Zápis zo 19. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 30.11.2010

Zápis zo 19. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 30.11.2010 (utorok) vo
Vysokých Tatrách

Prítomní: J.Gantnerová, M.Malák, L.Šandor, K.Povrazník, J.Štancel, P.Kurcábová,
M.Poľanová, K.Mihok, J.Tánczos,
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnený: Ľ.Kartík, R.Pretzelmayer, I.Ivanič
Program:

1. Otvorenie

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Gantnerová

3. Pošta

Kurcábová

4. Prehľad čerpania k 25.11.2010

Kurcábová

5. Napĺňanie tabuľky na rozdelenie rozpočtu na rok 2011
a systém rozdeľovania rozpočtu v roku 2011
6. Návrh podujatí na prvý štvrťrok 2011
predsedovia (organizovanie, účasť)úsekov

predsedovia úsekov

7. činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA

predsedovia úsekov

b) reprezentačné družstvá
c) iné
8. informácie KRK

Kutlik

9. rôzne
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K bodu 1:
19.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA, vyzdvihla
výborné výsledky V.Zuzulovej, A.Procházkovej, RD mužov BÚ za posledný mesiac.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Michal Malák, Lacko Šandor.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 18.P-SLA.
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
UZN. 10-13/93:
P -SLA poveruje predsedu UAD predložením textového materiálu ku vzdelávaniu
trénerov a učiteľov lyžovania.
T: september 2010
Z: K.Povrazník
Čiastočne splnené
Vzdelávanie ÚS bude prebiehať v spolupráci s Doc. Jirkom Michalom.
UZN. 10-14/104:
Predsedovia úsekov zašlú návrhy na Ocenenia a návrh na čestné členstvo v SLA
L.Šandorovi.
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T: ihneď
Z: Šandor + predsedovia
Trvá – termín predĺžený do októbra ; Viď bod rôzne
uznesenie trvá, od jednotlivých úsekov sú potrebné pripomienky k "Návrhu smernice o
Vyznamenaniach členov SLA" /bola zaslaná L.Šandorom úsekom/, návrhy sa budú prijímať aj od
jednotlivých oddielov. Sledovať najbližší termín pre vyznamenania a ocenenia z SOV (03/2011),
L.Šandor požaduje od sekretariátu zaslať dátumy narodenia členov P-SLA.

