.
3.2 Vznik, právna forma, pomery a zánik SLA sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä zák. č.
83/1990 Zb. v znení neskorších úprav.
Čl. 4 Poslanie a hlavné úlohy SLA
4.1 SLA vytvára v oblasti lyžiarskeho hnutia na Slovensku podmienky pre rozvoj všetkých lyžiarskych
disciplín, podporuje, riadi a koordinuje aktivity v každej lyžiarskej a snoubordingovej disciplíne,
organizuje športové a spoločenské podujatia, realizuje vzdelávacie programy pre športovcov
a odborníkov v športe a plní ostatné funkcie národného športového zväzu vo všetkých lyžiarskych
a snoubordingových disciplínach.
4.2 Prostredníctvom odborných úsekov zabezpečuje rozvoj lyžiarskych a snoubordingových disciplín
a, podporuje registrované kluby, zabezpečuje starostlivosť o štátnu športovú reprezentáciu, výber
a prípravu športovo-talentovanej mládeže v lyžiarskych a snoubordingových disciplínach.
4.3 Vydáva vnútorné predpisy pre činnosť SLA.
4.4 Podporuje rozvoj masového lyžovania a snoubordingu ako rekreačného športu podporujúceho
zdravie.
4.5 Vzdeláva odborníkov v oblasti lyžiarskych a snoubordingových disciplín.

Časť II.
Členstvo a organizačné zložky

Čl. 5 Organizačné zložky
5.1. Organizačné zložky sú športové kluby, športové oddiely, prostredníctvom ktorých sa môžu
fyzické osoby registrovať ako členovia SLA.
5.2. Organizačné zložky SLA musia mať vo svojej činnosti športové a pretekárske aktivity
lyžiarskych a snoubordingových disciplín a majú minimálne troch členov registrovaných v SLA.
5.3. Registrácia organizačnej zložky v SLA je platná po doručení riadne vyplnenej prihlášky,
zriaďovacích listín organizačnej zložky a uhradení registračného príspevku.
5.4. Príslušnosť organizačnej zložky k odbornému úseku SLA je daná príslušnosťou jej členov.
5.5. Dokladom o registrácii organizačnej zložky je platný evidenčný list, ktorý je vydaný po
zaplatení členského príspevku, podaní riadne vyplnenej prihlášky a kópie dokladov o zriadení
právnickej osoby na Sekretariát SLA.
5.6. Každá organizačná zložka SLA môže slobodne zo SLA vystúpiť.
5.7. Registrácie organizačnej zložky v SLA zaniká:
a) písomným oznámením organizačnej zložky
b) vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností organizačnej zložky
c) vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s registráciou organizačnej zložky v SLA
d) uplynutím doby platnosti registrácie
e) zánikom organizačnej zložky
f) neplnením podmienok podľa Čl. 5, bod 5.2. týchto stanov
g) zánikom SLA
Čl. 5 6 Členstvo
56.1 Členstvo v SLA je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan, ktorý dosiahol siedmy rok
svojho veku, bez rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vyznania a pohlavia.
56.2 Členstvo môže byť:
a) riadne
b) čestné
6.3. Riadnymi členmi SLA sú fyzické osoby.
Čl. 6 Riadne členstvo
6.1 Riadnymi členmi SLA sú:
a) občania,
b) právnické osoby.
6.2 4 Členstvo v SLA vzniká po podaní riadne vyplnenej prihlášky na Sekretariát SLA a zaplatení
členského príspevku. Dokladom o členstve občana je platný členský preukaz. Platnosť členského
preukazu sú štyri (4) roky.
6.3 Dokladom o členstve právnickej osoby je platný evidenčný list, ktorý je vydaný po zaplatení
členského príspevku. Platnosť evidenčného listu sú štyri (4) roky.
6.4 5 Každý člen SLA môže slobodne zo SLA vystúpiť.
6.5 6 Členstvo v SLA zaniká:
a) písomným oznámením člena SLA,
b) vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností,
c) vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v SLA (viď Disciplinárny
poriadok),

d) uplynutím doby platnosti členského preukazu, evidenčného listu,
e) úmrtím
f) zánikom SLA.
6.6 7 Podnet na zánik členstva v SLA podľa čl. 6.5 6 písm. b) a c) môže predložiť odborný úsek SLA
alebo sekretariát SLA.
6.7 8 O zániku členstva v SLA podľa odseku 6.5 6 písm. b) a c) rozhodne svojim uznesením
Predsedníctvo SLA.
