Zápis z 41. zasadnutia Predsedníctva SLA
21. marca 2013

Zápis z 41. zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 21.3.2013 (štvrtok) vo
Vysokých Tatrách
Prítomní:
KRK:
Ospravedlnení:

J.Gantnerová, P.Penkert, L.Šandor, M.Kupčo, R.Pretzelmayer, M.Mersich,
K.Mihok, I.Ivanič, M.Malák
P.Kutlík
M. Trstenský, Ľ.Kartík, J. Tánczos , M.Poľanová

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Prehľad čerpania k 31.12.2012 (ŠR k 31.1.2013)
4. Prehľad čerpania k 15.3.2013
5. Návrh na rozdelenie rozpočtu
6. Konferencia SLA
7. Správy z MSJ, MS
8. Informácie z EYOWF
9. Informácie o priebehu súťaží SLA
10. Správa o plnení zmlúv RD
11. Zodpovednosť členov P-SLA za jednotlivé oblasti
12. 100 rokov lyžovania na Slovensku
13. Príprava ČS OÚ – termíny a informácie
14. Ocenenia SLA, SOV
15. Informácie KRK
16. Rôzne

Gantnerová
Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
Kurcábová
vedúci výprav
Malák
sekretári úsekov
Kubusová
Gantnerová
Mersich
predsedovia úsekov
Šandor
Kutlik

K bodu 1:
41.zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA a p.
Timoteja Zuzulu, ktorému poďakovala za to, že si našiel našiel čas a zúčastnil sa
dnešného zasadnutia.
Zápis vypracuje Denisa Kubusová, a overia Petra Penkert, Martin Kupčo. Ospravedlnili sa
J. Tánczos, Monika Poľanová, M. Trstenský (splnomocnený M.Kupčo), Ľ.Kartík, ktorý
splnomocnil Reného Pretzelmayera zastupovaním.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 40. P-SLA.
Prezidentka v krátkosti oboznámila členov P-SLA s programom 41. P-SLA.
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K bodu 2:
UZN. 09-07/37:
P-SLA súhlasí s podaním žalobného návrhu na p. Magdolena za neoprávnené nakladanie
s prostriedkami SLA
Z: prezidentka
T: 15.11.2009
Splnené - Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha/
Nie sú skompletizovane všetky doklady, prezidentka má dohodnuté stretnutie
s Magdolenom, informácie podá na budúcom P-SLA, v prípade urgencie bude informovať
mailom. Samozrejme bude postupovať podľa zákona a stanovených pravidiel.
Stretnutie s Magdolenom: prešli bod po bode zápis a rozhodnutie DK, v ktorom boli
zistené nedostatky, prezidentka navrhuje zvolať opäť DK na prerokovanie, zaoberať sa len
problémami SLA, nie SLZ a zdokladovať priestupky. Odporučenie na DK znovu zvolať
zasadnutie a prehodnotiť jednotlivé body. Majetok SLZ sa dorieši v SLA až po prevode
a odkúpení majetku SLZ do SLA
Za: 8
Zdržal sa:1
Proti:1
Disciplinárna komisia zasadala dňa 22.5.2011, zatiaľ nedoručený overený zápis, ani
Rozhodnutie.
K.Povrazník doručil zápis na základe Uzn., GS poslala zápis p.Štanclovi na overenie,
Rozhodnutie napísala GS v spolupráci s predsedom DK a bol dňa 12.8. zaslaný
p.Magdolenovi na doručenku.
K UZN. 09-07/37 prezidentka SLA navrhuje vyzvať p. Magdolena oficiálne listom na
stretnutie s KRK a Se-SLA, nakoľko je potrebné, aby sa čím skôr vyrovnal
v podkladni jeho dlh. Prezidentka žiada o zaslanie oficiálnej pozvánky na stretnutie
p. Magdolénovi.
T: ASAP
Z: Se-SLA
UZN. 12-38/373:
P-SLA poveruje P-ÚLT vypracovaním a predložením súťažného poriadku ÚLT P-SLA na
schválenie
T: 30.3.2013
Z: P-ÚLT
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
L. Šandor podáva informácie k uzneseniu, ktorým P-SLA poveruje P-ÚLT vypracovaním
a predložením súťažného poriadku ÚLT P-SLA na schválenie. Súťažný poriadok je na
90% vypracovaný. Prosí o predĺženie termínu na jeho vypracovanie z dôvodu zmien
v technickom prevedení, čo sa týka šprintových disciplín. Prezidentka stanovila termín
odovzdania do 15. mája 2013. V tomto termíne má byť súťažný poriadok zverejnený aj na
webovej stránke. L. Šandor súhlasil so stanoveným termínom.
T: 15.05.2013
Z: P-ÚLT
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UZN. 13-40/391:
P-SLA ukladá členom P-SLA prípravu správy za svoje funkčné obdobie za oblasť, za ktorú
je zodpovedný. Písomnú správu členovia P-SLA doručia na Se-SLA najneskôr do
31.3.2013.
T: 31.3.2013
Z: členovia P-SLA
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Správy budú zaslané najneskôr 5 dní pred zasadnutím 42. P-SLA. Správy sa majú týkať aj
činnosti predsedov odborných komisií SLA.
T: 31.3.2013
Z: členovia P-SLA, predsedovia komisií SLA
UZN. 13-40/392:
Se-SLA pripraví harmonogram 100 rokov a rozpočet k podujatiam.
T: 41.P-SLA
Z: GS
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
SPLNENÉ
UZN. 13-40/393:
Odborné úseky zašlú svoje návrhy s príslušným tlačivom na ocenenia SOV L.Šandorovi
najneskôr do 30.3.2013.
T: 30.3.2013
Z: OÚ
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
SPLNENÉ
UZN. 13-40/394:
L.Šandor predloží návrhy ocenení, ktoré SLA udelí pri príležitosti osláv 100 rokov.
T: 41.P-SLA
Z: L.Šandor
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
SPLNENÉ
K bodu 3:
Prezidentka v úvode tohto bodu informovala členov P-SLA o zmene účtovníčky, ku ktorej
došlo z dôvodu zdravotných ťažkostí terajšej účtovníčky. Zo zdravotných dôvodov p.
Kulfasová nemôže ukončiť už ani účtovníctvo 2012, daňové priznanie vypracuje nová
účtovníčka, p. Ganzová, a bude podané v termíne. Následne GS predložila aktualizované
(konečné) čerpanie k termínu 31.12.2012.
UZN. 13-41/395:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 31.12.2012.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 4:
GS predložila čerpanie k 15.3.2013.
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UZN. 13-41/396:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 15.3.2013.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
Základné pravidlá na rozdelenie rozpočtu P-SLA prijalo na januárovom zasadnutí. Zimné
športy dostali dotácie MŠVVŠ SR cca 60%. Stále sa prehodnocuje výpočet rozdelenia
finančných prostriedkov pre žiadateľov (zvyšné dotácie). GS informovala aj o vypísaných
výzvach MŠVVŠ SR a o rozdelení finančných prostriedkov získaných prostredníctvom
týchto výziev. Tabuľkový prehľad týchto získaných prostriedkov tvorí prílohu zápisu z tohto
zasadnutia.
GS podala informáciu ku kľúču na rozdelenie finančných prostriedkov rozpočtu (Uzn.
13/40/390). Prezentovaný materiál obdŕžali členovia P-SLA mailom. R. Pretzelmayer podal
návrh za skokanský úsek, aby sa finančné prostriedky FIS rozdeľovali len tým, ktorí
peniaze „vyrábajú“, t.j. severské disciplíny a zjazdové lyžovanie.
Prezidentka dala o tomto návrhu hlasovať.
UZN.13-41/397
P-SLA schvaľuje rozdelenie FIS dotácie len na úseky severských disciplín (SU, USK,
BU) a zjazdové lyžovanie (UAD) podľa ich pridelenia z FIS.
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Uznesenie nie je prijaté, dotácia FIS sa rozpočíta na všetky úseky (okrem ULT),
ktoré sa zúčastnili MS.
Se-SLA pošle tabuľku rozpočtu 2013 všetkým členom P-SLA.
T: 42. P-SLA
Z: Se-SLA
UZN. 13-41/398
P-SLA schvaľuje prerozdelenie rozpočtu 2013 podľa schváleného kľúča (Uzn.
13/40/390) nasledovne – viď príloha č. 1 tohto zápisu.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6:
Podklady ku konferencii SLA boli sekretariátom SLA zaslané písomne – harmonogram
prác (príloha č. 2).
Prebehla diskusia k prípravám KoSLA, najmä ku delegačnému kľúču.
M. Mersich navrhuje rozšíriť počet delegátov odborných úsekov – z 50 na 70. Prezidentka
dala o tomto návrhu hlasovať.
UZN. 13-41/399
P-SLA schvaľuje počet delegátov odborných úsekov na KoSLA v počte 70.
Za: 1
Proti: 10
Zdržali sa: 0
Návrh neprešiel.
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UZN. 13-41/400
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč na Konferenciu SLA (viď príloha č. 2).
Zároveň schvaľuje termín konania Konferencie SLA (25.5.2013), miesto konania
Konferencie SLA (Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec) a harmonogram príprav
na Konferenciu SLA (viď príloha č.2).
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7:
Vedúci výprav predložili hodnotiace správy z MSJ a MS. Hodnotiace správy tvoria súčasť
tohto zápisu (príloha č. 3)
K bodu 8:
Vedúci výpravy predložil P-SLA informácie z EYOWF. Hodnotiace správy tvoria súčasť
tohto zápisu (príloha č. 4)
K bodu 9:
Sekretári úsekov predložili správy o priebehu domácich podujatí – Slovenské poháre vo
všetkých vekových kategóriách, FIS preteky a tradičné významné podujatia (Interkritérium,
Veľká Cena Slovenska, Univerzitné Majstrovstvá Slovenska v zjazdovom lyžovaní na
Barbore, Biela stopa), a Európske a kontinentálne poháre (Európsky pohár v paralelnom
slalome v snoubordingu, Veľká Cena Demänovských Jaskýň – EP v zjazd. lyžovaní žien,
Bezroukov memoriál, Slavic Cup Š.Pleso). Zároveň zdôvodnili zrušenie pretekov (EP
Donovaly – US, UAL) z dôvodu nízkeho počtu prihlásených pretekárov.
Uzn. 13-41/401
P-SLA poveruje sekretárov úsekov spracovať do budúceho P-SLA komplexný
materiál – informácie o priebehu súťaží SLA. Vypracovať porovnanie s minulými
rokmi – koľko bolo súťažiacich a koľko ich evidujeme v súčasnosti. Spraviť prehľad
s počtom podujatí a počtom pretekárov.
T: 42.P-SLA
Z: Se-SLA
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10:
Se-SLA predniesol členom P-SLA správu o evidencii RD zmlúv pretekárov na sezónu
2012/2013. Chýbajúce zmluvy, resp. prílohy k zmluve prezidentka žiada doplniť do
ďalšieho predsedníctva. Evidenciu RD zmlúv obdržia členovia P-SLA mailom.
Uzn. 13-41/402
P-SLA ukladá Se-SLA doplniť chýbajúce zmluvy pretekárov, resp. prílohy
k zmluvám.
T: 42. P-SLA
Z: Se-SLA
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 11:
Prezidentka oboznámila členov P-SLA so zodpovednosťami za jednotlivé úseky:
IT, WEB: M. Kupčo
Koncepcia mládeže (skoky a severská kombinácia): R. Pretzelmayer
Oblasť akademického športu: M. Malák
Marketingové aktivity: K. Mihok
Dohľad nad legislatívou: M. Poľanová
Ocenenia a jubileá: L. Šandor
Zároveň prezidentka požiadala zodpovedných za jednotlivé úseky o vypracovanie správy
o činnosti za svoj úsek.