UZN. 10-14/105:
P-SLA žiada zverejniť na web.stránke prehľad doteraz ocenených v SLA a špecifikovať
typ ocenenia.
T: jún
Z: Šandor
Trvá – termín predĺžený do októbra
31.10.2010 je termín na SOV
Viď bod rôzne
Splnené
UZN: 10-15/115
P-SLA poveruje J.Gantnerovú, K.Povrazníka, M.Maláka, I.Ivaniča a K.Mihoka rokovať o
ďalšom postupe pri výbere oblečenia
T: 23.6.2010
Z: Gantnerová
Čiastočne splnené – NES bude partnerom SLA v oblasti oblečenia RD
T: 6.10.2010
Firmu NICO odstúpila od spolupráce s NES, celú agendu a korešpondenciu týkajúcu sa
SLA odovzdali SLA, bežecké kombinézy sú nevyhovujúce, BÚ bude riešiť individuálne.
V rámci akceptácie Uzn. ÚAD bude riešiť oblečenie NES pre RD ÚAD Gantnerová,
ostatné celé oblečenie si bude každý úsek riešiť sám.
T: 30.11.2010
Z: Gantnerová
Splnené – objednávka oblečenia zaslaná NES
UZN: 10-16/125
Šport.riaditelia pripravia podklady a termíny na osobné jednanie s poolovými
partnermi na podpis poolových a sponzorských zmlúv.
Termín: 15.9.2010
Zodpovední: šport.riaditelia
Za: 6
Proti:3
Zdržal sa:1
Potrebné predložiť zoznamy zmlúv s firmami
T: 30.10.2010
Zodpovední: šport.riaditelia
Splnené
UZN. 10-17/143:
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P-SLA poveruje vedenie úsekov na predloženie možných dátumov pre spoločné
fotenie RD
T: 30.10.2010
Z: šport.riaditelia + P-OÚ
ÚAD – 26.12.2010
BÚ – má problém stanoviť spoločný termín kvôli odjazdu na SP, budú sa snažiť
prispôsobiť termínu ÚAD
BÚ za spoluúčasti SÚ+ÚSK stanovil termín na 22.12.2010, ÚAD organizuje fotenie
26.12.2010 spolu s ostatnými alpskými úsekmi (ÚS, ÚLT, ÚAL)
UZN. 10-18/148:
P-SLA schvaľuje nákup novej laserovej čiernobielej tlačiarne z položky Se-SLA.
Jednohlasne
Splnené
UZN. 10-18/149:
Čiastka, ktorá je v dohode o šport.reprezentácii, je súčet sumy pridelenej účelovo na
meno športovca a sumy pridelenej z úsekov na základe úsekového rozpočtu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-18/150
P-SLA súhlasí s dotlačením vizitiek. Jednotliví členovia , ktorí potrebujú nové vizitky
pošlú informácie potrebné na vizitky.
T: 22.10.2010
Splnené – vizitky objednané
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-18/151
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – IX. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/152
P-SLA schvaľuje predložené SP za ÚAD, BÚ, SÚ+ÚSK, ÚAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/153
Jednotlivé SP budú zverejnené na webstránke v takej podobe, ako boli predložené.
T: 30.10.2010
Z: J.Štancel
Splnené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/154:
P-SLA schvaľuje nomináciu na MS v lyžovaní zdravotne postihnutých, ktoré sa konajú
v dňoch 13.-23.1.2011 v talianskom stredisku Sestriere v zložení:
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Ženy: Henrieta Farkašová – zrakovo postihnutá
Natália Šubrtová - navádzač
Petra Smaržová - stojaca
Muži: Radomír Dudáš– zrakovo postihnutý
Maroš Hudík - navádzač
Miroslav Haraus – zrakovo postihnutý
Martin Makovník- navádzač
Daniel Cintula – zrakovo postihnutý
Mário Babinský - navádzač
Náhradník: Marek Kubačka + náhradník
Realizační tím:
Branislav Mažgút – tréner
Michal Červeň - servis
Karol Mihok – manažér

--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-18/155:
Se-SLA pošle Veronike Zuzulovej nový návrh zmluvy na podpis.
T: 22.10.2010
Z: Kurcábová, Povrazník
Splnené – p.Zuzula sa vyjadril, že krátenie finančných prostriedkov podpíšu vtedy, ak
sa pretekárke budú krátiť povinnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/156:
P-SLA schvaľuje delegáciu J.Gantnerovej do Európskej komisie FIS
Jednohlasne
Splnené – prihlásená do komisie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/157
P-SLA poveruje zastupovaním SLA na VZ SOV K.Povrazníka.
Splnené – písomne oznámené zastupovanie a ospravedlnenie A.Procházkovej
z dôvodu účasti na VT a pretekoch SP v zahraničí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/158:
P-SLA schvaľuje výpravu na FIS Leaders Seminar:
J.Gantnerová, P.Kurcábová, K.Povrazník, K.Liptáková, R.Pretzelmayer, L.Šandor
Splnené – nezúčastnili sa K.Liptáková, R.Pretzelmayer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/159:
P-SLA berie na vedomie OV FIS Cup v zložení:
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ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:
Janka Gantnerová
Peter Chudík
Michal Sýkora
Patrik Tkáč
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Peter Chudý
Jaroslav Chalúpka
René Pretzelmayer
Peter Lupták
SÚŤAŽNÝ VÝBOR:
Ján Jelenský
Janka Bláhová
Richard Filipko
Jozef Rusko
Peter Seget
Michal Šerfel
DZ THS Vysoké Tatry

-prezidentka SLA
-predseda Prešovského samosprávneho kraja
-starosta obce Štrba
-J&T
-predseda OV
-podpredseda OV
-sekretár
-ubytovacia služba
-riaditeľ pretekov
-sekretár pretekov
-veliteľ mostíka
-veliteľ dĺžkomeračov
-hlavný počtár
-usporiadateľská služba
-zdravotná služba