6.8 9 Úprava riadneho členstva je podrobnejšie upravená v registračnom poriadku SLA.
6.10. Fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj lyžiarskeho športu na
Slovensku môže byť udelené čestné členstvo uznesením Predsedníctva SLA na návrh odborného
úseku alebo sekretariátu SLA.
6.11. Čestné členstvo v SLA môže byť obdobným spôsobom odňaté ak jeho držiteľ porušuje zásady
SLA.
Čl. 7 Čestné členstvo
7.1 Fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj lyžiarskeho športu na
Slovensku, môže byť udelené čestné členstvo uznesením Predsedníctva SLA na návrh odborného
úseku alebo sekretariátu SLA.
7.2 Čestné členstvo v SLA môže byť obdobným spôsobom odňaté ak jeho držiteľ porušuje zásady SLA.
Čl. 7
Práva a povinnosti organizačnej zložky
7.1. Práva organizačnej zložky
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu lyžiarskych súťaží, akcií a podujatí, ako i ďalších
kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných SLA,
b) zúčastňovať sa priamo, resp. nepriamo prostredníctvom zástupcov, na rokovaní orgánov SLA, na
ktorých sa prejednáva alebo hodnotí činnosť SLA,
c) požadovať informácie o činnosti SLA a hospodárení SLA,
d) podávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať odpoveď do 30 dní od ich doručenia
e) mať aktívne volebné právo
7.2. Povinnosti organizačnej zložky
a) dodržiavať stanovy SLA a na ich základe vydané vnútorné predpisy, poriadky a iné dokumenty
b) plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov SLA
c) riadne vykonávať prijaté funkcie
d) riadne a včas platiť členské príspevky a registračné poplatky
Čl. 8 Práva a povinnosti členov
8.1 Práva člena SLA:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu lyžiarskych súťaží, akcií a podujatí, ako i ďalších
kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných SLA,
b) zúčastňovať sa priamo, resp. nepriamo prostredníctvom zástupcov, na rokovaní orgánov SLA, na
ktorých sa prejednáva alebo hodnotí činnosť SLA,
c) požadovať informácie o činnosti SLA a hospodárení SLA,
d) podávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať odpoveď do 30 dní od ich doručenia,

e) mať aktívne a pasívne volebné právo, ak v čase hlasovania dovŕšil 18. rok svojho veku, ktoré bude
vykonávať prostredníctvom organizačnej zložky, pod ktorou je zaregistrovaný v SLA.
f) mať pasívne volebné právo, ak v čase hlasovania dovŕšil 18. rok svojho veku.
8.2 Povinnosti člena SLA:
a) dodržiavať Stanovy SLA a na ich základe vydané vnútorné predpisy, poriadky a iné dokumenty,
b) plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov SLA,
c) podieľať sa na činnosti SLA a riadne vykonávať prijaté funkcie,
d) riadne a včas platiť členské príspevky a registračné poplatky.
Časť III.
Orgány SLA
Čl. 9 Orgány SLA
9.1 Orgánmi SLA sú:
a) konferencia,
b) predsedníctvo,
c) kontrolno – revízna komisia
d) orgány odborného úseku
Čl. 10 Konferencia SLA
10.1 Konferencia je najvyšším orgánom SLA a tvoria ju delegáti nominovaní jednotlivými odbornými
úsekmi SLA.
10.2 Počet delegátov jednotlivých odborných úsekov je stanovený na základe kľúča, ktorý pre zvolanú
konferenciu stanoví Predsedníctvo SLA. Predsedníctvo SLA sa zaväzuje pri stanovení kľúča brať ohľad
výlučne na veľkosť členskej základne odborného úseku a činnosť odborného úseku. Každý delegát má
jeden hlas.
10.3 Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí:
a) schvaľovanie správy Predsedníctva SLA za ostatné funkčné obdobie o činnosti a hospodárení SLA,
b) schvaľovanie správy Kontrolno-revíznej komisie SLA za ostatné funkčné obdobie,
c) schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie funkčné obdobie,
d) zmena stanov,
e) voľba a odvolanie prezidenta SLA,
f) berie na vedomie členov Predsedníctva SLA, ktorí boli zvolení konferenciami odborných úsekov,
g) voľba a odvolanie členov Kontrolno-revíznej komisie SLA,
h) rozhodnutie o zrušení združenia,
i) rozhodovanie o združovaní sa v ďalších organizáciách a združeniach,
j) rušenie alebo pozmeňovanie rozhodnutí Predsedníctva SLA, ak toto bolo v rozpore s platnými
stanovami SLA
k) schvaľovanie predaja nehnuteľností vo vlastníctve SLA,
l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti konferencie.
