Zápisnica
z členskej schôdze ÚLT dňa 27.03.2017, miesto hotel Šandor Pavilón, Štefánikova 2, Piešťany o 16,30
hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie – privítanie všetkých členov ÚLT uskutočnil predsedajúci čl. schôdze L. Šandor.
Oznámenie o uznášaní našej schôdzky informoval Martin Jánoška, prítomných bolo 10
delegátov zo 4 klubov, 2 kluby neprítomné /3hlasy/, členská schôdza bola uznášania schopná.
2. Zvolenie mandátovej komisie: Martin Jánoška, Martin Gavalier a Vincent Frič návrhovej
komisie Zuzana Duffeková, Dušan Ambróz, Milan Ďuriš, bolo jednohlasne odsúhlasené.
Zapisovateľom bola Z.Duffeková a za overovateľov Zápisnice boli určení Ľubomír Masár
a Ladislav Šandor.
3. Program ČS bol na začiatku jednohlasne schválený.
4. Správu o činnosti ÚLT v sezóne 2016, predniesol predseda ÚLT L.Šandor. Ukončená sezóna
2016 patrila k najúspešnejším v lyžovaní na tráve. Príloha. Delegáti zobrali správu na vedomie.
5. Plán športovej prípravy na letnú sezónu 2017 a Súťažný poriadok podrobne predniesol Ľ.
Masár a vysvetlil v súlade s jednotlivými termínmi pretekov účasť pretekárov na FIS, WC, ČP.
Obidve správy a tým aj kalendár na sezónu 2017/2018 bol jednohlasne schválený. Príloha
6. Schválenie rozpočtu pre sezónu 2017/2018, správu predniesol L.Šandor. Rozpočet je
spracovaný na základe schváleného FIS kalendára pre sezónu 2017/2018, schváleného
súťažného poriadku úseku LT na sezónu a v nadväznosti na predpokladané pridelenie
finančných prostriedkov od SLA. Pri príprave rozpočtu sme hlavne riešili tréningy mládeže
i juniorov, seniorov na Slovensku, tu na Ahoji, ale chceme riešiť aj ponuku na tréningové
sústredenia s Českou reprezentáciou. Sezóna je opäť veľmi náročná pre všetky kategórie. Naši
najmladší žiaci sa zúčastnia 4 pretekov o víťazstvo v Českom pohári 2016, na Majstrovstvách
Českej republiky i finále ČP. Zároveň najlepší žiaci sa budú zúčastňovať na FIS pretekoch
v zahraničí, začínajú v Nemecku, majú 4 preteky. Tradičný FIS žiacky kemp je v rakúskom
Rettenbachu. Na začiatku júna 9.-11.6.2017 sa začína Svetový pohár seniorskej kategórie
spolu i s juniormi v rakúskom Rettenbachu. Ešte raz mi nedá spomenúť, že vo SP žien obhajuje
naša pretekárka Barbara Míková celkové druhé miesto a ostatní pretekári majú veľký príklad
pre tréning i súťaženie. Okrem už bežných a známych stredísk, kde sa lyžuje na tráve, opäť sa
počíta so strediskom vo Švédsku, v meste Norrkôping, cca 160 km od Stokholmu. Ide o ďalšiu
propagáciu strediska na „svetovom trhu“ lyžiarov na tráve. Nezabudli sme s čiastkou na
„oblečenie“ pretekárov, na náhradné diely na lyže, účasť na FIS medzinárodných
zasadnutiach, prípadne tiež na obhliadku ďalších svahov vhodných pre lyžovanie na tráve.
Podľa súčasne schváleného rozpočtu /20.03.2017/ a rozdelenie na odborné úseky, máme
rezervovanú čiastku 59.037.-€ pre letnú sezónu 2017. Sumu sme rozdelili pre reprezentáciu
čiastku 22.125.-€ /min./, pre mládež 17.662.-€ /min./, šport všeobecne a s rezervou 17.900.-€
a vlastné zdroje vo výške 1.350.-€ Veríme, že s finančným rozpočtom absolvujeme dobrú
sezónu s cieľom uspieť vo Svetovom pohári ale aj na Majstrovstvách sveta v obidvoch
kategóriách.