--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/160:
P-SLA poveruje šport.riaditeľov o predloženie OV FIS pretekov, vypracovanie zmlúv,
poverovacieho dekrétu.
T: 10.11.2010
Z: športoví riaditelia, za ÚS-Se-SLA
T: 10.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/161:
P-SLA schvaľuje formulár „správa z pracovnej cesty“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/162:
P-SLA schvaľuje odmenu pre P.Kurcábovú z položky Se-SLA vo výške 1 000,-€
Prijaté jednohlasne
Splnené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.10-18/163:
P-SLA súhlasí s pravidlom nehlasovať a nerozhodovať o „úsekových veciach“ ak je
neprítomný predseda úseku, príp.2.člen za úsek
Prijaté jednohlasne
K bodu 3:
P. Kurcábová oboznámila P-SLA s došlou poštou za uplynulé obdobie od 18.P-SLA:
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SOV – pozvánka na VZ, 4.12.2010, zaslali sme odpoveď – ospravedlnenie A.Procházkovej
z dôvodu športovej prípravy a účasti na pretekoch v zahraničí, zastupovanie V.Klimkovej
p. Kamilom Povrazníkom
SP (AL) – prišli formuláre na úhradu travel Money a prize Money zo SP v zjazd.lyžovaní.
Prize Money budú vyplatené priamo V.Zuzulovej, príp. inému pretekárovi a Travel
Money budú poukázané na účet SLA, pričom budú následne prevedené na účet
V.Zuzulovej
Licencie BÚ a ÚAD – za BÚ zatiaľ len malé množstvo klubov zaslalo súpisky, ca 5 klubov,
za ÚAD zatiaľ vydaných ca 570 licencií, stále to nie je konečné číslo, súpisky stále
prichádzajú, kluby až na niekoľko výnimiek sú veľmi nedisciplinované v zasielaní súpisiek
v tom, že ich neposielajú úplné, ale po častiach, čím sa predlžuje čas. V budúcnosti
takéto súpisky nebudú akceptované.
Vydaných ca 300 nových preukazov – noví členovia a predĺženie členstva, ďalších ca 100
čaká na spracovanie – výmena SLZ za SLA preukaz, predĺženie členstva
Zaslaný list na MŠVVaŠ SR, Úrad vlády a Kanceláriu prezidenta so žiadosťou o ocenenie
našich úspešných športovcov v lyžovaní na tráve.
Objednané vizitky – dotlač a tlač nových vizitiek v počte 850 ks v hodnote 68,-€ bez DPH
Zaslaný registratúrny plán na schválenie Slovenskému národnému archívu. Plán bol
vypracovaný na Se-SLA, najprv ho musí schváliť SNA, potom musí SLA schváliť
zodpovednú osobu – Správcu registratúry.
V príprave kalendár – fotky od športovcov zaslané od Š.Štancla, A.Žampu, ÚLT, M.Malák
vyjednal prístup na web stránku SITA, ktorá nám umožňuje stiahnutie fotografií s tým,
že na fotke bude uvedený zdroj SITA, nič viac nepožadujú. Vyberanie fotografií
prebehne v bode rôzne.
Poistenie športovcov, nešportovcov a pretekov – P.Kurcábová absolvovala jednanie
v Kooperatíve, kde boli dohodnuté podmienky poistenia, zaslaný zoznam na doplnenie
poistenia športovcov a pretekov. Navýšenie činí 121,59€ u športovcov bez poistenia RDŽ
a RDM – ÚAD a 13,17€ u nešportovcov. Poistenie pretekov FIS a Sl. Pohára je za tých
istých podmienok ako minulý rok s tým, že športoví riaditelia musia nahlásiť zmenu
pretekov min. 2 dni pred uskutočnením pretekov, zmena sa týka termínu a miesta
konania pretekov.
UZN. 19-10/164:
Poistenie pre RD žiakov a masters ÚAD vo výške 350,- € bude hradených z úsekových
peňazí ÚAD.
UZN. 19-10/165:
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Športoví riaditelia sú povinní nahlásiť zmenu termínu a miesta konania pretekov min.
2 pracovné dni vopred na Se-SLA písomne! V prípade nedodržania tejto povinnosti im
bude škoda zosobnená.
T: trvalé Uzn.