10.4 Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti
iných orgánov združenia.
10.5 Konferenciu zvoláva Predsedníctvo SLA najmenej jedenkrát za štyri roky.
10.6 Mimoriadnu konferenciu je Predsedníctvo SLA povinné zvolať:

a) ak o to požiadajú organizačné zložky zastupujúce aspoň 30% členskej členov základne,
registrovanej v SLA,
b) ak o zvolaní Mimoriadnej konferencie SLA rozhodne Predsedníctvo SLA,
c) ak o zvolaní Mimoriadnej konferencie SLA rozhodne Kontrolno-revízna komisia SLA.
10.7 Konferencia sa musí zvolať do 30 dní od písomného podnetu podľa bodu 10.6 písm. a, b, c. Kľúč
delegovania účastníkov mimoriadnej konferencie sa určuje podľa čl. 10.2 týchto Stanov.
10.8 Pozvánka o konaní konferencie musí byť delegátom odoslaná minimálne 14 dní pred termínom
konania konferencie a musí obsahovať:
a) miesto, dátum a hodinu konania konferencie,
b) označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna konferencia
c) program rokovania konferencie.
Čl. 11 Organizačné zabezpečenie Konferencie
11.1 Priebeh konferencie organizačne zabezpečuje Predsedníctvo SLA.
11.2 Konferencia sa koná v mieste uvedenom na pozvánke o konaní konferencie.
11.3 Delegát je povinný sa dostaviť na konferenciu v čase, ktorý je na pozvánke uvedený ako
prezentácia. Pri prezentácii je delegát povinný zapísať sa do prezenčnej listiny. Zapísanému
delegátovi sa vydá hlasovací lístok.
11.4 Poverený člen Predsedníctva SLA pred otvorením konferencie skontroluje, či je prítomný
dostatočný počet delegátov, aby bola konferencia uznášaniaschopná.
11.5 Ak konferencia nie je uznášaniaschopná, Predsedníctvo SLA zvolá náhradnú konferenciu tak, aby
sa táto konala do troch týždňov odo dňa, na ktorý bola pôvodne zvolaná.
11.6 Náhradná konferencia musí mať rovnaký program rokovania ako pôvodne zvolaná konferencia
a pozvánka na náhradnú konferenciu sa posiela rovnakým delegátom.
11.7 Ak je konferencia uznášaniaschopná, určí navrhne Predsedníctvo SLA konferencii
predsedajúceho konferencie a navrhne konferencii voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie,
volebnej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
11.8 Predsedníctvo SLA ďalej predloží na schválenie rokovací poriadok a volebný poriadok
konferencie.
11.9 Predsedníctvo SLA predloží konferencii zoznam kandidátov na volené funkcie do orgánov SLA,
ktoré schválilo na svojom zasadnutí v súlade s postupom upraveným v organizačnom poriadku SLA.
10.10. Zápisnica o konferencii musí obsahovať:
a) miesto a čas konania konferencie,
b) meno predsedajúceho konferencii,
c) zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
d) protokol návrhovej komisie,
e) protokol mandátovej komisie,
f) protokol volebnej komisie,
g) opis prerokovania jednotlivých bodov programu konferencie,
h) rozhodnutie konferencie s uvedením výsledku hlasovania.
K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na konferencii na prerokovanie.
11.10 11 Predsedníctvo SLA zabezpečí vyhotovenie zápisnice z konferencie do 30. dní odo dňa jej
konania. Zápisnicu podpisuje predsedajúci konferencii, zapisovateľ a dvaja overovatelia.
11.11 12 Predsedníctvo SLA zabezpečí archivovanie všetkých zápisníc z konferencií konaných počas
existencie združenia.

11.12 13 Predsedníctvo SLA zabezpečí distribúciu zápisu z konferencie na odborné úseky, ako záväzný
dokument na rozpracovanie činnosti odborných úsekov na ďalšie obdobie.
Čl. 12 Rozhodovanie Konferencie
12.1 Konferencia je uznášania schopná, ak sú je prítomní prítomných delegáti, ktorí majú spolu viac
ako 50% všetkých hlasov delegátov. Náhradná konferencia je uznášaniaschopná, aj keď vyššie
uvedená podmienka nie je splnená.
12.2 Konferencia rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedajúceho konferencii. Ak je
podaných viac návrhov, rozhoduje sa o nich v poradí v akom boli podané. Hlasuje sa v súlade so
schváleným volebným poriadkom.