K bodu 12:
Predseda MK – M. Mersich, predniesol harmonogram 100 rokov lyžovania spolu
s rozpočtom (príloha č. 5). Harmonogram spolu s rozpočtom boli zaslané členom P-SLA
vopred mailom. K návrhu harmonogramu neboli žiadne pripomienky. Prípadné
pripomienky k rozpočtu zašlú členovia P-SLA elektronicky.
UZN. 13-41/403
P-SLA žiada predsedov OÚ o prípadné pripomienky k rozpočtu 100 rokov lyžovania.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 8.4.2013
Z: Členovia P-SLA
K bodu 13:
Zástupcovia OÚ podali informácie o predbežných termínoch konania členských schôdzí
OÚ:
BÚ: 27.4. alebo 1.5.2013 – presný termín sa odsúhlasí na P-BÚ
ÚSK, SÚ: 27.4.2013
ÚZPŠ: 19.4.2013
ÚS: 20.04.2013 – termín bude ešte upresnený
ÚLT: 26. – 28.4.2013 – termín upresnia
ÚAL: do 8.4. oznámiť termín konania ČS
Uzn. 13-41/404
P-SLA ukladá P-OÚ oznámiť presné termíny konania ČS OÚ najneskôr do 8.4.2013.
T: 8.4.2013
Z: P-OÚ
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uzn. 13-41/405
P-SLA ukladá za povinnosť všetkým OÚ zasielať všetky pozvánky na ČS v písomnej
forme prostredníctvom Se-SLA. P-SLA nebude akceptovať zvolanie ČS mimo
sekretariát SLA!
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 14:
Uzn. 13-41/406
Do 15.04.2013 zašlú odborné úseky podľa smernice o vyznamenaní svoje návrhy na
Se-SLA. Se-SLA zároveň vyzve členské kluby na zaslanie návrhov.
T: 15.04.2013
Z: vedúci OÚ
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 15:
KRK: informoval sa o príprave zmeny stanov, zároveň o príprave legislatívnych poriadkov
na Konferenciu SLA
Bod 16.
Zástupca valného zhromaždenia SOV
Dňa 27.4.2013 sa bude konať VZ SOV:
UZN. 13-41/407
P-SLA schvaľuje Petru Penkert za zástupcu SLA na VZ SOV.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Činnosť marketingovej komisie SLA
Pán Zuzula bol pozvaný na P-SLA na vlastnú žiadosť. Predniesol P-SLA svoje otázky a
pripomienky o činnosti Marketingovej komisie a činnosti P-UAD.
Oslovil p. M. Mersicha – člena P-UAD a predsedu marketingovej komisie SLA s otázkou,
či nikomu nevadí, že posledný zápis z P-ÚAD je zo septembra 2012. Ľudia nie sú
informovaní. P. M. Mersich ho v diskusii oboznámil, že to nie je jeho kompetencia a
odkázal na osobu zodpovednú za konkrétny úsek, na predsedu alpských disciplín. P.
Timotej Zuzula ďalej dodáva, že členovia SLA by mali byť informovaní na webovej stránke
formou zápisov, od septembra tam nie je však ani jeden zápis z P-ÚAD, čo je podľa neho
neseriózne voči členom SLA. Do diskusie sa pridala prezidentka SLA, ktorá hovorí o tom,
že P-SLA o situácii vie, a preto sú všetky dôležité prijaté uznesenia v zápisoch P-SLA.
Tieto zápisy sú zverejnené na webovej stránke SLA. M. Mersich súhlasí, že by mali
všetky OÚ podať informácie, ale informoval, že nie je prijatá smernica ani uznesenie,
ktoré by hovorilo o tom dokedy, a či vôbec majú byť tieto zápisy na webe zverejnené. M.
Kupčo, sekretár ÚAD, však dodal, že tento nedostatok bude čím skôr odstránený.
Ako druhú otázku žiadal, aby sa p.Mersich vyjadril, čo je podpora masového lyžovania, či
je to podpora mládežníckych pretekov, napr. Slov. pohár predžiakov, kde sa bol pozrieť
a videl nízku úroveň organizácie pretekov, nekvalitnú prezentáciu, poradu trénerov pod
úroveň a nízku kvalitu pretekárov. Podotkol, či je p.Mersich upovedomený o tom, že takto
žiadnych pretekárov nevychováme a len rozhadzujeme peniaze. Namiesto toho, aby sme
podporovali reprezentáciu, ktorá jediná robí výsledky a robí dobré meno Slovensku.
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V ďalšej časti tejto diskusie p. Timotej Zuzula vyzval p. M. Mersicha, ako šéfa
marketingovej komisie, aby mu povedal, ako je pripravená sezóna, ktorá začne o mesiac,
s akými finančnými prostriedkami môže rátať reprezentácia, čo presne zabezpečila
Marketingová komisia. Skritizoval činnosť marketingovej komisie SLA, keď mu na túto
otázku začal p.Mersich vysvetľovať, že MK je len poradný orgán P-SLA a v skutočnosti
nemá kompetencie, a že jeho úlohou je predkladať návrhy P-SLA na schválenie. Nie je
úloha MK hľadať sponzorov, to je úlohou uznesením určených osôb. M.Mersich začal
citovať marketingovú smernicu SLA a vysvetlil, že MK má ďalšie úlohy, ktoré nesúvisia len
so zabezpečením financií pre reprezentáciu, napriek tomu sa osobne venoval aj tejto
problematike a či p.Zuzula očakáva zoznam oslovených partnerov? Na to p. T. Zuzula
zastavil p Mersicha a dodal, že o reprezentantoch by mali rozhodovať profesionálni
zamestnanci, nie niekto z úseku. Nečítať prehľady marketingovej komisie, ale konštatovať
– čo konkrétne urobila marketingová komisia. Podľa p. Zuzulu SLA nedostatočne
formulovalo, že marketingová komisia SLA je len poradný orgán, tým sa vyvíjal značný tlak
na reprezentantov. Ďalej dodáva, že marketingová komisia SLA nevyvíjala dostatočné
úsilie na nájdenie finančných prostriedkov pre reprezentantov. M. Mersich opakoval, že
MK nemá úlohu ani právomoc hľadať finančné prostriedky pre reprezentantov a že
nepozná pravý význam slova marketing a nepozná ani právomoci a kompetencie v SLA.
P-SLA aj napriek odporúčaniam MK rozhodlo inak.
Do diskusie sa zapojila prezidentka SLA, ktorá reagovala na to tým, že je pravda, že sa
nám nepodarilo zohnať generálneho partnera, ale len menších partnerov pre pretekárov,
dodávateľské firmy a partnerov na konkrétne podujatia. Momentálne je však situácia
zložitá, a aj veľké spoločnosti majú problém s poskytovaním finančných prostriedkov na
športovcov. Na to p. T. Zuzula dodal, že peniaze sa dajú zohnať. SLA si však
neuvedomuje kto robí meno – že sú to reprezentanti – oni reprezentujú SLA a nie niektorí
členovia SLA a túto skutočnosť si, žiaľ, niektorí členovia SLA neuvedomujú. Dodáva, že je
potrebné si vyhľadať cestu k reprezentantom. Pokiaľ sa nezmení štruktúra SLA, problémy
sa podľa T. Zuzulu budú stále opakovať.
Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Vo Vysokých Tatrách, 21.03.2013
Trvanie: 4,5 hod
Zapísala:

Denisa Kubusová

.......................................................