Z: šport.riaditelia
SLA uzatvorila zmluvu so spoločnosťou E-REgis na 24 mesiacov.
MŠVVaŠ – ruší Radu Ministra ako poradný orgán, nie je v súlade s programovým
vyhlásením vlády
Pri školstve a mládeži je vytvorená komisia pre šport
FIS Council – odsúhlasený projekt na Trainig camp, dostali sme od FIS 10 000 CHF,
potreba prediskutovať usporiadanie campu.
T: 10.12.2010
Z: P.Kurcábová
K bodu 4:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 25.11.2010
UZN. 10-19/166:
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – X. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
K bodu 5:
Napĺňanie tabuľky na rozdelenie rozpočtu na rok 2011
J.Štancel vysvetlil bod po bode spôsob napĺňania tabuľky
UZN. 10-19/167:
Športoví riaditelia a predsedovia úsekov pošlú spracované podklady Jarovi Štanclovi
na naplnenie tabuľky.
T: 6.12.2010
Z: športoví riaditelia, predsedovia úsekov
K bodu 6:
Návrh podujatí na prvý štvrťrok 2011
P.Kurcábová predložila podujatia všetkých úsekov podľa súťažných poriadkov úsekov.
Tieto podujatia budú mať zmluvu medzi organizátorom pretekov a SLA, SLA im bude
hradiť poistenie pretekov.
UZN. 10-19/168:
Predložená tabuľka podujatí (viď príloha č.1) bola odsúhlasená jednohlasne.
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K bodu 7:
ÚAL – predsedkyňa úseku informovala o:
- prihlasovaní nových členov do úseku,
- jednaní so slopestylistmi
- možnostiach spolupráce s gymnastami
ÚAD – predseda informoval o:
- nedostatočnej disciplíne v hnutí, kluby posielajú podklady oneskorene
a nekompletne
- komunikácii na úrovni RD – tréneri nemajú mail, nekomunikujú, nemajú to
zabezpečené zo SLA, tým pádom požiadavky nezodpovedané niekoľko dní
- do dnešného dňa odoslaných 77 prihlášok na preteky
- príprave MS, MSJ
- problémoch s tréningom v GAPA, kde sa muselo prehodnotiť rozhodnutie
P-ÚAD
- sedení EYOF – každý účastník dostane podklady
- poolových zmluvách – informoval o plnení (chýba Conte a Level), naviac
vybavené chrániče poskytne ÚAD pre ÚAL, ÚLT
- zmluvách s organizátormi pretekov
- kalendári pretekov – uzavretý, no pravdepodobne budú zmeny kvôli
snehovým podmienkam
- prezentoval výsledky RD
ÚS – K.Mihok vyslovil nespokojnosť s jednaním športového riaditeľa AD, ktorý ak je
zodpovedný len za ÚAD, tak sa nemá právo miešať do ÚS. A ak rieši ÚS, tak nech aj
vykonáva funkciu športového riaditeľa AD v plnom rozsahu, pokiaľ bude rodič priamo
vstupovať na MŠVVaŠ SR a iných inštitúciách, budú vyvodené dôsledky. Čo sa týka
problému p.Bača a zápis so stretnutia Bačo-Povrazník, problémy bude riešiť P-ÚS, na
najbližšie P-ÚS bude pán Bačo prizvaný.
UZN. 19-10/169:
Sťažnosti a problémy pretekárov úseku sa budú riešiť v rámci úseku, prípadne bude
žiadosť o prešetrenie (resp. sťažnosť) zaslaná na Se-SLA, ktorý bude riešiť veci
v postupnosti – úsek – KRK – P-SLA.
T: trvá
- informoval o inšpekčná cesta konzultanta - špecialistu FIS zo Švédska –
absolvovali inšpekciu na Donovaloch, Vrátnej, Jasnej – odporučil
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organizáciu SP 2012 v Jasnej, z toho vyplýva aj pravdepodobná zmena
strediska na EP z Donovalov do Jasnej, vyslovil požiadavku uhradiť náklady
vo výške ca 2000 € z položky Se-SLA.
ÚZP – predseda informoval o príprave športovcov a prvých pretekoch
ÚLT – predseda informoval o:
- úspechu pretekárov aj v rámci Čes.Pohára
- návrate trénera Ohrádku ku pretekárom
Termín na vyúčtovanie záloh: 21.12.2010
SÚ – predseda informoval o vyhodnotení letnej prípravy, výsledky z SP T. Zmoraya, jeho