12.3 Konferencia rozhoduje v záležitostiach uvedených v odseku 10.3 písm. d, h a k dvojtretinovou
väčšinou prítomných hlasov delegátov. V ostatných záležitostiach rozhoduje konferencia
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
Čl. 13 Predsedníctvo SLA
13.1 Predsedníctvo SLA je orgánom, ktorý medzi zasadnutiami konferencie riadi činnosť SLA
a rozhoduje o všetkých bodoch činnosti SLA, pokiaľ týmito stanovami alebo inými predpismi nie sú
rozhodnutia vyhradené konferencii alebo odborným úsekom.
13.2 Predsedníctvo SLA najmä:
a) vykonáva uznesenia konferencie,
b) pripravuje a predkladá konferencii návrhy a podkladové materiály na jeho rokovanie,
c) schvaľuje ročný rozpočet,
d) zabezpečuje hospodárenie, správu a prevádzku majetku SLA,
e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh SLA,
f) vypracováva a schvaľuje ročnú účtovnú závierku,
g) vykonáva práva zamestnávateľov,
h) spracováva koncepciu činnosti SLA,
i) schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých disciplín,
j) schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých úsekov,
k) schvaľuje nadobúdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku a nakladanie s hnuteľným majetkom,
l) vypracováva a schvaľuje Organizačný poriadok SLA, Disciplinárny poriadok SLA, Registračný
poriadok SLA a ďalšie vnútorné smernice podľa potreby združenia,
m) zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,
n) vyhotovuje výročnú správu o stave SLA pre konferenciu,
o) vykonáva ďalšie činnosti definované v organizačnom poriadku SLA.
13.3 Predsedníctvo SLA má dvanásť (12) členov:
a) prezident SLA,
b) generálny sekretár SLA,
c) predseda bežeckého úseku,
d) predseda úseku alpských disciplín,
e) predseda skokanského úseku,
f) predseda úseku severskej kombinácie,
g) predseda úseku lyžovania na tráve,
h) predseda úseku akrobatického lyžovania,
i) predseda úseku snowboardusnoubordingu,

j) predseda úseku zdravotne postihnutých športovcov,
k) zástupca podpredsedu bežeckého úseku zvoleného členskou schôdzou bežeckého úseku,
l) zástupcu podpredsedu úseku alpských disciplín zvoleného členskou schôdzou úseku alpských
disciplín.
13.4 Prezidenta SLA volí a odvoláva konferencia. Funkcia prezidenta SLA je nezlučiteľná s výkonom
ďalších funkcií v orgánoch SLA a orgánoch odborného úseku. Za svoju činnosť Prezident SLA
zodpovedá konferencii SLA.
13.5 Funkčné obdobie prezidenta SLA je 4 roky a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením
nového prezidenta SLA. Opätovná voľba prezidenta SLA je možná.
13.6 Prezident SLA môže byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného obdobia odvolaný mimoriadnou
konferenciou SLA. Prezidenta je možné odvolať len nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
delegátov mimoriadnej konferencie. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na náhradnú konferenciu.
13.7 Prezident SLA môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným vyhlásením doručeným predsedníctvu
SLA. V takomto prípade skončí výkon ich funkcie prerokovaním na najbližšom nasledujúcom
predsedníctve SLA. Predsedníctvo SLA zo svojho stredu poverí niektorého z členov, ktorý bude
poverený vedením SLA do najbližšej konferencie.
13.8 Prezident SLA je najvyšším predstaviteľom SLA.
13.9 Prezident SLA najmä:
a) vystupuje ako najvyšší predstaviteľ SLA vo vzťahu k orgánom štátnej správy a k ostatným
organizáciám,
b) vyvíja činnosť pri získavaní marketingových partnerov SLA,
c) zvoláva a vedie Predsedníctvo SLA
d) zabezpečuje vykonávanie uznesení Predsedníctva SLA
e) zvoláva Predsedníctvo SLA do 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie Predsedníctva zo strany
minimálne štyroch členov Predsedníctva SLA..
13.10 Generálneho sekretára SLA menuje a odvoláva predsedníctvo SLA.
13.11 Generálny sekretár SLA je profesionálnym pracovníkom SLA, ktorý stojí na čele sekretariátu SLA
a riadi jeho činnosť. Za svoju činnosť generálny sekretár zodpovedá Predsedníctvu SLA.