Overili:

Martin Kupčo

.......................................................

Petra Penkert

.......................................................
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rozdeľujeme: 251 600,- € na činnosť podľa zmluvy s MŠ SR
na mládež rozdeľujeme 167 600,- tiež podľa MŠ SR
na sekretariát vyčleňujeme 77 000,-€
18.3.2013
Repre a rozvoj:
251 600,00 €
- 72 000,00 € Se-SLA mzdy a činnosť
- 5 000,00 € 100 rokov lyžovania
174 600,00 € pre OÚ
RD - 174 600
Ml - 167 600
REPREZENTáCIA
2% fix x 7 úsekov = 24 444 €

podľa tabuľky
suma podľa %

UAD
3 492,00
47,80%
71774,568

BU
3 492,00
36,70%
55107,252

150156
174 600,00
SU
3 492,00
1,80%
2702,808

spolu Repre

75 266,57

58 599,25

6 194,81

2% Fix

174600-244444=

REPREZENTÁCIA
USK
3 492,00
0,20%
300,312

USnb
3 492,00
4,20%
6306,552

UAL
3 492,00
4,20%
6306,552

ULT
3 492,00
5,10%
7657,956

3 792,31

9 798,55

9 798,55

11 149,96

SE-SLA
24 444,00
100,00%
150 156,00
72 000,00 174 600,00

MLáDEž
2% fix x 7 úsekov = 23 464 €

podľa tabuľky
suma podľa %

UAD
3 352,00
47,80%
68897,008

BU
3 352,00
36,70%
52897,912

144136
167600,00
SU
3 352,00
1,80%
2594,448

spolu Mládež
UZN.13-40/390
odrátaná suma:
spolu po odrátaní:

72 249,01
0%
0,00
72 249,01

56 249,91
0%
0,00
56 249,91

5 946,45
0%
0,00
5 946,45

2% Fix

167600-23464=

MLÁDEŽ
USK
3 352,00
0,20%
288,272

USnb
3 352,00
4,20%
6053,712

UAL
3 352,00
4,20%
6053,712

ULT
3 352,00
5,10%
7350,936

3 640,27
46%
1 674,53
1 965,75

9 405,71
1%
94,06
9 311,65

9 405,71
21%
1 975,20
7 430,51

10 702,94
1%
107,03
10 595,91

0

3577,88

3577,88

23 464,00
100,00%
144136
167 600
3 850,81

FIS
80 000 CHF

35778,8

17889,4

3577,88

FIS peniaze 150000 CHF
0 80 000,- CHF
64 401,87 €
20 000,- CHF
50 000,- CHF

projekty
sekretariát

SúHRN
UAD

BU

∑
SU

celkom 2012
len ŠR
SE-SLA

USK

USnb

UAL

ULT

SE-SLA

spolu financie na
rok 2012
- €

72000 zo štátnych
40544,92 50 tis CHF z FIS
112 544,92 €

€

41.P-SLA, 21.3.2013
Materiál k bodu č.6
Konferencia SLA (informácie, prípravy, úlohy)
Harmonogram prác:
1.) Delegačný kľúč – navrhuje Se-SLA, schvaľuje P-SLA na 41.P-SLA
Pokiaľ ide o počet hlasov delegáta, najspravodlivejšie riešenie je jeden delegát – jeden
hlas. Je to vhodné aj z praktického hľadiska najmä pri hlasovaní. Predsedníctvo SLA musí
najskôr rozhodnúť o počte delegátov, napr. 100. Potom tento počet delegátov podľa
veľkosti odborných úsekov rozdeliť medzi jednotlivé úseky (jeden z možných spôsobov je
percentuálny podiel všetkých členov SLA k členom príslušného odborného úseku, tým sa
získa % a tým aj počet delegátov pre jednotlivý odborný úsek, pravdaže ak celkový počet
členov SLA budeme považovať za 100%). Tým každý úsek bude vedieť svoj počet
delegátov, ktorých má nominovať a rozhodne kto to bude. Pri tomto rozhodovaní, kto
z členov SLA prislúchajúcich k danému úseku bude nominovaný, by príslušný odborný
úsek mal zohľadniť veľkosť klubov.
Keďže delegátov nominuje príslušný odborný úsek, ten musí rozhodnúť kto bude za jeho
úsek nominovaný delegát a podľa veľkosti príslušného odborného úseku by sa
konferencie mal zúčastniť ako delegát minimálne predseda úseku.
Na základe vyššie uvedeného Se-SLA navrhuje Delegačný kľúč:
50+ rozdeliť podľa výsledkov tabuľky rozpočtu, ktorá odráža aj
Počet delegátov OU:
činnosť úseku celkovo, so zaokrúhlením nahor tak, aby každý OÚ mal minimálne jedného
delegáta (viď. tabuľka)
+ každý člen P-SLA - 1 hlas (spolu 11)
+ predseda KRK – 1 hlas
OÚ:
UAD
BU
SU
USK
USnb
UAL
ULT
UZPŠ
Spolu:

% podiel: výpočet:
počet delegátov:
46,80%
23,4
24
38,60%
19,3
20
2,20%
1,1
2
0,20%
0,1
1
4,50%
2,25
3
1,40%
0,7
1
6,30%
3,15
4
1
56

Každý delegát musí byť členom SLA ku dňu schválenia delegačného kľúča a zároveň
členom úseku, musí mať min. 18 rokov a musí byť menovite schválený členskou schôdzou
OÚ
Spolu delegátov: 68
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2.) Návrhy rokovacieho a volebného poriadku – P-SLA predkladá, Ko-SLA schvaľuje
bude predložený P-SLA na schválenie na 42.P-SLA, najneskôr však do 30.4.2013.
T: 30.4.2013
Z: GS
3.) Správy členov P-SLA predložia jednotliví členovia P-SLA na 42.P-SLA, najneskôr však
do 30.4.2013.
T: 30.4.2013
Z: predsedovia OÚ
4.) Správa prezidentky a KRK – schvaľuje Ko-SLA
bude predložená P-SLA na 42.P-SLA, najneskôr však do 30.4.2013.
T: 30.4.2013
Z: prezidentka, KRK
5.) Stanovy – predkladá P-SLA, schvaľuje Ko-SLA
návrh na zmenu stanov bude predložený Legislatívnou komisiou najneskôr do 12.4.2013,
k pripomienkam stanov budú vyzvané jednotlivé OÚ prostredníctvom svojich ČS.
T: 12.4.2013
Z: GS
6.) Program bude schválený na 42.P-SLA, najneskôr však do 30.4.2013
T: 30.4.2013
Z: GS
7.) Pozvánka – potrebné zaslať najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie
jednotlivým delegátom bude zaslaná najneskôr 2.5.2013 so všetkými potrebnými
materiálmi, t.j. program, rokovací a volebný poriadok, správa prezidentky a KRK a pod.
T: 2.5.2013
Z: GS

P-SLA ďalej musí
 navrhnúť zapisovateľa a 2 overovateľov, členov návrhovej, mandátovej a volebnej
komisie (stačí na P-SLA pred KoSLA)
 stanoviť predsedajúceho Konferencie (stačí na P-SLA pred KoSLA)
 pripraviť protokol návrhovej, mandátovej a volebnej komisie – na 42.P-SLA
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Hodnotenie skokanov na lyžiach Tomáša Ondrejku a Dominika Ďurča. Za tri
roky skákania na lyžiach prešli z mostíka K15 až na mostík K90.S výkonmi v
preteku som spokojný, chlapci absolvovali prvý pretek na veľkom mostíku, a
to rovno pretek EYOFu čo je vrchol mládežníckych pretekov.
Skokani na lyžiach sú vo veku 15 rokov, čo je veľký prísľub do budúcnosti,
pri absolvovaní viac skokov na veľkom mostíku sa zvyšujú šance na lepšie
umiestnenie v pretekoch.
Skokanské mostíky v Brašove sú novovybudované, spĺňajú kritériá FIS.
Organizácia skokanských pretekov bola na dobrej úrovni.
Materiálne zabezpečenie bolo praktické a kvalitné.
Organizačné zabezpečenie: medzi vedením výpravy a vedúcimi jednotlivých
športov bola informovanosť na veľmi vysokej úrovni.
S dopravou na EYOF a na športoviská neboli žiadne problémy.
Bol som milo prekvapený, že o tieto preteky sa zaujímali aj členovia
Olympískeho výboru p.Chmelár, p.Ing.Gantnerová a ďalší členovia.
Jozef Hýsek
tréner skokanov na lyžiach

MS-2013 Vall di Fiemme 17.02 -03.03.