príprave v Ramsau s Lichým, Šindler stále zranený
BÚ – M.Malák informoval o:
- OHN – prvá príprava na snehu Obertilliach, ktorú hodnotia veľmi pozitívne
- RDJ – príprava v Dachsteine, presťahovanie do Švédska – lepšie
podmienky, absolvovali prvé FIS preteky, dnes cestujú domov, kde budú
pokračovať v príprave
- RDA – tiež vo Švédsku, výborné podmienky, absolvovali FIS preteky a SP,
výborné výsledky Procházková, Bajčičák, Bátory
K bodu 8:
KRK –
Nedostatky v organizačnom poriadku:
SLA nespĺňa stanovy a organizačný poriadok, nie obsadená funkcia Generálneho
sekretára. Navrhnutá na funkciu bola P.Kurcábová – sekretárka SLA.
UZN. 19-10/170:
Funkcia generálneho sekretára bude obsadená P.Kurcábová – sekretárka SLA.
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 2
Podľa Organizačného poriadku bod:
- 12.2.– športový riaditeľ sev.disc. má na starosti 3 disciplíny, my máme dvoch
športových riaditeľov
- 11.2. športový riaditeľ alpských disciplín má na starosti 4 disciplíny
UZN. 19–10/171:
Generálna sekretárka pripraví návrh nového organ. poriadku v súlade so skutočnosťou
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a dohodne podmienky s jednotlivými úsekmi ako budeme pracovať
T: 15.12.2010
Z: Gen. sekretárka
Prestup Hromec, Hromcová – podnet z ÚAD pol prešetrený, je v jednaní, viď zápis
z rokovania (príloha č.2), Na základe zistených skutočností KRK, zápisu z rokovania
a doručených podkladov P-SLA rozhodlo nasledovne:
P-SLA akceptuje doplnenie podpisu o druhého štatutára klubu LOPS. P-SLA udeľuje
zákonnému zástupcovi pretekárov uhradiť LK Victory Bratislava 355,-€ do 15 dní od
doručenia rozhodnutia (21.12.2010) Do 15 dní sa môže strana, ktorá nesúhlasí
s rozhodnutím P-SLA odvolať podľa prestupového poriadku SLA.
(Suma 355,- € je poplatok za mzdu trénera, na ktorú si klub Victory nárokuje za tréningy
navyše. Mzda trénera bola zohľadnená tým, že nebola známa rodičom pretekárov
dopredu, bola určená na 5,- za tréningový deň na každého pretekára. LK Victory si
nárokuje na 71 tréningových dní, čo činí 355,-€)
Toto rozhodnutie P-SLA bude všetkým trom zúčastneným stranám odoslané písomne
najneskôr 6.12.2010.
ADIDAS – podnet od Ľ.Kartíka – stanovisko Filipkovej – vec je uzavretá vo firme Adidas
a pohľadávka je pani Filipkovou vyriešená.
K bodu 9:
J.Gantnerová informovala o uskutočnenom rokovaní na SOV – celý čas sa snažíme
o nové kritéria pre zimné športy, pretože nemáme ME ako letné športy, sme
diskriminovaní, rokovanie a návrh na zaradenie do SOTT Tímu na základe výsledkov SP
Marketingová smernica – pripomienky budú zapracované a schválené na budúcom PSLA
ÚS – požiadavka na 2000,- zo Se-SLA – prezidentka podľa rozpočtu Se-SLA prehodnotí
dotáciu na úhradu tejto pohľadávky ÚS
ÚAD – požiadavka na zriadenie komisie – analýza chodu úsekov (web stránka,
reg.členskej základne, vzdelávanie a pod.) – bude zapracované do organizačného
poriadku
J.Štancel, člen P-SLA, žiada o prešetrenie, ako došlo k zámene merania v majetku SLZ
medzi meraním, ktoré má J.Štancel a T.Zuzula
T: 21.12.2010
Z: P.Kutlík
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ÚAD rokuje s Vrátnou, Jasnou, Tepličkou, zmluvy budú zverejnené na web.stránke SLA
Podmienky – viď príloha zápisu (Príloha č.3)
KRK – na DÚ a MVSR je žiadosť o odhlásenie SLZ
M.Malák – informoval o schválenom družstve SAUŠ na univerziádu:
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
Hysek Jozef

