Záznam č.3/2019
z rokovania P-ÚLT, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.04.2019 v Piešťanoch /o 16,00 hod./,Aupark

Prítomní : Ľ. Masár, M. Jánoška, L. Šandor, hostia : Z.Macháček, M.Gavalier, Ľ.Suchý
P-ÚLT riešilo nasledovné :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácia z P-SLA
Informácia z FIS komisie LT Innsbruck
Rôzne /ČS ÚLT, Ko-SLA, Súťažný poriadok 2019...
Záver

Ad 1./ predseda pozdravil prítomných a predniesol program rokovania

Ad 2/ kontrola uznesení :
- Uzn.1/2/2019 : Informovať KRK SLA o vypracovaní kľúča a požiadať o jeho schválenie, zodp.
predseda úseku, T: ihneď
Uskutočnené, odoslané na KRK SLA spolu s opravou, informácia od KRK, delegačný kľúč opravený je
O.K., viď stanovisko,
-

Uzn.2/2/2019 : Predložiť reprezentačné družstvo ÚLT na najbližšie P-SLA na schválenie,
zodp. predseda úseku, T: v texte

Splnené, P-SLA dňa 27.3. odsúhlasilo reprezentačné družstvo - Reprezentáciu UTL na sezónu
2019/2020 v zložení: RD-A L Nikol Fričová; RD-U16 L Vanesa Drahovská; RD-A M Ohrádka Lukáš; RDU21 M Ficeľ Matúš* Masár Adam, Jánoška Alex. /*Na výnimku P-UTL/
-

Uzn.3/2/2019 : Predložiť parametre kombinéz pre RD u výrobcu, zodp. predseda úseku, T:
Ihneď

Splnené, odoslané do DonQueit-u
-

Uzn.4/2/2019 : Dosledovať priebeh výberového konania na výber štvorkolky, zodp.
podpredseda ÚLT, termín: 14.týždeň 2019

Splnené, začaté výberové konanie
-

Uzn.5/2/2019 :
15.4.2019

Sledovať nominovaných pretekárov, zodp. podpredseda úseku, T:

Čiastočne splnené, dnes máme 3 lekárske prehliadky od juniorov, chýbajú Ohrádka, Ficel,
Míková/?/

Ad 3./ Informácia z P-SLA :
P-SLA podľa pozvánky zaoberalo sa viď Pozvánku
Projekty resp. ich finančné objemy sa neschvaľovali a rozdelili sa štátne financie :
-

Rozdelenie štátnych finančných prostriedkov vo výške 206 000€ pre jednotlivé úseky
nasledovne: BU = 55 933€, UAD = 72 333€, SU = 18 913, USK = 17 457€, UAL = 19 457€, ULT
= 4 911€, USB = 17 211€ a rozdelenie FIS finančných prostriedkov vo výške 100 000€ pre
jednotlivé úseky nasledovne: BU = 28 075€, UAD = 25 345€, SU = 7 080, USK = 5 000€, UAL
=12 865€, ULT = 5 000€, USB = 16 635€. Zatiaľ nie sú rozdelené finančné čiastky pre
talentovanú mládež, do 3.5. je potrebné predložiť úpravu kritérií pre r.2019, ÚLT musí
zosúladiť Súťažný poriadok 2019 s navrhnutými kritériami

Viď bilancia 03 2019 - informácia
-

Úprava v Štatúte reprezentanta v bode 2.1.4 dôjde k zmene – úprave, pre nás je to čím skôr
potrebné, doriešiť so sekretariátom SLA /ing.Katka Hašlejová/

-

Pri odsúhlasovaní reprezentačného družstva ÚLT GS uviedol, že ustanovenie zákona hovorí,
MSJ, alebo MS, tak na to obdobie trvania podujatia sa stáva reprezentantom. V takejto
situácii je povinnosť športového riaditeľa dať športovcovi podpísať štatút reprezentanta
a overiť si či je poistený. V štandardnej situácii takýto športovec je nositeľom FIS licencie
a k tomu aby mu bola vydaná musel podpísať FIS Deklaráciu, v ktoré v bode 2 sa píše, že si je
vedomý toho, že lyžovanie je rizikový šport a treba byť poistený. Ak zistí, športový riaditeľ, že
takýto športovec napriek tomu, že podpísal čestné prehlásenie FIS Deklaráciu a nie je
poistený tak je povinný ho nahlásiť na poistenie SLA na osobodni na dobu trvania účasti
takéhoto športovca na PMV /Podujatie medzinárodného významu/.