Štartom dvoch pretekárov na MS sme obsadili dve disciplíny : dva štarty- skok HS-100 , HS-134 +
pretek združený jeden štart HS-100, Gundersen. Cieľom malej výpravy bolo dostať sa medzi najlepších
päťdesiat skokanov sveta a štart v preteku združenom. Žiaľ, pre podanie priemerného výkonu obidvoch
pretekárov Tomáša Zmoraya a Patrika Lichého sme stanovený cieľ nesplnili, a umiestnenia za
päťdesiatym miestom , ktoré sme dosiahli sú nesporne slabé. Do budúcnosti by nás mali tieto výsledky
motivovať k zlepšeniu podmienok prípravy a dôslednejšiemu prístupu k samotnému tréningu. Tým
chcem podotknúť, že príprava , prebiehajúca v minulom roku, bola podfinancovaná a prostriedky
nedostačujúce. Ďalším mínusom bolo zranenie Tomáša Zmoraya, ktorého liečenie trvalo tri mesiace
a ešte v októbri pred sezónou na funkčných testoch mal o 27% slabšiu zranenú nohu. Pre skok na lyžiach
je to dosť veľká problém ,pretože posadenie v nájazdovom postavení je otázka rozloženia ťažiska.
Možnosti účasti na sústredeniach boli minimálne, a ak sa situácia v olympijskom roku nezmení, neverím,
že výsledky dokážeme zlepšiť a umiestniť sa aspoň do päťdesiatky. Týmto nechcem ospravedlňovať naše
vystupovanie na MS 2013 ,ale poukázať na skutočnosť, v akej sa nachádzame v porovnaní z ostatnými
krajinami, ktoré na prípravu svojich pretekárov dávajú viac finančných prostriedkov a väčší dôraz na
organizáciu celého skokanského lyžovania. Úspech v budúcej zimnej sezóne vidím v nastavení lepších
podmienok pre výcvikové tábory a získanie prostriedkov na ich realizáciu. Ak skokanský úsek nebude
disponovať reálnou finančnou čiastkou pred oponentúrami ročných tréningových plánov, ktoré nastavia
optimálne potreby na získanie zlepšenia výkonnosti, nevidím účasť na OH v Soči úspešnú. Pre štart na
OH je potrebné splniť základnú podmienku - získanie bodovaného miesta vo svetovom pohári. Toto
považujem za jednu z najťažších úloh a výzvu , pre skokanský úsek, aká nás čakajú v nastavení celého
RTC 2013/2014 .
Naše vystupovanie na MS v Taliansku hodnotím ako účasť a štart v pretekoch skokanských a pretekoch
v kombinácii, ktorú sme splnili. Pretekári podali výkony na aké mali dispozície, možno pri väčšom šťastí,
ktoré by nám pomohlo sa cieľ do päťdesiatky mohol splniť. V budúcnosti, ak budeme schopní zlepšiť
prípravu, nastavené ciele by mohli byť aj vyššie. Pre túto sezónu boli ciele minimalizované pre zranenie
Tomáša Zmoraya a nedostatok finančných prostriedkov na letnú prípravu.

Banská Bystrica 19.03.2013

Ján Tánczos
Predseda skokanského úseku SLA

HODNOTIACA SPRÁVA EYOWF Brašov 2013 Beh na lyžiach
ZLOŽENIE DRUŽSTVA:
Ján Koristek
Ján Nociar
Martin Dvorský
Adrián Barbierik
Lucia Matušková
Veronika Beťková
Ľubica Kubišová
Ivana Mrázová

ZLOŽENIE REALIZAČNÉHO TÍMU:
Michal Malák
František Novodomec
František Klement
Jaroslav Bugan

HODNOTENIE VÝKONOV:
Pod výkonnosť športovcov sa priamo podpísala ich chorobnosť. Niektorí športovci prekonali
chrípkové ochorenie pred účasťou na Eyowf-e: Dvorský, Beťková, Mrázová. Ďalší športovci
nedokázali svoj zdravotný stav udržať a počas Eyowf-u následne hlásili zdravotné ťažkosti:
Korístek, Barbierik a nakoniec aj Beťková. Problém s prekonaním choroby mali aj náhradníci
čo vylučovalo riešenie zámenou športovcov. Ostatní športovci ktorí udržali svoj zdravotný
stav: Matušková, Kubišová a Nociar (mierne nachladený), podali výkon ktorý zaostával za
očakávaniami avšak reálne odzrkadlil súčasnú výkonnosť našich pretekárov. Je však otázne
koľko by dobrý zdravotný stav posunul našich pretekárov v umiestneniach dopredu.
Problémom sú u niektorých aj nízke morálno-vôľové vlastnosti, či nejasnosť dosiahnutia
očakávaného výkonnostného cieľa na samotnom Eyowf-e.

VÝSLEDKY:
Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestne

Počet

nie

štartujúcich

18.2.2013

Koristek

Ján

10km F

30

86

18.2.2013

Dvorský

Martin

10km F

55

86

18.2.2013

Barbierik

Adrián

10km F

56

86

18.2.2013

Nociar

Ján

10km F

63

86

18.2.2013

Matušková

Lucia

7,5km F

52

67

18.2.2013

Beťková

Veronika

7,5km F

56

67

18.2.2013

Kubišová

Ľubica

7,5km F

62

67

18.2.2013

Mrázová

Ivana

7,5km F

63

67

19.2.2013

Dvorský

Martin

7,5km C

63

83

19.2.2013

Barbierik

Adrián

7,5km C

55

83

19.2.2013

Nociar

Ján

7,5km C

59

83

19.2.2013

Matušková

Lucia

5km C

54

65

19.2.2013

Beťková

Veronika

5km C

57

65

19.2.2013

Kubišová

Ľubica

5km C

61

65

19.2.2013

Mrázová

Ivana

5km C

62

65

21.2.2013

Koristek

Ján

šprint F

74

87

21.2.2013

Dvorský

Martin

šprint F

57

87

21.2.2013

Barbierik

Adruán

šprint F

66

87

21.2.2013

Nociar

Ján

šprint F

65

87

21.2.2013

Matušková

Lucia

šprint F

42

64

21.2.2013

Beťková

Veronika

šprint F

57

64

21.2.2013

Kubišová

Ľubica

šprint F

58

64

21.2.2013

Mrázová

Ivana

šprint F

61

64

22.2.2013

Barbierik

Adrián

štafeta mix

18/18

19

22.2.2013

Matušková

Lucia

štafeta mix

18/15

19

22.2.2013

Dvorský

Martin

štafeta mix

18/18

19

22.2.2013

Beťková

Veronika

štafeta mix

18/18

19

VÝCHODISKÁ DO BUDÚCNOSTI, PERSPEKTÍVA ŠPORTOVCOV
Značným problémom v bežeckom lyžovaní je práve ústup z vybudovaných pozícií
a podmienok, ktoré bežecké lyžovanie malo k dispozícii. Reálne chýbajú vytvorené domáce
podmienky na špecializovanú športovú prípravu (nie je k dispozícii ani jedna koliesková
dráha s profilom ktorý sa približuje tratiam v zime) . Umelé – technické zasnežovanie
bežeckých tratí nie je realizované nikde okrem biatlonového areálu v Osrblí. Každým rokom
sú naši mládežníci o cca. 2 mesiace kratšie na snehu ako konkurencia. Rozvojové krajiny
budujú nové strediská, trate so zasnežovaním a nám sa nedarí udržať vôbec to, čo už bolo
vybudované. Z dlhodobého hľadiska bude problémom udržať mieru konkurencie schopnosti
voči svetu. Veľmi zaostávame v podmienkach prípravy v jej zabezpečení, finančnom
technickom /škola, rodina, úprava tratí/ a najmä následne v regenerácii. Pri týchto
mládežníckych kategóriách je ešte ťažko predikovať ich výkonnostnú budúcnosť vzhľadom
na vytrvalostno-silovú disciplínu akou je práve beh na lyžiach. Odhadovaná perspektíva je
menovite nasledovná:
Ján Koristek – športový potenciál, v súčasnosti najlepší pretekár v kategórii
Ján Nociar – pri porovnaní doby špecializácie k výsledkom sa javí ako talentovaný športovec
Martin Dvorský – cieľavedomý športovec s možnosťou napredovania
Adrián Barbierik – jeho následné napredovanie bude závislé od rozvoja silových parametrov
Lucia Matušková - športový potenciál, v súčasnosti najlepšia pretekárka v kategórii
Veronika Beťková – pretekárka s vysokou chorobnosťou ktorá bude aj do budúcna
s určitosťou rozhodovať o jej výkonnosti a pôsobení v behu na lyžiach
Ľubica Kubišová – následné športové pôsobenie je u nej otázne z dôvodu štúdia
Ivana Mrázová – pre krátkosť špecializácie je ťažko určiť jej potenciál avšak v súčasnosti
nezodpovedá perspektívnemu rastu do budúcna

HODNOTENIE ŠPORTOVÍSK, ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ
Areál pre beh na lyžiach bol výborne pripravený. Nevyskytli sa žiadne komplikácie, trate boli
profilovo dosť náročné, čo zaskočilo aj našich pretekárov. S organizáciou a organizátormi
sme nezaznamenali žiadne problémy. Hodnotíme ich nasadenie a pripravenosť na výbornú.