Potrebné doručiť do 5.12. 2010:
- zoznam veci na zaslanie do dejiska SZU Cargom + predpokladaný odhad posielanej
(Cargom) váhy batožiny v kg
EYOF – zúčastnil sa s K.Povrazníkom, J.Hermelym, M.Malák
Požiadal informáciu ohľadom zabezpečenia služobného auta

Prezidentka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.
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Termín najbližšieho P-SLA: 20.12.2010
Vo V.Tatrách, 30.11.2010
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:
Ladislav Šandor
Michal Malák

Dĺžka trvania 7 hodín
Príloha č.1:
Zuberec
Kubínska Hoľa
Malinô Brdo
Martinské Hole
Poráč
Mlynky
Donovaly
Jasná
Zuberec
Racibor
Liptovský Ján
Vrátna
Levoča
Šachtičky
Jasná
Šachtičky
SrdiečkoKosodrevina
Závažná Poruba
Mlynky
Barbora
Barbora
Vrátna
Čertovica
Kremnica - Skalka
Králiky, Skalka
Nováky, Skalka
Skalka

TJ Roháče Zuberec
ŠK Kubínska Hoľa
LK Ružomberok
LK Martinské Hole
LK Sp.Nová Ves
OŠK Mlynky
LK Donovaly
JSC Dúbravka
TJ Roháče Zuberec
TJ Družba SmrečanyŽiar
Ski Klub Javorovica
Vrátna
LK Levoča
LKŠ B.Bystrica
JSC Dúbravka
LKŠ B.Bystrica

LK Opalisko Z.Poruba
OŠK Mlynky
TJ Tatran N.Boca
Ski Zapač L.Porúbka

MKL Kremnica
ŠKP Banská Bystrica
KL Nováky
TJ BS Kremnica

15.1.2011
16.1.2011
29.1.2011
30.1.2011
12.2.2011
13.2.2011
27.2.2011
13.3.2011
21.-23.12.10

predžiaci
predžiaci
predžiaci
predžiaci
predžiaci
predžiaci
predžiaci
predžiaci
žiaci

7.-9.1.11
15.-16.1.11
22.-23.1.11
3.-4.2.11
11.-13.2.11
18.-20.3.11
8.-9.1.11

žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
veteráni

22.-23.1.11
5.-6.2.11
12.-13.2.11
26.2.2011
27.2.2011
12.-13.3.11
26.3.2011
28.29.12.2010
15.1.2011
22.1.2011
29.-30.1.2011

veteráni
veteráni
veteráni
veteráni
veteráni
veteráni
veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
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Š.Pleso
Levoča
Košice
Košice
Kremnica - Skalka
Štrbské Pleso
Kremnica - Skalka
Kremnica - Skalka
Častá
Martinské Hole
Pezinská Baba
B.Bystrica
B.Bystrica
Selce
Králiky
Donovaly
Kremnica
Jasná
Drienica
Chopok
Martinské Hole
Štrbské Pleso

ŠK Štrba
Cross-Country Levoča
LK Metropol Košice
LK Metropol Košice
MKL Kremnica
ŠKP Štrbské Pleso
MKL Kremnica
MKL Kremnica
KST Častá
KBL Martin
AŠK Pezinok
KPSL B.Bystrica
KPSL B.Bystrica
Selce
ŠK Kartík B.Bystrica
SAS
SAS
J.Murín
M.Hrbáň
SAS
SAS

Biela Stopa
Memoriál 24 padlých hrdinov
Bezroukov Memoriál
FIS Cup Š.Pleso
Vrátna
Liptovská Teplička
Veľká cena Šachtičiek
Veľká Cena
Európsky pohár Jasná
Majstrovstvá SR
Skiinterkritérium Vrátna
Veľká cena Barbory
Vrátna - Európsky pohár
Donovaly/Jasná - Európsky
pohár

5.-6.2.2011
12.2.2011
20.2.2011
26.2.2011
5.-6.3.11
26.-27.3.11
19.20.12.2010
28.-29.12.10
12.2.2011
19.2.2011
26.2.2011
5.2.2011
19.2.2011
26.2.2011
19.3.2011
21.-22.1.11
29.1.2011
12.2.2011
19.2.2011
5.3.2011
12.3.2011
2.4.2011

žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci, dorast, dospelí, veteráni
žiaci
žiaci
žiaci
muži, juniori
slopestyle
Big air
slopestyle
Big air
Big air
slopestyle
slopestyle