13.12 Generálny sekretár SLA najmä:
a) riadi chod sekretariátu SLA,
b) vedie a organizačne zabezpečuje zasadnutie Predsedníctva SLA,
c) koordinuje činnosť úsekov SLA,
d) vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch,
e) môže zastupovať SLA pri rokovaniach s ostatnými organizáciami.
13.13 Ostatní členovia Predsedníctva SLA sú členmi Predsedníctva SLA na základe rozhodnutia
konferencií členských schôdzí odborných úsekov.
13.14 Funkčné obdobie člena Predsedníctva SLA je 4 roky a skončí sa uplynutím funkčného obdobia
a zvolením nového člena Predsedníctva SLA príslušným odborným úsekom. Opätovná voľba člena
Predsedníctva SLA je možná.
13.15 Zvolený člen Predsedníctva SLA môže byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného obdobia
odvolaný riadnou, resp. mimoriadnou konferenciou členskou schôdzou odborného úseku.
13.16 Člen Predsedníctva SLA môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným prehlásením doručeným
predsedníctvu odborného úseku a Predsedníctvu SLA. V takomto prípade skončí výkon jeho funkcie
prerokovaním na najbližšom predsedníctve odborného úseku, resp. Predsedníctve SLA.

Predsedníctvo odborného úseku zo svojho stredu poverí niektorého z členov, ktorý bude do najbližšej
konferencie členskej schôdze úseku povereným zástupcom úseku v Predsedníctve SLA.
13.17 Rokovania Predsedníctva SLA sa konajú podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Rokovania
spravidla vedie Prezident SLA a organizačne zabezpečuje generálny sekretár SLA alebo ním poverený
člen Predsedníctva SLA.
13.18 Predsedníctvo SLA je schopné sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jeho členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SLA, v prípade neprítomnosti prezidenta SLA hlas
osoby predsedajúcej rokovaniu predsedníctva.
13.19 O rokovaní Predsedníctva SLA sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi
minimálne dvaja členovia Predsedníctva SLA prítomní na rokovaní Predsedníctva SLA.
13.20 Rokovania Predsedníctva SLA sa zúčastňuje aj predseda Kontrolno-revíznej komisie SLA.
Predsedníctvo SLA môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie aj iné osoby pôsobiace
v odborných orgánoch SLA.
13.21. Rokovanie Predsedníctva SLA sa riadi rokovacím poriadkom Predsedníctva SLA.
13.21 22 Členovia Predsedníctva SLA sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou
starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu.
Čl. 14 Konanie a podpisovanie za SLA
14.1 V mene SLA ako štatutárny zástupca koná a podpisuje prezident SLA samostatne.
14.2 V mene SLA môže s predchádzajúcim súhlasom Predsedníctva SLA konať a podpisovať
v určenom rozsahu aj generálny sekretár SLA, predseda úseku alpských disciplín a predseda
bežeckého úseku, pričom v tomto prípade musia vždy konať a podpisovať minimálne dvaja.
14.3 Predsedníctvo SLA môže k podpisovaniu a konaniu menom SLA v stanovenom rozsahu
splnomocniť aj tretie osoby. Tieto osoby, musia mať splnomocnenie podpísané prezidentom SLA.
14.4. Prezident SLA môže na konanie a podpisovanie za SLA splnomocniť tretiu osobu len so
súhlasom Predsedníctva SLA, ktoré určí rozsah právomoci splnomocnenej tretej osobe a zároveň na
splnomocnenie tretej osoby je potrebný súhlas predsedu odborného úseku, ak je splnomocnená
osoba oprávnená konať vo veciach týkajúcich sa odborného úseku, ktorému z jej právnych úkonov
vyplývajú práva a povinnosti.
Čl. 15 Kontrolno-revízna komisia SLA
15.1 Kontrolno-revízna komisia SLA (KRK) je orgánom, ktorému prislúcha dohliadať na celú činnosť
SLA. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii SLA.
15.2 KRK plní najmä tieto úlohy:
a) kontroluje plnenie úloh orgánov SLA, ktoré im boli uložené uzneseniami konferencie,
b) kontroluje plnenie dlhodobých zámerov činnosti Predsedníctva SLA,
c) kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá na dodržiavanie finančnej disciplíny po
ukončení hospodárskeho roku vykonáva revíziu záverečnej bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú
predkladá na zasadnutí Predsedníctvu SLA a Konferencii,
d) kontroluje hospodárnosť lyžiarskych podujatí na Slovensku usporiadaných a dotovaných SLA alebo
na základe poverenia SLA reviduje ich vyúčtovanie na základe poverenia Predsedníctva SLA,
e) kontroluje dodržiavanie Stanov SLA a rieši podnety členov a odborných úsekov týkajúcich sa
prípadov porušovania Stanov SLA a ostatných predpisov SLA návrh opatrení predkladá na rokovanie
Predsedníctva SLA, ktoré uznesením navrhne spôsob riešenia.