MATERIÁLNO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, UBYTOVANIE,
DOPRAVA
Mali sme k dispozícii vlastnú servisnú bunku, čo prinieslo pozitívnu odozvu aj zo strany
pretekárov a servisu. Podarilo sa nám na vysokej úrovni zvládnuť prípravu a voskovanie lyží,
čiže eliminovali sme faktor technického zlyhania. Chýbal nám len väčší rozsah stúpacích
voskov, parafínov, práškov a urýchľovačov. Aj z tohto dôvodu sme museli zakúpiť priamo na
mieste prášky SKI-GO. U pretekárov je výrazný problém s nedostatočným počtom lyží.
Potrebujú doplniť výbavu tak aby mali na každý sneh aspoň jeden pár lyží s inou štruktúrou
sklznice. Ubytovanie a stravovanie pozitívne hodnotím ako vysoký štandard. Doprava bola
mierne komplikovaná vzhľadom na vzdialenosť športoviska, avšak podarilo sa nám to
zvládnuť vďaka vlastnému vozidlu, ktoré sme mali k dispozícii.
Spracoval: 25.02.2013, PaedDr. Michal Malák

HODNOTIACA SPRÁVA EYOWF Brašov 2013 Snowboarding
ZLOŽENIE DRUŽSTVA:
Nika Boržíková
Boris Karolčík

ZLOŽENIE REALIZAČNÉHO TÍMU:
Július Hermély – juniorský reprezentačný tréner pre freestyle snowboarding

HODNOTENIE VÝKONOV:
V disciplníne snowboard cross nastúpili obaja pretekári. Očakávalo sa od nich umiestnenie
okolo postupu vyraďovacieho pavúka. Boris Karolčík postúpil do 2. kola a skončil na
31mieste. Nika Boržíková skončila jedno miesto pred postupom do 2. kola na 17. mieste.
Nika nastúpila aj v disciplíne slalom, kde kvôli mäkkej doske nemala šancu konkurovať
pretekárkam, ktoré jazdili na tvrdej doske. Napriek tomu predbehla jednu pretekárku a
skončila na 29 mieste.
Myslím, že účasť na týchto pretekoch ukázala športovcom ako vyzera dokonala organizácia
podujatia a verím, že budú pokračovať v snowboardingu a reprezentovať Slovensko. Fakt je ,
že sa budú špecializovať na iné snowboardové disciplíny.

VÝCHODISKÁ DO BUDÚCNOSTI, PERSPEKTÍVA ŠPORTOVCOV
Olympijská disciplina snowboardcorss sa v slovenskych podmienkach rozvija veľmi ťažko,
lebo nikdy nieje vybudovaná tréningová trať. Keby sa to zmenilo tak v tejto displíne môže
mať slovensko potencial vychovať uspešných športovcov po vzore Radoslava Žídeka.
Disciplína slalom je menej náročná na tréningové podmienky, ale pre mladých sa stala
neatraktívna preto, lebo je to akýsi hybrid medzi snowboardingom a lyžovaním, kde sa jazdí
na snowboarde v tvrdých lyžiarkách.
Na Slovensku vidím budúcnosť v novej olympijskej disciplíne a to je Slope style, ktorá ma už
každorocčne vybudovaných niekoľko stabilných parkov roznych obtiaznosti.
Boris Karolčík – mladý , sebavedomý a cieľavedomý snowboardista, ktorý v prípade
systematickej prípravy môže byť reprezentantom SR na ZOH 2018.
Nika Boržíková – začala so snowboardingom pred 2 rokmi a urobila veľké pokorky, ale stále
je ešte ďaleko za konkurenciou v európskom meradle. Myslím, že ešte sa bude musieť sama
rozhodnúť , či sa naozaj zahryzne do tvrdej prípravy alebo odpadne. EYOF jej ukázal, čo by
mohla v budúcnosti zažiť v spojení so športom a reprezentáciou.

HODNOTENIE ŠPORTOVÍSK, ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ
Areál pre snowboarding bol výborne pripravený. Nevyskytli sa žiadne komplikácie, trate boli
profilovo dosť náročné, ale naši pretekári ich zvládli. S organizáciou a organizátormi
sme nezaznamenali žiadne problémy. Hodnotíme ich nasadenie a pripravenosť na výbornú.

MATERIÁLNO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, UBYTOVANIE,
DOPRAVA
Mali sme k dispozícii vlastnú servisnú bunku, čo prinieslo pozitívnu odozvu aj zo strany
pretekárov a servisu. U pretekárov je výrazný problém s nedostatočným počtom
snowboardov.
Potrebujú doplniť výbavu tak aby mali na každú disciplínu špecializovaný snowboard.
Ubytovanie a stravovanie pozitívne hodnotím ako vysoký štandard. Doprava bola mierne
komplikovaná vzhľadom na vzdialenosť športoviska, avšak podarilo sa nám to zvládnuť.

Vypracoval : Mgr. Július Hermély

HODNOTIACA SPRÁVA EYOWF Brašov 2013 Alpské lyžovanie
Hl. tréner:

Roman Murín

Tréneri:
Miroslav Boborovský (chlapci)
Zoltán Baron (dievčatá)
Pavol Prieložný (dievčatá)

Pretekári:
Roman Murín 95

Katarína Miklošová 95

Samuel Šenkár 96

Lenka Strachanoová 95

Ján Jakubčo 95

Laura Prieložná 96

Ľubomír Murárik 96

Dominika Bobáková 96

Výkonnostné ciele pre chlapcov a dievčatá boli umiestnenia do 15 miesta v slalome
a obrovskom slalome
- (1 krát chlapci a 1 krát dievčatá do 15. miesta 1 krát chlapci a 1 krát dievčatá do 30. miesta).
V tímovej súťaži s sme obhajovali 4 miestno z Liberca. Cieľom bol postup do najlepšej
osmičky.
chlapci
SL
GS
dievčatá
SL
GS
Roman Murín
DNF1 38
Katarína Miklošová 24
DNF2
Samuel Šenkár
DNF2 28
Lenka Strachanoová 27
30
Ján Jakubčo
21
DNF2 Laura Prieložná
DNF2 DNF1
Ľubomír Murárik
26
DNF1 Dominika Bobáková 38
DSQ2
Výsledky chlapci: Svoju výkonnosť potvrdili Jakubčo a Murárik, ktorý sa umiestnili do 30.
Miesta
v disciplíne. Murín a Šenkár od ktorých sme čakali umiestnenie do 15. miesta žiaľ preteky v
slalom
nedokončili a v obrovskom slalome zišli s veľkým chybami čo ich stálo dobré umiestnenie.
Výsledky dievčatá: Boli postavené na skúsenej Miklošovej a Strachanovej zatiaľ čo Prieložná
a Bubáková len zbierali skúsenosti. Prieložná nedokončila ani obrovský slalom ani slalom.
Bobáková
dokončila iba slalom s priemerným výsledkov. Miklošová po dobrom prvom kole v ktorom sa
umiestnila do dvadsiateho miesta druhé kolo nezvládla bez chýb čím prišla o dobre
umiestnenie. Strachanová dobrými druhými kolami ukázala že vie bojovať a jej umiestnenia
v top 30 sú dobré.

V tímovej súťaži sme boli zaradený medzi najlepších 16 tímov. V prvom sme dostali silné
Nemecko, ktorému sme podľahli 3:1.
Eyowf - Brašov ukázal že cesta festivalov je správna, dáva možnosti sa realizovať v danom
športe.Perspektívu vidím v lepšom finančnom zabezpečení pre dané športy a v zaradeniach
v útvaroch UTM.
Hodnotenie športovísk - Športoviská pre alpské disciplíny v Brašove boli pripravené na
dobrej úrovni porovnateľné z Libercom a Innsbruckom. Organizácia súťaží bola na úrovni
FIS na aké sme zvyknutý v alpských štátoch.
Materiálne zabezpečenie zo strany SOV bolo dobrej úrovni, organizačne bolo všetko
zabezpečené.
Pre alpské disciplíny nemám žiadne pripomienky. Ubytovanie bolo na vysokej úrovni, hotel
bol blízko odšportoviska čo bolo lepšie ako v Liberci alebo Innsbrucku. Dopravu v mali
zabezpečenú lyžiarska asociácia od ktorej sme mali mikrobus (tréneri+materiál) a pretekári
leteli lietadlom.
Roman Murín
7.3.2013

HODNOTIACA SPRÁVA EYOWF Brašov 2013 Skoky na lyžiach
Hodnotenie skokanov na lyžiach Tomáša Ondrejku a Dominika Ďurča. Za tri roky skákania
na lyžiach prešli z mostíka K15 až na mostík K90.S výkonmi v preteku som spokojný,chlapci
absolvovali prvý pretek na veľkom mostíku, a to rovno pretek YEOFU čo je vrchol
mládežnických pretekov.
Skokani na lyžiach sú vo veku 15 rokov,čo je veľký prísľub do budúcnosti, pri absolvovaní
viac skokov na veľkom mostíku sa zvyšujú šance na lepšie umiestnenie v pretekoch.
Skokanské mostíky v Rašove sú novovybudované, spĺňajú kritériá FIS.Organizácia
skokanských pretekov bola na dobrej úrovni.
Materiálne zabezpečenie bolo praktické a kvalitné.
Organizačné zabezpečenie: medzi vedením výpravy a vedúcimi jednotlivých športov
bola informovanosť na veľmi vysokej úrovni.
S dopravov na EYOF a na športoviská neboli žiadne problémy.
Bol som milo prekvapený, že o tieto preteky sa zaujímali aj členovia Olympískeho výboru
p.Chmelár, p.Ing.Gantnerová a ďalší členovia.
Jozef Hýsek
tréner skokanov na lyžiach