-

Viď informácia o poistení, kto je poistení, do kedy, súčasný stav, bude sa riešiť cez sekretariát
SLA

P-SLA schvaľuje Mandátnu zmluvu športovo-technický riaditeľ UTL pre L. Šandora.
Žiadosť o výnimku – tréner UTL Ľuboš Masár
L. Šandor uviedol, že na základe dlhoročného reprezentovania SR v lyžovaní na tráve, neskôr
trénerskej praxe v lyžovaní na tráve navrhuje, aby bol Ľuboš Masár schválený ako tréner UTL bez
výberového konania, nakoľko je málo trénerov lyžovania na tráve a výberové konanie by v tomto
prípade bola len formalita.
I. Ivanič navrhuje, aby daná žiadosť bola najprv schválená P-ULT.
P. Penkert uviedla, že Ľ. Masár je uznesením P-UTL schválený ako tréner reprezentácie, ale v danom
uznesení nie je uvedené, že či a ako je takýto tréner platený.
P-SLA berie na vedomie, že P-ULT pripraví zmluvu s L. Masárom bez výberového konania.

Ad 4./ Informácia z Innsbrucku, 13.04.2019 : prečítaný Záznam, ktorý je na web SLA-ÚLT

Ad 5./ Rôzne :
-

Informácia o ČS ÚLT : P-ÚLT navrhlo a zároveň sa odsúhlasilo, že konanie schôdze sa
uskutoční dňa 3.mája /piatok/ o 16,00 hod. v Masérskej škole Remas , Pod Párovcami 3, 921
01 Piešťany.
Z nasledovným programom : Otvorenie, Oznámenie o uznášania schopnosti ČS, Voľba
mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov, Schválenie programu
a rokovacieho poriadku, Správa o činnosti v skončenej letnej sezóne 2018/19 /podľa FIS/,
Oboznámenie sa so SP a z Kalendárom na letnú sezónu 2019/20, Oboznámenie sa
z Návrhom rozpočtu pre sezónu 2019/20, Diskusia, Rôzne, Správa mandátovej komisie,
Návrh a schválenie uznesení z ČS, Záver
P-ÚLT súhlasí s rokovacím a organizačným poriadkom na ČS ÚLT a súhlasí s ich predložením
na ČS 3.5.2019

Delegačný kľúč : Na základe uvedeného sa hlasy jednotlivých klubov/ LO upravujú

nasledovne : LK Remas Piešťany 20 bodov = 4 hlasy + 1 za organizáciu pretekov
= 5 hlasov, Ski Klub Piešťany 4 body = 1 hlas,
Snow Ski Stars Bratislava 5 bodov = 1 hlas, TJ V.Tatry 7 bodov = 2 hlasy, Ski Klub
Brezno 4 body = 1 hlas, TJ Zavažan Kálnica = 2 body bez hlasu, ASC Bratislava,
LK T.Lomnica, Ski klub Donovaly, Žampa Ski Club V.Tatry, Snow Sports Club
tiež bez hlasu.
-

Informácia o Konferencii SLA – dátum 23.05.2019 o 12,00 hod. v Poprad-e, hotel Tatra,
ostatné inštrukcie budú zverejnené na stránke www.slovak-ski.sk
UZN 1/3/2019 P-ÚT prerokovalo a odsúhlasilo Súťažný poriadok pre sezónu 2019/20,
požaduje zavesiť na stránku SLA – ÚLT
T: Ihneď Zodpovedný :predseda + sekretariát

-

UZN 2/3/2019 P-ÚLT odsúhlasilo a schvaľuje na zaradenie športovcov odborného ÚLT na
Listinu talentov nasledovných : Nikola Fričová, Adam Masár, Alex Jánoška a Vanesa
Drahovská

-

P-ÚLT žiada sekretariát SLA o vybavenie FIS kódu pre pretekárku Vanesu Drahovskú, ktorá
prechádza do kategórie junior a bude sa zúčastňovať pretekov FIS
UZN 3/3/2019 Sledovať P-ÚLT, zodp. predseda, termín : ihneď

-

UZN 4/3/2019 P-ÚLT žiada sekretárku alpských disciplín o dodanie zmluvy o spolupráci pre
usporiadateľa FIS pretekov Remas Piešťany a zároveň vydokladovania poistky pre tieto
preteky /doklad pre TD/, T: Ihneď, zodp. predseda + sekretár ÚAD

-

UZN 5/3/2019 pripraviť žiadosť o poskytnutie zálohy FIS preteky, vybaviť cez sekretariát
SLA objednávky na časomieru, zdravotnú starostlivosť - sanitka, zodpovedný : predseda, T:
ihneď

-

-

P-ÚLT odsúhlasilo Propozície na FIS preteky, ktoré sa budú konať dňa 25.-26.05.2019 na
Ahoj-i Banka pri Piešťanoch. Časové úpravy sa budú riešiť na prvej schôdzi vedúcich
zúčastnených národných družstiev.

