Zápis z 30. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 16.12.2011

Zápis z 30. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 16.12.2011 (piatok)
v Demänovskej Doline

Prítomní: J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Mersich, M.Trstenský, M.Poľanová, M.Malák,
L.Šandor, K.Mihok, Ľ.Kartík
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: I.Ivanič, R.Pretzelmayer, M.Kupčo, J.Tánczos
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Návrh riešenia situácie členky RD V. Zuzulovej

3.
4.
5.
6.

Kontrola úloh a uznesení
Prehľad čerpania k 12.12.2011
Príprava a návrhy rozpočtu SLA 2012
činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
7. informácie KRK
8. rôzne

Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
predsedovia úsekov

Kutlik

K bodu 1:
30.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA a zástupcu
V.Zuzulovej, ktorá požiadala P-SLA o zaradenie bodu rokovania do programu P-SLA.
Z tohto zasadnutia bude vytvorený tiež zápis v audio forme.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overia Michal Malák, Marino Mersich. Ospravedlnili
sa Ján Tánczos (zastupuje ho s hlasom Ľ.Kartík), René Pretzelmayer, M.Kupčo
(organizácia detského kempu) a Ivo Ivanič (zastupuje ho s hlasom M.Malák).
M.Trstenský ohlásil meškanie.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 29.P-SLA.
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K bodu 2:
Reprezentantka zjazdového lyžovania, Veronika Zuzulová požiadala prostredníctvom
elektronickej pošty o zaradenie bodu „Návrh riešenia situácie členky RD V. Zuzulovej“ do
programu decembrového zasadnutia P-SLA.
Prezidentka žiadosti vyhovela a súhlasila so zaradením tohto bodu do programu
s podmienkou dodržania postupu organizácie P-SLA – zaslaním písomnej žiadosti
a odôvodnenia, čo bolo splnené v termíne (viď príloha č.1).
P-SLA si bolo vedomé prekrytia termínu P-SLA s SP v Courchevel, kde V. Zuzulová
štartuje v slalome, a preto jej umožnila zaradenie bodu do programu na januárovom PSLA s možnosťou určenia termínu, ktorý by jej vyhovoval tak, aby sa mohla zúčastniť
osobne.
V.Zuzulová splnomocnila na rokovanie Ing. Róberta Magáta, ktorý predložil písomné
splnomocnenie. Pán Magát predniesol požiadavku Veroniky Zuzulovej členom P-SLA (viď
príloha č.2), nasledovala diskusia:
Pán Magát tvrdil že dôvod prestupu je svadba ale aj sankcie, ale nejde o peniaze.
Mersich povedal, že aj keď sa vydáva za cudzinca, nemusí pretekať za inú krajinu a že sa
istotne jedná len o lepšiu finančnú ponuku od tretej krajiny.
Kartík sa vyjadril, že v žiadnom prípade nemôžeme dať povolenie na prestup bez
všetkého.
Väčšina členov P-SLA sa stotožnila a vyjadrili názor že je v kompetencii P-ÚAD nájsť
riešenie, aby Veronika pretekala naďalej pre Slovensko, prípadne sa vyjadriť pre P-SLA k
žiadosti. Preto nebolo hlasované o žiadosti a vec sa presúva na P-ÚAD s cieľom nájsť
riešenie, aby Veronika Zuzulová zostala pretekať za SR.
UZN. 11-30/265:
P-SLA sa ustanovuje, že za porušenie bodov reprezentačnej dohody 2011/2012
nebude uplatňovať sankcie. P-SLA zároveň poveruje P-ÚAD rokovaním o žiadosti
V.Zuzulovej na svojom nasledujúcom zasadnutí 17.12.2011.
Za: 7
Zdržal sa: 3
Proti: 0
K bodu 3:
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/
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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.
UZN. 11-27/251:
P-SLA poveruje P.Kutlíka k zosumarizovaniu potrebných dokladov k podaniu žaloby.
T: 10.10.2011
Z: Kutlík
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené, prezidentka prekonzultuje podklady s právnikom
UZN.11-26/241:
Chýbajúce podklady vyplývajúce zo správy KRK doručia úseky (príp. odstránia
nedostatky) najneskôr do nasledujúceho P-SLA.
T: nasledujúce P-SLA
Z: sekretári úsekov
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 11-29/261:
P-SLA odsúhlasuje predložené čerpanie k 18.11.2011
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Strana 3 z 11

Zápis z 30. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 16.12.2011

UZN. 11-29/262:
P-SLA schvaľuje predložený materiál a ukladá Se-SLA vypracovať tabuľku pre
hodnotenie práce s mládežou a zapracovať do predloženého materiálu pripomienky
dané členmi P-SLA, spracované zašle členom P-SLA, a následne bude predmetom
definitívneho schvaľovania na nasledujúcom P-SLA.
T: 10.12.2011
Z: Se-SLA
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 11-29/263:
P-SLA zobralo na vedomie jednotlivé správy o príprave podujatí 2011/2012.
UZN. 11-29/264:
Produkty Enervit budú úsekom pridelené v hodnote podľa katalógu dodaného firmou
Enervit do výšky:
ÚAD-25%, BÚ+ÚSK-60%, SÚ-5%, ÚAL-5%, ÚSnb-5%
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
UZN. 11-30/266:
P-SLA odsúhlasuje predložené čerpanie k 12.12.2011.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prezidentka oboznámila P-SLA s navýšením rozpočtu pre SLA:
UZN. 11-30/267:
P-SLA schvaľuje rozdelenie navýšenej dotácie v roku 2011 nasledovne:
Zo sumy 38 700 € prideľuje 15 000,-€ na Sekretariát SLA, zvyšných 23 700,-€ rozdeľuje
podľa tabuľky rozpočtu 2011:
UAD