Písomná informácia o priebehu súťaží organizovaných BÚ SLA
v sezóne 2012/2013

Termínový kalendár pretekov pre sezónu 2012/2013, odsúhlasený BÚ SLA, bol dodržaný.
Jednotlivé termíny pretekov v kategóriách dospelých, dorastu, žiactva a veteránov
( Slovenský pohár, M-SR ) boli úspešne splnené podľa stanoveného programu. Prispela k
tomu aj sezóna s dobrými snehovými podmienkami. Kategória dospelých absolvovala 7 kôl
SP a 3 preteky M-SR, kategória dorastu 8 kôl SP a 3 preteky M-SR, kategória žiactva 6 kôl
SP a 2 preteky M-SR , veteráni 5 kôl SP a 2 preteky M-SR. BÚ mal v programe aj
medzinárodné podujatia. Boli usporiadané 2 preteky FIS v rámci Slavic Cup-u ( Tatranský
pohár, Bezroukov memoriál ) a 1 preteky FIS v rámci EURULOPPETU 40. roč. Biela stopa.
Usporiadatelia organizovali podujatia podľa PLP a Súťažného poriadku pre sezónu
2012/2013. Zadávanie propozícii, výsledkových listín, foto a rôznych doplňujúcich zmien
v propozíciách na web stránku SLA bolo veľkým prínosom ku kvalitnejším informáciám
a preto môžeme hodnotiť tento prvotný pokus prístupu usporiadateľa zadávania týchto
informácii cez web stránku veľmi kladne.
Zo strany BÚ bola poskytnutá pre usporiadateľa sada štartovných čísiel. Najlepším
pretekárom v kategóriách žiactva v jednotlivých kolách Slovenského pohára a Majstrovstiev
SR boli odovzdávané poukazy na nákup tovaru od sponzora TRAMTÁRIA.
Na web stránke SLA boli tiež uvedené časomiery, čo prispelo pre usporiadateľa ku
kvalitnejšej práce s výpočtovou technikou.
Na záver medzi informácie už len treba spomenúť usporiadanie záverečných M-SR na
Štrbskom Plese 23.- 24.3.2013.

Nováky, 18.3.2013

predseda ŠTK BÚ František Klement

Správa z MS 2013 – Schladming (AUT)
Termín konania: 4.2.2013 – 17.2.2013
Vedúci výpravy: Kupčo Martin
Prehľad štartov podľa disciplín:
SL
GANTNEROVÁ Jana

SG

x

KANTOROVÁ Barbara
LUKÁČOVÁ Barbora

GS

SC

DH

x

x

NTE

x
x

SAALOVÁ Kristína

x

x

VELEZ ZUZULOVÁ Veronika

x

x

VLHOVÁ Petra

x

x

FALAT Matej

x

SIRÁŇ Vladimír

x

ŽAMPA Adam
ŽAMPA Andreas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SL

GS

SG

SC

DH

22

26

Dosiahnuté výsledky:

GANTNEROVÁ Jana

32
33

KANTOROVÁ Barbara
LUKÁČOVÁ Barbora

NTE

42
DNS

SAALOVÁ Kristína

DNF T

7

9

VLHOVÁ Petra

DNF1

9

FALAT Matej

DNS Q

SIRÁŇ Vladimír

DNF 1

VELEZ ZUZULOVÁ Veronika

ŽAMPA Adam
ŽAMPA Andreas

DNF 1

50

DNF 2

9

15

17

36

13

9

DNF 2

DNF 1

Členovia realizačných teamov a doprovod:
realizačný
č.
meno
team

doprovod

k pretekárovi

1

KUPČO Martin

vedúci výpravy

SLA

2

TRSTENSKÝ Milan

hosť

SLA

3

GANTNEROVÁ Janka

hosť

SLA

4

SOUČEK Ľubomír

press attacheé

SLA

5

GANTNER Juraj

tréner

GANTNEROVÁ

6

HOLIŠÍK Juraj

tréner

KANTOROVÁ

7

JAMNICKÝ Gabriel

tréner

KANTOROVÁ

8

ZEMAN Bohumír

tréner

LUKÁČOVÁ

9

PENKERT Ernest

tréner

SAALOVÁ

10

ZUZULA Timotej

tréner

VELEZ ZUZULOVÁ

11

VELEZ Romain

tréner

VELEZ ZUZULOVÁ

12

UHLÍŘ Pavel

fyzio

VELEZ ZUZULOVÁ

13

SCHAFFNER Peter

servis

VELEZ ZUZULOVÁ

14

EDOUARD Karinne

šp. psychológ

VELEZ ZUZULOVÁ

15

ILANOVSKÝ Ivan

tréner

VLHOVÁ

16

VLHA Boris

tréner

VLHOVÁ

17

GYURE Andrej

tréner

FALAT

18

SIRÁŇ Vladimír

tréner

SIRÁŇ

19

BOROŠOVÁ Dominika

doktor

SIRÁŇ

20

JURKOVÁ Veronika

21

ŽAMPA Tomáš

tréner

ŽAMPA, ŽAMPA

22

ŽAMPOVÁ Slávka

tréner

ŽAMPA, ŽAMPA

23

VOZÁRIK Stanislav

servis

ŽAMPA, ŽAMPA

24

KRAJCAROVÁ Daniela

25

KMEŤ Tomáš

26

MASARYK Marko

doprovod

ŽAMPA, ŽAMPA

27

MIŠIAK Michal

doprovod

ŽAMPA, ŽAMPA

doprovod

doprovod
tréner

SIRÁŇ

ŽAMPA Adam
ŽAMPA, ŽAMPA

Celá výprava bola ubytovaná v jednom objekte (Gasthaus Luehrmann – Vorberg, Ramsau,
len od 14.2. do 17.2. sme obsadili 2 izby vo vedľajšom objekte), cca 7km od Schladmingu.
Ubytovanie bolo zabezpečené v dvoj a jedno lôžkových izbách. Stravovanie bolo na dobrej
úrovni, vhodná a vyvážená strava. Časy stravovania sa dali prispôsobovať potrebám
jednotlivých pretekárov (muži-ženy). Lyžiareň bola vykurovaná, avšak nie dostatočne veľká,
čo sa však podarilo okamžite vyriešiť k spokojnosti teamu.
Problémom boli zmeny nahlásených osôb a zmeny v príchodoch a odchodoch, ktoré sa
často diali na poslednú chvíľu, neraz aj v deň samotného príchodu.
Do budúcna navrhujem striktne stanoviť a schváliť realizačný team. Akékoľvek zmeny (bez
objektívnych príčin) a účasť ďalších osôb navrhujem riešiť individuálne (mimo SLA).
Pred team eventom absolvovali pretekári FALAT Matej a ŽAMPA Andreas kvalifikáciu. Všetci
zainteresovaní po diskusii s kvalifikáciou súhlasili a zaviazali sa rešpektovať jej výsledok.
V kvalifikácii zvíťazil FALAT Matej a doplnil družstvo Slovenska.
Veľmi pozitívne hodnotím prácu celého teamu a všetkých zainteresovaných (tréneri, servis,
fyzio, pretekári) počas team eventu. Všetci spolupracovali a snažili sa podať maximálny
výkon.

Vedúci výpravy: Kupčo Martin

Správa z MSJ 2013 – Quebéc (CAN)
Termín konania: 18.2.2013 – 1.3.2013
Vedúci výpravy: Kupčo Martin
Prehľad štartov podľa disciplín:
SL

GS

SG

DH

NTE

KANTOROVÁ Barbara

x

x

x

SOBEKOVÁ Simona

x

x

x

VLHOVÁ Petra

x

x

x

FALAT Matej

x

x

x

x

x

ŽAMPA Andreas

x

x

x

x

x

SL

GS

SG

DH

NTE

14

9

DNF

DNF1

DNF1

42

4

8

34

DNF1

38

62

41

9

21

39

57

46

9

x

x

Dosiahnuté výsledky:

KANTOROVÁ Barbara
SOBEKOVÁ Simona
VLHOVÁ Petra
FALAT Matej
ŽAMPA Andreas

Členovia realizačných teamov a doprovod:
realizačný
č.
meno
team

9

9

doprovod

k pretekárovi

1

KUPČO Martin

vedúci výpravy

SLA

2

HOLIŠÍK Juraj

tréner

KANTOROVÁ

3

JAMNICKÝ Gabriel

tréner

KANTOROVÁ

4

VLHA Boris

tréner

VLHOVÁ

5

GYURE Andrej

tréner

FALAT

6

VOZÁRIK Stanislav

tréner

ŽAMPA

7

KUPČO Michal

8

OŠKOVÁ Katarína

MSJ 2014
masér

TMR, a.s.
SLA

Veľkosť výpravy bola menená v dôsledku zdravotného stavu pôvodne nominovaného
BENDÍKA Martina a jeho realizačného teamu (GEMZA Matej, ZAHROBSKÝ Petr) a akútnych
zdravotných problémov trénera VLHOVEJ Petry (ILANOVSKÝ Ivan), ktorí nakoniec na MSJ
necestovali.
Doprava bola zabezpečená letecky do Montrealu a následne zapožičanými mikrobusmi do
Quebecu – Baupreé, Mont ste. Anne.
Priebeh šampionátu bol poznačený počasím a častým snežením, čo malo za následok
zmeny programu. Vzhľadom na tieto zmeny by sme sa mohli z MSJ vrátiť o takmer 2 dni
skôr, avšak pre už zakúpené a zaplatené letenky to nebolo možné. Tento čas využili
pretekári na tréning a regeneráciu.
Výsledkovo sa darilo najmä VLHOVEJ Petre. KANTOROVÁ Barbara dosiahla dobrý
výsledok v GS. SOBEKOVÁ Simona vzhľadom na svoje postavenie vo FIS listine a z toho
vyplývajúce vysoké štartové čísla mala ťažkú pozíciu. Trate boli pri vyšších štartových
číslach veľmi rozbité, čo bol následok častého a výdatného sneženia, ale aj nedostatku
pracovnej sily organizátora MSJ. Juniori sa žiaľ výraznejšie nepresadili. Predpokladali sme
lepšie výsledky najme v SL u FALATA Mateja a v GS u ŽAMPU Andreasa. Konkurencia
v mužskom štartovom poli bola veľmi vysoká a vyrovnaná vo všetkých disciplínach. U žien
sa to prejavilo najmä v technických disciplínach.
Pozitívne hodnotím prítomnosť masérky. Aj samotní pretekári túto skutočnosť privítali a malo
to pozitívny vplyv na ich účinkovanie na MSJ.
Sekundárnym cieľom výpravy bolo aj získanie informácií a skúseností organizátorov pre
potreby organizovania MSJ 2014 v Jasnej. Za TMR bol súčasťou výpravy KUPČO Michal.
Jeho pobyt, ako aj pobyt vedúceho výpravy bol hradený organizátorom MSJ 2013. Cestu
hradila TMR. Absolvovali sme viacero sedení s členmi OV a FIS. Na záverečnom
ceremoniáli nám bola odovzdaná vlajka FIS, ako ďalšiemu organizátorovi MSJ v roku 2014.
Počas pobytu sa vyskytol problém s platobnými kartami. Navrhujem zabezpečiť embasovanú
kartu pre potreby vedúcich výprav, nakoľko napr. v Kanade bol doslova problém platiť
hotovosťou a klasické debetné karty niektoré terminály neakceptovali.

Vedúci výpravy: Kupčo Martin

SPRÁVA
Z MSJ a U 23 LIBEREC 2013
Termín: 19.1 – 25. 1 2013
Vedúci akcie: Jozef Brűnn
Tréneri: Mgr. František Novodomec, Bc. Mário Kubiš
Servis: hore uvedení
Na základe nominačných kritérií boli nominovaní pretekári
Juniorky
Barbora Klementová

KL Nováky

Juniori
Erik Urgela

MKL Kremnica

Miroslav Šulek

SKI TEAM Látky

Andrej Segeč

SKI TEAM Látky

Na vlastné náklady v disciplíne šprint sa zúčastnili pretekári
U-23
David Brűnn
Martin Kapšo

MKL Kremnica – na vlastné náklady/šprint/
MKL Kremnica – na vlastné náklady/šprint

Doprava:
mikrobus Peugeot - Master

MKL Kremnica

Minivan Peugeot

SKI TEAM Látky

WV Pasat

súkromné auto F. Klement

Miesto:
Liberec – Česká republika

Ubytovanie:
Penzión Rybárska bašta v Jablonci nad Nisou - 15 km od Liberca dejiska MSJ
a U23
Stravovanie:
V mieste ubytovania
Organizačné zabezpečenie:
Na vysokej úrovni bola príprava tratí, organizácia pretekov, porady vedúcich
družstiev a vyhlásenie výsledkov.
21.1.2013. šprint 1.3 km juniori – 81 štartujúcich
1

3481740

KOROLEV Vadim

1993 RUS

2:54.81

35.00

48

3700073

SEGEC Andrej

1994 SVK

3:11.68

150.81

55

3700074

SULEK Miroslav

1993 SVK

3:15.70

178.40

21.1.2013. šprint 1.3 km juniorky – 68 štartujúcich
1

3485708

OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS

3:26.60

35.00

49

3705041

KLEMENTOVA Barbora

3:58.11

218.02

1994 SVK

23.1.2013. 5 km voľný spôsob juniorky – 77 štartujúcich
1

3205403

CARL Victoria

1995 GER

12:35.3

35.00

46

3705041

KLEMENTOVA Barbora

1994 SVK

13:53.0

117.30

23.1.2013. 10 km voľný spôsob juniori – 99 štartujúcich
1

3481760

ROSTOVTSEV Dmitriy

1993 RUS

23:32.5

35.00

70

3700075

URGELA Erik

1993 SVK

26:18.7

129.13

73

3700073

SEGEC Andrej

1994 SVK

26:20.9

130.38

76

3700074

SULEK Miroslav

1993 SVK

26:25.2

132.8

25.1.2013. 10 km skiatlon juniorky – 68 štartujúcich
1

3055067

STADLOBER Teresa

1993 AUT

27:13.0

35.0

47

3705041

KLEMENTOVA Barbora

1994 SVK

30:18.9

194.38

25.1.2013. 20 km skiatlon juniori – 91 štartujúcich
1

3481760

ROSTOVTSEV Dmitriy

1993 RUS

47:40.2

35.00

52

3700074

SULEK Miroslav

1993 SVK

52:20.8

172.35

63

3700075

URGELA Erik

1993 SVK

53:07.7

195.30

65

3700073

SEGEC Andrej

1994 SVK

53:11.5

197.16

Výprava v zložení Mário Kubiš, Andrej Segeč a Miroslav Šulek odcestovali do
dejiska šampionátu už 10.1.2013 , kde pretekár Andrej Segeč absolvoval dňa
12.1.2013 preteky svetového pohára v šprinte. Po pretekoch uvedená skupina ostala
ubytovaná v Jablonci nad Nisou kde sa pripravovali spoločne až do nášho príchodu.
Ďalšia skupina pricestovala dňa 19.1.2013 v zložení J. Brűnn, F. Klement, D. Brűnn,
M.Kapšo, E. Urgela a B. Klementová.
Pretekári Brűnn a Kapšo po pretekoch v šprinte dňa 22.1.2013 odcestovali domov.
Celá ostatná skupina absolvovala program MSJ a U23 až do piatka 25.1.2013, kedy
sme všetci odcestovali domov.
Hodnotenie pretekárov a výsledkov
Barbora Klementová
Prvý rok juniorka. Najlepšie aj keď nie umiestnením jej vyšli preteky na 5km voľným
spôsobom. Získala v nich najlepšie FIS body v kariére! Viac sme od nej očakávali
v pretekoch v šprinte, žiaľ tam bol jej prejav dosť zviazaný. Možno to bolo z toho
tlaku , že mala v ňom dosiahnuť svoj najlepší výsledok?! V skiatlone mala dobrý
začiatok postupne sa prepadávala za polovicu výsledkovej listiny. Myslím si, že na
Barborkinej výkonnosti a psychike sa prejavuje slabé konkurenčné prostredie
v domácich podmienkach!? Jej vystúpenie hodnotím v šprinte slabé v ostatných
disciplínach priemerné až dobré.

Erik Urgela
Pretekár pretekal druhý rok v kategórii juniorov. Podal, ako všetci ostatní bojovné
výkony. Určite sa od neho očakávali lepšie výsledky, hlavne po predchádzajúcom
šampionáte v Turecku , kde sa prezentoval kvalitným výkonom hlavne v skiatlone.
Na tomto podujatí sa mu to ani zďaleka nepodarilo a preto hodnotím jeho vystúpenie
ako slabšie!
Andrej Segeč
Tak isto ako Urgela zaostal za očakávaniami. V kategórii juniorov pretekal prvý rok
a aj pri snahe o čo najlepší výsledok ktorú mu nemožno uprieť jeho výsledky sú pre
nás menším sklamaním! Z môjho pohľadu jeho motivácia a ambície ho poznačili
hlavne na jeho technickom prejave. Málo „lyžoval“ a to mu uberalo veľa síl! Tak ako
u Urgelu slabšie vystúpenie!
Miroslav Šulek
Druhý rok junior. Po rozpačitom začiatku a jeho nie dobrých subjektívnych pocitoch
sa prekvapujúco prezentoval slušným výkonom v skiatlone, kde dosiahol z chlapcov
v pretekoch distance najlepší výsledok na podujatí. Bol to z jeho strany asi najlepší
výkon v sezóne, čo sa ostatným chlapcom na tomto šampionáte nepodarilo.
Hodnotenie jeho výkonu v prvých dvoch pretekoch slabo v skiatlone dobre.
David Brűnn a Martin Kapšo
Pretekári druhým rokom U23 reprezentovali SR z vlastných prostriedkov a to len
v disciplíne šprint. FIS bodové výsledky v šprinte sú o máličko lepšie ako u našich
juniorov.
22.1.2013. šprint 1.6 km muží U 23 – 74 štartujúcich
1