15.3 KRK volí a odvoláva konferencia v počte päť členov.
15.4 Funkčné obdobie KRK je 4 roky a skončí sa uplynutím funkčného obdobia.
15.5 Člen KRK môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným prehlásením doručeným predsedovi KRK.
V takomto prípade skončí výkon jeho funkcie prerokovaním na najbližšom rokovaní KRK.
Predsedníctvo SLA má právo navrhnúť KRK kooptáciu nového člena na návrh odborného úseku SLA,
ktorého funkčné obdobie bude do konania najbližšej konferencie SLA.
15.6 KRK si hlasovaním volí a odvoláva zo svojho stredu hlasovaním predsedu KRK.
15.7 Rokovania KRK sa konajú podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace, minimálne jedenkrát
štvrťročne. Vedie ich predseda KRK prípadne ním poverený člen KRK.
15.8 KRK je schopná sa právoplatne uznášať , ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na
platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu KRK, v prípade neprítomnosti predsedu hlas osoby predsedajúcej
rokovaniu KRK.
15.9 O rokovaní KRK sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi minimálne dvaja
členovia KRK prítomní na rokovaní. Zápisnica je archivovaná na sekretariáte SLA.
15.10 KRK zvoláva mimoriadnu konferenciu SLA, ak to vyžaduje záujem združenia alebo pri závažnom
porušení Stanov SLA zo strany orgánov SLA.
Časť IV.
Organizácia SLA
Čl. 16 Organizácia SLA
16.1 Profesionálne zabezpečenie činnosti SLA, vykonávanie uznesení Predsedníctva SLA, obstarávanie
bežných záležitostí riadenia SLA, je zabezpečované sekretariátom SLA, ktorý tvoria profesionálni
pracovníci.
16.2 Na čele sekretariátu SLA je generálny sekretár.
16.3 SLA sa podľa druhu lyžiarskych disciplín vnútorne člení na odborné úseky a to:
a) bežecký úsek,
b) úsek alpských disciplín,
c) skokanský úsek,
d) úsek severskej kombinácie,
e) úsek lyžovania na tráve,
f) úsek akrobatického lyžovania,
g) úsek snowboardusnoubordingu,
h) úsek telesne zdravotne postihnutých lyžiarov.
16.4 Odborný úsek zabezpečuje aktivity prislúchajúcej lyžiarskej disciplíny na úrovni vrcholového
a výkonnostného športu v rámci Slovenskej republiky.
16.5 Činnosti v rámci odborného úseku sú dané rozsahom a obsahom delegovanej právnej
subjektivity v zmysle stanov. Delegovaná právna subjektivita sa vzťahuje na tieto činnosti:
a) nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť odborného úseku,
zvereným hmotným a nehmotným majetkom, s finančnými prostriedkami a iným majetkom získaným
z darov, sponzorskej a reklamnej činnosti odborného úseku,
b) vykonávanie marketingovej činnosti. Odborný úsek spolupracuje pri uzatváraní sponzorských
a reklamných zmlúv a dohôd o darovaní. Zmluvy a dohody podpisujú štatutárni štatutárny

zástupcaovia SLA a príslušný predseda odborného úseku. Zmluvy a dohody sú evidované
a archivované na sekretariáte SLA
c) všetky aktivity prislúchajúcej lyžiarskej alebo snoubordingovej disciplíny na úrovni vrcholového
a výkonnostného športu.
. Činnosti v rámci odborného úseku sú dané rozsahom a obsahom delegovanej právnej subjektivity
v zmysle stanov. Delegovaná právna subjektivita sa vzťahuje na tieto činnosti. Za odborný úsek
vystupuje navonok ako zodpovedný zástupca odborného úseku jeho predseda.
Čl. 17 Organizácia odborného úseku
17.1 Činnosť odborného úseku je zabezpečovaná v súlade s Organizačným poriadkom odborného
úseku, ktorý schvaľuje najvyšší orgánPredsedníctvo odborného úseku a nesmie byť v rozpore so
Stanovami SLA a so vzorovým Organizačným poriadkom SLA pre odborný úsek.
17.2 Orgánmi odborného úseku sú:
a) členská schôdza,
b) predsedníctvo odborného úseku.