-

P-ÚLT prerokovalo žiadosť Nikoly Fričovej /prostredníctvom otca/ a súhlasí s výjazdom na
sústredenia do ČR podľa doplneného kalendára za podobným podmienok ako v minulej
sezóne t.j. výdavky sa preplatia z TM, resp. kap. Rozvoj a po rozdelení financií TM sa tieto
výdavky vrátia späť do kapitoly Rozvoj /viď zápis 4/2018,
P-ÚLT sa tiež zaoberalo tréningovým programom ostatných juniorov v období pred začatím
pretekového obdobia s nasledovným záverom : Juniori Adam Masár, Alex Jánoška a Vanesa
Drahovská/ začali naplno už trénovať /prvý tréning bol už 28.02. a pravidelne trénujú na
Ahoji od 24.03.2019 Pokračujú v tréningu v Štítnej dňa 28.4.2019, víkend 4.-5.5.2019 Štítna
a spoločne z CZE tímom o víkende 10.5.-13.5.2019 opäť v Štítnej.

-

P-ÚLT sa zaoberalo aj listom M.Gavaliera zo dňa 16.4.2019 ohľadom časovej optimalizácie
zverejňovania – zasielania Zápisov zo zasadnutia P-ÚLT zo záverom : zamietla sa možnosť č.1,
podporila sa možnosť č.2 tak, že Zápis sa vždy spracuje čo najskôr po zasadnutí, najneskôr do
6-tich pracovných dní, odošle sa na sekretariát SLA na zverejnenie na web stránku SLA, úsek
lyžovania na tráve. P-ÚLT v letnej sezóne pracuje mnohokrát operatívne, vyhradzuje si
časovú zmenu zverejňovania Oznamu zasadnutia.

-

P-ÚLT sa zaberalo žiadosťou Ski Klub Brezno a Ski Club Piešťany : Nakoľko sú preteky
Children Cup neevidované v reglemente FIS-u, nemajú Fis kódex, nie sú v oficiálnom FIS
kalendári uvedené, preto ich SLA a ÚLT považuje za verejné. Podľa úpravy v SP na r.2019 je
prihlasovanie a nominácia na preteky v kompetencii klubov. Platí to aj pre ČP. P-ÚLT uvíta,
aby bol informovaný aspoň kópiou prihlášky. Ak P- ÚLT obdrží na tieto preteky propozície ,
tieto budú obratom odoslané pre jednotlivé kluby.

-

P – ÚLT požiadalo Ľ. Suchého o správu o výsledkoch žiakov v letnej sezóne 2018, túto
vypracuje do konca týždňa t.j. 28.04.2019 vrátane.

-

UZN 6/3/2019 P-ÚLT potrebuje pripraviť zoznam ND pre lyže od jednotlivých výrobcov pre
juniorov, ktorí sa zúčastnia majstrovstiev sveta ale aj FIS pretekov. Výrobcovia Esmont Brno,
M.Prochádzka-Netáhlo vystaviť objednávku, zodp. predseda, T: ihneď

P-ÚLT súhlasí s preplatením kancelárskych potrieb /farba do tlačiarne/ v čiastke 81,80 €,
karty do kamery 14,90 €, prístrešok protislnečný XL 427,80 €

UZN 7/3/2019 P-ÚLT bude urgovať služobné auto – mikrobus PP580CT, pre dovoz
technického materiálu na FIS preteky /siete, matrace.../ ale hlavne na prevoz pretekárov juniorov na tréning mimo Piešťan... dohodnúť s J. Garajom prevzatie materiálu so skladu v L.
Mikuláši. Zodpovedný : Ľ. Masár, Termín : Ihneď

Zapísal : Ladislav Šandor

Odsúhlasili : Ľubomír Masár

Martin Jánoška