7. Diskusia a Rôzne :
M. Masár – verejne poďakoval Martinovi Jánoškovi za prácu na svahu Ahoj pri prekládke
lyžiarskeho vleku, tiež Martinovi Gavalierovi za sponzorský dar – kontajner pri údolnej stanici
vleku,
Ľ. Masár – poďakoval Vincentovi Fričovi sa vypracovanie dokumentácie a odoslanie na FIS pre
homologáciu
L.Šandor – Riešenie talentovanej mládeže, kritéria, riešenie po prijatí smernice SLA, doriešenie
ponuky z NŠC, zabezpečiť FIS-kód pre juniorku N. Fričovú,
ÚLT - SLA získal účelovú dotáciu z MŠVVaŠ na materiálno-technické zabezpečenie športu,
ktorú využije na zakúpenie motorovej štvorkolky na úpravu tratí v letnej sezóne. Poveruje PÚLT k realizácii verejného obstarávania zariadenia.
Ľ. Masár Usporiadanie FIS pretekov žiakov v letnej sezóne 2017, delegáti boli oboznámení, že
17.-18.06 2017 budú preteky FIS žiakov na Ahoji
Lekárska prehliadka reprezentantov, Dohoda o športovej reprezentácii, vypracovať a pred
začatím súťažného obdobia potvrdiť pretekármi,
L.Šandor Schválenie delegátov ÚLT SLA na Konferenciu SLA, konferencia sa uskutoční dňa
22.04.2017, miesto. Viď Uznesenie z ČS /7 delegátov.
8. Správu mandátovej komisie predniesol Martin Jánoška, všetci delegáti zotrvali do konca ČS !
Príloha.
9. Návrh a schválenie uznesení bolo jednohlasne schválené, je v prílohe.
10. Záver – predniesol predseda úseku, poprial všetkým športovcom veľa zdravia, radosť na
zelených svahoch a v neposlednom rade, aby všetci mali úspechy v celej letnej sezóne 2017.
Všetci im budeme držať palce.

Zapísala : Zuzana Duffeková

Overovatelia : Ing. Ladislav Šandor

Mgr. Ľubomír Masár

UZNESENIE z ČS s programom zo dňa 27.03.2017, Piešťany, hotel „Šandor Pavilon“, Štefániková 2
Členská schôdza ÚLT – SLA schvaľuje :
A. – program členskej schôdze, mandátovú / Martin Jánoška, Martin Gavalier, Vincent Frič/
a návrhovú komisiu /Zuzana Duffeková, Dušan Ambróz, Milan Ďuriš/
B. – berie na vedomie správu o činnosti v skončenej letnej sezóne 2016 prednesenú predsedom L.
Šandorom,
C. - schvaľuje Športovú prípravu, činnosť, súťažný poriadok a kalendár na letnú sezónu 2017
prednesenú Ľ. Masárom,
D. – schvaľuje rozpočet na sezónu 2017/2018, prednesenú predsedom L.Šandorom,
E. – volí na Konferenciu SLA na 2017 delegátov s hlasom rozhodujúcim : Ľ.Masár, M. Jánoška, M.
Galvalier, Z. Duffeková, L. Šandor, V. Frič, Ľ. Suchý, náhradník : J. Drahovský, Eva Jánošková, M. Ďuriš,
F. - prítomní delegáti schválili a vyslovili dôveru doterajšiemu predsedovi úseku lyžovania na tráve
Ladislavovi Šandorovi na ďalšie obdobie, do r. 2018. Podobne schválili a vyslovili dôveru
podpredsedovi úseku Martinovi Jánoškovi a repre trénerovi Ľubošovi Masárovi do r. 2018.
Delegáti ČS ukladajú P-ÚLT :
a/ riešiť úhradu jednotlivých položiek z rozpočtu 2017,
b/doriešiť lekársku prehliadku reprezentantov a následne prípravu Dohody o Športovej reprezentácii
pre letnú sezónu 2017, T: do 31.05.2017 Repre zmluvy /juniori+seniori/, žiaci do 30.4.2017,
c/ riešiť talentovanú mládež v úseku, prijať kritéria v súlade so smernicou vydanou SLA,
d / aktualizovať členskú základňu, končiace členstvo, nábor nových členov, T: priebežne
e/ riešiť výberové konanie – verejné obstarávanie štvorkolky na úpravu tratí pre letné obdobie, T:
ihneď, Z: L. Šandor, M. Gavalier

Zapísal : Zuzana Duffeková