Čl. 18 Členská schôdza odborného úseku
18.1 Najvyšším orgánom odborného úseku je členská schôdza odborného úseku, ktorú tvoria delegáti
nominovaní základnými organizačnými zložkami (kluby, oddiely), registrovanými ku dňu konania
členskej schôdze ku dňu schválenia delegačného kľúča v databáze SLA pre príslušný odborný úsek
a zároveň majú splnené členské povinnosti SLA pre príslušný rok. Delegát musí byť členom SLA.
18.2 Počet delegátov členskej schôdze odborného úseku je stanovený na základe kľúča, ktorý pre
zvolanú členskú schôdzu stanoví predsedníctvo odborného úseku výlučne na veľkosti členskej
základne organizačných zložiek.
18.3 Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) schvaľovanie správy predsedníctva úseku za uplynulé obdobie,
b) schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie obdobie,
c) schvaľovanie Organizačného poriadku úseku,
d) voľba a odvolanie členov predsedníctva úseku podľa čl. 19.3,
e) voľba a odvolanie člena Predsedníctva SLA,
f) rušenie alebo pozmeňovanie rozhodnutí predsedníctva odborného úseku, ak toto bolo v rozpore
s platnými stanovami SLA,
g) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti členskej
schôdze.
18.4 Členská schôdza odborného úseku si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj v ďalších veciach, ktoré
patria do pôsobnosti činnosti iných orgánov odborného úseku.
18.5 Členskú schôdzu odborného úseku zvoláva predsedníctvo odborného úseku najmenej jedenkrát
za kalendárny rok.
18.6 Mimoriadnu členskú schôdzu je predsedníctvo odborného úseku povinné zvolať do 30 dní:
a) ak o to požiadajú členovia reprezentujúci aspoň 30% základného organizačného článku lyžiarskeho
športu (kluby, oddiely), registrované v SLA pre príslušný úsek,
b) ak o zvolaní Mimoriadnej členskej schôdze odborného úseku rozhodne Predsedníctvo SLA,
c) ak o zvolaní Mimoriadnej členskej schôdze odborného úseku rozhodne Predsedníctvo odborného
úseku.

18.7 Pre organizáciu členskej schôdze odborného úseku (zvolávanie, priebeh, voľby,
uznášaniaschopnosť, náhradná konferencia) platia analogicky príslušné ustanovenia platné pre
konferenciu SLA.
Čl. 19 Predsedníctvo odborného úseku
19.1 Činnosť odborného úseku medzi členskými schôdzami je zabezpečovaná prostredníctvom
vedenia odborného úseku, ktoré je volené a odvolávané členskou schôdzou odborného úseku.
19.2 Predsedníctvo odborného úseku najmä:
a) vykonáva uznesenia členskej schôdze odborného úseku,
b) pripravuje a predkladá členskej schôdzi odborného úseku návrhy a podkladové materiály na jeho
rokovanie,
c) spracováva koncepciu činnosti odborného úseku,
d) vypracováva a schvaľuje súťažné poriadky,
e) vypracúva a schvaľuje Organizačný poriadok odborného úseku,
f) zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,
g) vyhotovuje výročnú správu o stave úseku pre členskú schôdzu odborného úseku,
h) schvaľuje rozpočet odborného úseku
i) vypracúva a schvaľuje ostatné poriadky a dokumenty podľa potreby odborného úseku..
19.3 Predsedníctvo úseku má minimálne troch (3) a maximálne sedem (7) členov. Predsedníctvo sa
skladá z predsedu úseku, podpredsedu a ďalších členov, ktorých funkcie spôsob voľby určí
organizačný poriadok odborného úseku, pričom sa zohľadňuje veľkosť úseku, počet pretekárov,
klubov a zameranie úseku.ktorí sú zvolení členskou schôdzou odborného úseku.
19.4 Predsedu, podpredsedu a ďalších členov predsedníctva odborného úseku volí a odvoláva členská
schôdza odborného úseku.
19.5 Funkčné obdobie členov predsedníctva odborného úseku je 4 roky a skončí sa uplynutím
funkčného obdobia a zvolením nových členov odborného úseku. Opätovná voľba členov odborného
úseku je možná.
19.6 Členovia predsedníctva odborného úseku môžu byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného
obdobia odvolaní riadnou, resp. mimoriadnou členskou schôdzou odborného úseku nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov úseku.