Euroloppet Biela Stopa
TJ Tatran Gerlachov
MKL Kremnica
Skokanský Areál Š.Pleso
Ski Club Vrátna
SLA
LKŠ Šachtičky
OV Vysoké Tatry
SLA
Ski Klub Javorovica
L.Ján
Ski Club Vrátna
TJ Tatran N.Boca
Žilinský športový klub

29.-30.1.11
12.-13.2.11
19.-30.3.11
8.-9.1.11
13.-15.12.10
5.-8.1.11
22.-24.2.11
26.-27.2.11
2.3.2011

FIS
FIS Slavic Cup
FIS
FIS CUP
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS EP

17.-19.3.11
26.-26.1.11
5.-6.3.11
5.-6.2.11

FIS
FIS
FIS
FIS EP

Žilinský športový klub

19.-20.3.11

FIS EP
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Príloha č.2:
Zápis z rokovania ohľadom prestupu Hromec, Hromcová dňa 30.11.2010 o 8,00 hod
Prítomní:
Za SLA – K.Povrazník, P.Kutlík, P.Kurcábová
Za pretekárov – P.Hromec
Za kluby – T.Kmeť (LK Victory)
Ospravedlnení:
Za klub LOPS – P.Varjassi, P.Jágrik, K.Katrenič
Rokovanie sa konalo ohľadom prestupu pretekárov Petra Hromcová, Lukáš Hromec, riadnych členov
SLA, z klubu LK Victory Bratislava do klubu Slovakia Ski Team LOPS Bratislava.
Týmto bol na prejedanie jediný bod: prestup vyššie menovaných pretekárov
Zasadnutie otvoril K.Povrazník, privítal prítomných.
Zápis vypracuje P.Kurcábová.
Po doručení žiadosti o prestup postúpilo ÚAD túto žiadosť KRK na prešetrenie (viď. Príloha č.1) Na
základe odporučenia KRK bolo zvolané stretnutie. Predseda ÚAD dal slovo účastníkom prestupu:
T.Kmeť – chceli sme dospieť k dohode, z druhej strany nebol prejavený záujem, vyzvali sme na osobné
stretnutie zástupcov LOPS a zákonných zástupcov už v Bratislave. Prestupový lístok posielali rodičia po
iných rodičoch, čo považujem za neprofesionálne. Na osobnom stretnutí bolo povedané „nedostanete
ani cent“. Mám ochotu jednať a stretnúť sa, prajeme deťom veľa úspechu aj v inom klube, stretávame
sa však s nezáujmom zo strany LOPS a zákonných zástupcov. Vyjadrili sme sa písomne k prestupu,
máme pripravenú kalkuláciu, na základe ktorej žiadame úhradu.
P.Hromec – postupovali sme rovnako ako iní členovia klubu, ktorým bol prestup schválený, LK Victory
držali lístky 3 týždne, uznávam nedostatky postupu, som však prekvapený, že zrazu sa na to takto
pedantne dohliada. Odstupné bolo prezentované „dajte koľko myslíte“, nie som si vedomý dlžôb,
snažili sme sa byť dobrými členmi, klub Victory určite nebol stratový, necítime dlžobu, všetko sme si
hradili sami.
Neexistovala dohoda medzi pretekárom a klubom. Treba riešiť morálnu ujmu trénera, ktorý investoval
know how do pretekára.
Sú vyčíslené náklady na dvoch pretekárov. Pretekári – P.Hromcová – 494trénigových dní na snehu za 7
sezón, bola výkladnou skriňou klubu, vyhrala celkovú súťaž SlP, medailová pretekárka SlP, jedna
z najlepších v ročníku.
L.Hromec – 280 dní na snehu – 4 sezóny, úspešný pretekár, dobré výsledky
Finančné odškodnenie
– 2% darované rodičmi a známymi pretekárov boli odrátané z členského príspevku, odškodnenie žiada
LK Victory za vynaloženie úsilia mimo tréningových dní, ktoré boli poskytnuté naviac, tréningy mimo
klubových aktivít, investícia do pretekárov, mali nadštandardný prístup. Je to za tréningové dní mimo
členských príspevkov
– použ.materiálu, platenie trénerov, organizácia sústredení nad rámec.
Zo strany LK Victory nie je problém dohodnúť sa na výške úhrady.
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P.Hromec – morálna ujma – nie je to len o peniazoch, ale aj o úspechu – čo sa práve týmto pretekárom
darilo – prezentácia klubu a práca trénera, p.Kmeť nás sám upozornil, že v klube LOPS sú lepšie
podmienky, povedal nám, že ak nie sme spokojní, máme odísť - reakcia na pripomienky
k tréningovému procesu, vtedy (na jar) sme začali rozmýšľať o prestupe po skončení sezóny
Keď sme oznámili prestup, p.Kmeť potvrdil odporúčanie do klubu, považujem teraz požiadavku uhradiť
1600,- € za dodatočné vydieranie. Náklady – čas trénerov, opotrebovanie materiálu, boli tam aj iné deti
v „top tíme“, neboli ponúknuté podmienky dopredu. Augustínová reagovala, že je to súkromná
iniciatíva p.Kmeťa, až na 2.rok bola táto skupina prezentovaná ako súčasť klubu. Časť nákladov mu však
bola uhradená.
T.Kmeť - LK Victory si nárokuje na úhradu mzdy trénera za tréningy na snehu nad rámec členských
poplatkov za sezóny 2005-2007, ktoré neboli uhradené. Ostatné sezóny boli uhradené.
Návrh bol, nech navrhnú rodičia pretekárov, koľko uhradia, keď nechceli uhradiť nič, navrhol LK Victory
sumu, ktorú žiadajú.
Nebola podpísaná zmluva, vznikli náklady so starostlivosťou o pretekárov, tvorili výkladnú skriňu klubu,
tvorili však aj reklamu klubu a mohli prilákať ďalších členov.
Victory si nárokuje náklady na trénera za 56+15 tréningových dní na snehu naviac po100,- € na sezónu,
je to suma, ktorá je navýšená o investovanú prácu, ktoré neboli uhradené Spolu si nárokujú 1600,-€ za
obidvoch pretekárov.
Hromec – nie, nie je to fér spätne žiadať úhradu za pretekárov 7 sezón Petra, Lukáš 4 sezóny,
podmienky mali byť jasné dopredu, mohli sme takýto tréning odmietnuť.
Kutlík – treba si priznať, že klubu, resp. trénerovi vzniká morálna ujma, ktorá sa nedá presne vyčísliť.
Tiež investovaný voľný čas.
Záver – LK Victory predloží kalkuláciu náhrady, P-SLA rozhodne o platnosti prestupu, výšky
„odškodného“ pre LK Victory a oboznámi účastníkov prestupu.
Zapísala: P.Kurcábová
Vysoké Tatry 30.11.2010
Dĺžka trvania: 1 hod