3290326

PELLEGRINO Federico

1990 ITA

3:36.75

24.0

58

3700057

BRUNN David

1991 SVK

3:59.59

150.46

62

3700058

KAPSO Martin

1991 SVK

4:02.17

164.74

Hodnotenie servisu

Servisné zabezpečenie sklzových voskov nezodpovedalo po kvalitatívnej úrovni
vrcholnému podujatiu!. Okolnosti sa vyvinuli tak , že sme nemali testovacie lyže
a preto sme museli zisťovať informácie o sklzových voskov denne u kamarátov
v iných fungujúcich servisoch a u zástupcov firiem, ktoré robili denne testy svojich
voskov!
Servis stúpacích voskov bol zabezpečený z našej strany v plnom rozsahu tu nebol
žiadny problém, pretekári nemali žiadne negatívne pripomienky.
Aj napriek tomuto neobvyklému servisnému zabezpečeniu si myslíme, že servis bol
zvládnutý v takej kvalite, aby sa pretekári mohli sústrediť v pretekoch len na svoj
výkon! Do budúcnosti by bolo potrebné u všetkých juniorov vytriediť, skvalitniť
a doplniť stav svojich lyží!! V tom vidím u viacerých pretekároch značné rezervy.
Počas MS nedošlo k mimoriadnej udalosti.
Kremnica 1.2.2013

Jozef Brűnn
tréner RDJ a U23

SPRÁVA O ČINNOSTI
Michal Malák zodpovedný za UNI šport v SLA sezóna 2011-2013
Sezóna 2010/2011
1.) Vypracovanie koncepcie univerzitného športu SLA pre SZU 2011:
1. Ciele
1.1. Reprezentácia slovenského univerzitného športu na domácich a medzinárodných
podujatiach
1.2. Spopularizovanie univerzitného športu širokej verejnosti
1.3. Zabezpečenie náväznosti športovej prípravy talentovaných pretekárov popri vzdelávaní
1.4. Aktivizovanie súťaží univerzitných športových oddielov
1.5. Dosahovanie medailových umiestnení na svetových zimných univerzitných podujatiach
2. Úlohy
2.1. Personálne zabezpečenie športovej prípravy RD UNI
- navrhnutie a určenie zodpovedného trénera
- zostavenie realizačného tímu
2.2. Zostavenie reprezentačných družstiev UNI mužov a žien
- navrhnutie zloženia RD družstva odborným úsekom SLA
- rozdelenie na RD UNI muži a ženy
- charakteristika výkonnosti jednotlivých členov RD
2.3. Odovzdanie menovacích dekrétov členom RD UNI
- dekrét musí po predložení na škole umožniť športovcovi využiť individuálny študijný plán
- dekrét zaväzuje reprezentanta dbať na pokyny vyplývajúce z reprezentačnej dohody
- pre uľahčenie získania štipendia
2.4. Pripravenie plánov športovej prípravy RD UNI
- zostavenie plánu športovej prípravy RD a jednotlivcov
- naplánovanie akcií, sústredení a súťaží
- oponentúry na odborných úsekoch SLA pri zastúpení SAUŠ
2.5. Organizovanie univerzitných súťaží
- súťaž univerzitných tímov (UNI liga)
- organizovanie nominačných pretekov na SZU
- organizovanie Akademických Majstrovstiev Slovenska
3. Činnosť
3.1. Letná príprava a kondičné sústredenia
- všeobecná príprava
- základná objemová príprava
- stredohorské a vysokohorské sústredenia
3.2. Sústredenia na ľadovcoch a prvom snehu
- využitie hypoxickej prípravy
- špecializovaná príprava
- technické sústredenie
3.3. Účasť na súťažiach UNI a FIS na Slovensku a v zahraničí
- aktívne využívať štarty na medzinárodných podujatiach smerom k získavaniu skúseností
- využívanie medzinárodných štartov k povyšovaniu športovej formy
- štartovať na medzinárodných FIS pretekoch pre porovnanie výkonnosti
- zúčastniť sa medzinárodných UNI pretekov kôli poznaniu súperov
3.4. Nominácia na SZU 2011
- určenie nominačných kritérií

- absolvovanie nominačných pretekov
- vyhodnotenie a nominácia pretekárov na SZU 2011
3.5. Materiálne a technické zabezpečenie
- zabezpečenie dopravy
- jednotné reprezentačné oblečenie
- nákup servisného materiálu
3.6. Finančné zabezpečenie a dotácia SAUŠ
- ohodnotenie a plat trénerov UNI RD
- ohodnotenie servisného a podporného tímu
- ohodnotenie fyzioterapeuta, maséra
3.7. Regenerácia, rehabilitácia a lekárske zabezpečenie
- masáže o rôzne druhy aktívnej a pasívnej regenerácie
- vitaminizácia a pitný režim (doplnky výživy)
- funkčné testy
- zdravotná diagnostika a sledovanie zdravotného stavu
- sledovanie odozvy tréningu na zaťaženie (odber laktátu, CK, krvy a iné)
4. Rozpočet
Predpokladané výdavky jednotlivých úsekov na RD UNI.

2.) Plánovanie a zabezpečovanie účasti na SZU Erzurum (TUR):
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE:
Lukáčová Barbora, Hučková Eva, Gantnerová Jana,
Babušiak Jaroslav, Heimschild Ivan, Gantner Juraj
SNOWBOARD:
Kupcová Lucia, Matys Matej, Kupec Ľubomír
FREE STYLE SKIING:
Bartalský Tomáš
BEŽECKÉ LYŽOVANIE:
Procházková Alena, Garajová Katarína
Mlynár Peter, Žiška Peter, Valuška Ján, Procházka Benedikt, Malák Michal
SKOKY NA LYŽIACH:
Nosáľ Mojmír, Hýsek Jozef

3.) Zúčastnenie sa stretnutia zástupcov ŠZ k SZU 2011 Erzurum s
programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

informácia z kontrolných dní
zabezpečenie prípravy jednotlivých športov / zástupcovia ŠZ /
poistenie
doprava
príprava Entry formulárov a študentské certifikáty
materiálne zabezpečenie výpravy a oblečenie
rôzne

4.) Vypracovanie správy zo zasadnutia SAUŠ 6.10.2010 v Bratislave
5.) Vypracovaný PROJEKT UNIVERZITNÝCH REPREZENTAČNÝCH
DRUŽSTIEV PRE PODPORU ZIMNÝCH ŠPORTOV

- rozposlaný na ďalšie športové zväzy k spoločnej konzultácii a pripomienkovaniu
- následne projekt doručený na SAUŠ, kde nebol odporučený k prijatiu na MŠVVŠ SR

6.) Riešenie zaradenia športovcov RD UNI SLA na podporu zo SAUŠ.
7.) Vypracovávanie a podávanie projektov k prideleniu finančných
príspevkov pre reprezentáciu UNI v SLA.
8.) Navrhovanie a schvaľovanie športovcov pre zaradenie do RD UNI pre
jednotlivé odborné ússeky.
9.) Plánovanie a zabezpečovanie účasti na SZU 2013.
PREDBEŽNÁ ŠIRŠIA NOMINÁCIA NA SZU 2013:
Beh na lyžiach:
ženy:
Segečová Eva,
Sedláková Jana,
Krišicová Katarína
Urgelová Petra,
muži:
Mlynár Peter,
Kapšo Martin,
Brünn David
Urgela Erik,
Šulek Miroslav,
Michalovský Rudolf,
Matuška Marek.
Doprovod: 3 osoby

Skoky na lyžiach:
Zmoray Tomáš
Doprovod: 1 osoba

Zjazdové Lyžovanie:
muži:
Martin Bendík
Šimon Štancel
Falát Matej
Vladimír Siráň
Martin Rázus
Martin Hromada
Pedan Heiko
ženy:
Jana Gantnerová
Barbora Lukáčová

Kristína Saalová

Snowbording:
Matej Matys
Matej Bačo
Richard Rákoczy
Doprovod: Patrik Herko – tréner
+ 1 osoba

Akrobatické lyžovanie:
Viliam Tomo
Zuzana Stromková
Doprovod: 1 osoba

Návrh rozpočtu
GALA VEČER STO ROKOV LYŽOVANIA 25.05.2013

P. č.

Názov položky

Rozpis položky

1. Pozvánky

tlač, grafické spracovanie, obálky, spotrebný materiál

2. Ubytovanie

ubytovanie s raňajkami

Množstvo J.c. v EUR

Celková cena
v EUR

200 ks

3,00

600,00

50 osôb

25,00

1 250,00

brožúry J. Mráz

100 ks

15,00

1 500,00

tričká s logom

2000 ks

2,50

5 000,00

500 ks

1,50

750,00

magnetky
brožúra 100 rokov lyžovania (tvorba, tlač)

3. Reklamné predmety

1 200,00

odznaky
tašky papierové
svetre
šnúrky na kľúče
kalendár

10 300,00
200 ks

1,00

200,00

20 ks

100,00

2 000,00

200 ks

1,00

200,00

200

2,50

500,00

1 osoba

600,00

ostatné repre

4. Moderátor

5.

Program

moderátor
tanečná skupina

800,00

spevák

800,00

mím

500,00

"dobové oblečenie"
film

6.

Ocenenia

2 000,00
600,00

300,00
1 500,00

fotky

500,00

ozvučenie

500,00

sklenené plakety

0,00

lyžiar roka

0,00

lyžiar roka - 1. cena
kvety

7. Catering

bufetové stoly, alko, nealko

8. Roll up banner

roll up banner Sto rokov lyžovania

9. Beachflag Sto rokov lyžovania

beachflag Sto rokov lyžovania

CELKOM:
Vysoké Tatry 20.03.2013
Spracoval: Kurcábová Petra, Kubusová Denisa

0,00
250,00
3 000,00
300,00
1 600,00

12 500,00 €