19.7 Členovia predsedníctva odborného úseku môžu zo svojej funkcie odstúpiť písomným
prehlásením doručeným predsedníctvu odborného úseku. V takomto prípade skončí výkon ich
funkcie prerokovaním na najbližšom predsedníctve odborného úseku.
19.8 V prípade odstúpenia predsedu odborného úseku, predsedníctvo odborného úseku zo svojho
stredu poverí niektorého z členov, ktorý bude poverený vedením odborného úseku do najbližšej
konferencie členskej schôdze odborného úseku.
19.9 V prípade odstúpenia člena predsedníctva odborného úseku, môže predsedníctvo odborného
úseku na jeho miesto do nasledujúcej členskej schôdze odborného úseku vymenovať náhradného
člena predsedníctva odborného úseku.
19.10 Sekretárom odborného úseku je profesionálny pracovník sekretariátu SLA.
19.11 Za odborný úsek vystupuje navonok ako zodpovedný zástupca odborného úseku jeho
predseda, ktorý je zároveň členom Predsedníctva SLA. Predseda odborného úseku najmä:
a) zvoláva a vedie predsedníctvo odborného úseku
b) zabezpečuje vykonávanie uznesení predsedníctva odborného úseku

c) zvoláva predsedníctvo odborného úseku do 10 dní od doručenia žiadosti o zvolanie predsedníctva
odborného úseku zo strany nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva odborného úseku.
19.12 Pre rokovanie predsedníctva odborného úseku platia analogicky príslušné ustanovenia platné
pre rokovanie Predsedníctva SLA.
Časť V.
Hospodárenie a majetok
Čl. 20 Hospodársky rok
20.1 Hospodársky rok SLA zodpovedá kalendárnemu roku
20.2 SLA hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet SLA obsahuje všetky rozpočtové príjmy
a výdavky.
20.3 SLA vedie účtovníctvo podľa všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Čl. 21 Ročná účtovná závierka
21.1 Generálny sekretár SLA po skončení účtovného obdobia, najneskôr však do troch mesiacov po
tomto termíne, predloží účtovnú závierku.
21.2 Generálny sekretár SLA ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne
krytie strát , predloží:
a) predsedníctvu SLA,
b) kontrolno-revíznej komisii SLA
Čl. 22 Rozpočtové zdroje
22.1 Zdroje rozpočtových príjmov SLA sú najmä:
a) dotácie zo štátneho rozpočtu,
b) príjmy z organizácie lyžiarskych podujatí,
c) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a z podnikateľských aktivít, podľa všeobecne platných
a záväzných právnych predpisov,
d) úroky z finančných prostriedkov uložených v peňažných ústavoch,
e) dary,
f) príjmy na základe zmlúv o sponzorstve a reklamnej činnosti podľa Obchodného zákonníka,
g) príjmy z členských príspevkov,
h) iné príjmy.
22.2 Rozpočet má byť v zásade vyrovnaný. Ak by sa rozpočtovali vyššie výdavky ako príjmy, rozhodne
Predsedníctvo SLA o spôsobe krytia schodku pri schvaľovaní rozpočtu.
Čl. 23 Hospodárenie
23.1 Podrobnosti hospodárenia upravujú osobitné hospodárske smernice schválené Predsedníctvom
SLA.
23.2 SLA môže zakladať vlastné obchodné spoločnosti a tak získavať príjmy z vlastnej činnosti.
23.3 Majetkom SLA je všetok nadobudnutý hnuteľný a nehnuteľný majetok, slúžiaci k zabezpečeniu
činnosti SLA.

Časť VI.
Zrušenie a likvidácia SLA
Čl. 24 Zánik SLA
24.1 SLA sa ruší a zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí konferencie o zrušení SLA.
Čl. 25 Likvidácia SLA
25.1 Majetkové vysporiadanie sa v prípade zrušenia SLA bez právneho nástupcu vykoná v lehote
troch mesiacov od zániku SLA.
25.2 Predsedníctvo SLA ustanoví likvidátora SLA, vysporiadanie sa vykoná podľa likvidačných
pravidiel, pričom zostatok prostriedkov bude odovzdaný na dobročinné účely.
Časť VII.
Záverečné ustanovenia
Čl. 26
26.1 O zmene týchto stanov rozhoduje konferencia na návrh člena, Predsedníctva SLA alebo
kontrolno-revíznej komisie SLA.
26.2 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra SR.
26.3 Prvé orgány Združenia budú ustanovené na prvej konferencii.
V Bratislave 02.05.2008
Za správnosť úplného znenia:

.........................................
Ing. Janka Gantnerová
Prezident SLA
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