Príloha č.3:
PRAVIDLÁ PRE ORGANIZÁCIU TRÉNINGOV / Jasná /
Na tréning sú určené 3 zjazdovky:
Zjazdovka FIS č.11 - zjazdy , SG / šesťsedačka/
Zjazdovka Pretekárska č.1a - S, OS / vlek /
Zjazdovka Majstrovská č.7 - S, OS / vlek /
Doba tréningov:
7,15 - 9,30 hod. /pri zjazdovke FIS do 8,40/
Systém objednania tréningu:
Zodpovedný tréner klubu osobne alebo telefonicky na č.t. 0905033679 nahlási u vedúceho zjazdových
tratí p. Kupča najneskoršie do 10, 00 hodín, deň pred konaním tréningu :
klub
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počet trénujúcich
počet trénerov
disciplínu
Minimálny počet pretekárov:
desiati (10) /mimo trénerov/
Cena tréningu:
7.- Euro na osobu
Zakúpenie lístka:
Denný tréningový lístok je možné zakúpiť u p. Kupča deň vopred výnimočne aj pred začatím tréningu.
Všeobecné pravidlá:
Zodpovedná osoba za organizáciu tréningov je vedúci zjazdových tratí p. Martin Kupčo
Na tréning majú vstup len pretekári a ich oficiálny tréner /nie rodičia/
Po ukončení tréningu všetci pretekári a tréneri sú povinní upraviť pretekovú trať sťahovaním.
Vedúci zjazdových tratí má právo :
prideľovať tréningové trate
s trénermi koordinovať trénované disciplíny na jednotlivých tréningových dňoch
v prípade mäkkej podložky alebo iných nepredvídaných okolností zrušiť tréning.
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