BU

SU

USK

USnb

UAL

ULT

49,40%

33,90%

3,80%

1,10%

3,60%

1,10%

7,10%

11 707,80

8 034,30

900,60

260,70

853,20

260,70

1 682,70

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Prezidentka oznámila tiež výsledky výzvy MŠVVŠ SR na investície, kde SLA dostane
prostriedky, ktoré musí použiť do 31.12.2012 na konkrétne účely. (viď príloha č.1)
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UZN. 11-30/268:
P-SLA súhlasí s pridelením mikrobusu (z finančných prostriedkov MŠVVŠ SR) pre ÚLT
na 4 mesiace v lete (jún-september) a ÚS po zvyšok sezóny s možnosťou využívania aj
členmi ÚAL
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
GS predložila návrh vyplývajúci z porady Se-SLA, ktorý bol predložený členom P-SLA
písomne, viď príloha č. 2. GS prezentovala návrh a prebehla diskusia k návrhu.
UZN. 11-30/269:
P-SLA súhlasí s rozdelením rozpočtu SLA nasledovne:
Se-SLA – 62 000,-€, zvyšné prostriedky na reprezentáciu a rozvoj športových disciplín
budú rozdelené medzi úseky: 2% Fix + %-ny podiel podľa tabuľky rozpočtu.
Prostriedky pre mládež budú rozdelené medzi úseky: 2% Fix + %-ny podiel podľa
tabuľky rozpočtu.
2% Fix + % podiel z tabuľky rozpočtu s odrátaním % podielu pre úsek, ktorý:
Neorganizuje Slovenský pohár – 1%
Neorganizuje M-SR – 10%
Nemá organizované tréningové skupiny – 20%
Neorganizuje tréningové kempy, sústredenia – 5%
Má medziročný pokles členskej základne mládeže – 4%
Nemá činnosť Komisie mládeže – 10%
Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6:
K. Mihok – informoval o príprave členov RD ÚS, pláne účasti na EP. Podal tiež informácie
o členoch RD ÚZPŠ a ich príprave na Kuhtai, úspešnej účasti na EP.
ÚAL – informácie o plánovanom stretnutí s YRC, o tréningovom centre mládeže v Žiline
vďaka pani Kuricovej, o účasti členov RD na pretekoch a o víťazstve Z.Stromkovej na FIS
pretekoch
BÚ – informácie o príprave, účasti na pretekoch členov RD, o zdravotných problémoch
Aleny Procházkovej a jej neúčasti na TDS, o aktivite v Slovenskom Rozhlase, o prvých
pretekoch Slovenského pohára.
Prezidentka ocenila osobnú účasť Aleny Procházkovej na slávnostných udeľovaniach
ocenení (SAUŠ, NŠC, a pod.)
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UZN. 11-30/270:
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy na YOG v zložení:
BÚ – A.Segeč, B.Klementová – pretekári, (N.Konig, K.Valašťanová – náhradníci),
F.Klement a F.Novodomec, M.Malák – RT
ÚAD – P.Vlhová, R.Murín – pretekári, R.Murín st., I.Iľanovský, I.Vlha – RT
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Náklady členov výpravy, ktorí sú nad rámec zabezpečenia SOV, budú hradené z úsekov
(1xBÚ, 1xÚAD)
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ÚAD – informácie o úspešnej účasti pretekárov na pretekoch a bodoch z EP, organizácia
kempu pre deti v Jasnej, prebiehajúcom kurze UL, US, trénerov.
SÚ a ÚSK – informácie o príprave a účasti na pretekoch členov RD, a dobrom
zdravotnom stave pretekára ÚSK.
ÚLT – informácie o P-ÚLT, operácii B.Mikovej, činnosti členov RD, možnosti
organizovania medzinárodného kempu pre deti.
K bodu 7:
Predseda KRK informoval o návšteve skladu ÚAD a možnosti zriadiť v sklade ÚAD
centrálny sklad SLA.
Tiež informoval členov P-SLA o návšteve strediska Š.Pleso a jeho pripravenosti na
sezónu.
K bodu 8:
Kurcábová - Je potrebné nahlásiť členov výpravy na FIS kongres v Kórei. Se-SLA hradí
členom výpravy z úsekov diéty a kongresový poplatok. Termín nahlásenia členov
výpravy je do 25.12.2011. Tiež je potrebné z úsekov nahlásiť zmeny, príp. nové
nominácie zástupcov SLA vo FIS komisiách.
M.Malák – informoval o SnowKidz kempe, ktorý musel byť pre nepriaznivé počasie
zrušený.
M.Poľanová – informovala o príprave kempu pod vedením RD trénera T.Murgáča na
Donovaloch
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K.Mihok – ako predseda OV SP v Jasnej informoval o prípravách
UZN. 11-30/271:
P-SLA poveruje prezidentku Janku Gantnerovú a Karola Mihoka jednaním za SLA
s TMR a prípravou rámcovej zmluvy o spolupráci pri organizácií významných podujatí
v strediskách TMR.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 11-30/272:
P-SLA poveruje Se-SLA podaním žiadosti na MŠVVŠ SR o súhlas s organizovaním SP
v Jasnej. Zároveň poveruje Se-SLA žiadať o súhlas s organizovaním významných
podujatí v dostatočnom predstihu.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Termín najbližšieho P-SLA: január 2011
V D.Doline, 16.12.2011
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:

Marino Mersich
Michal Malák

Dĺžka trvania 6 hodín
Príloha č.1:
Mail z vzuzulova@gmail.com z 13.12.2011
Vážená pani Kurcábová, členovia predsedníctva SLA
je mi smutno z toho, keď ma nútite povedať vopred a písomnou formou to, čo
som si pripravila až na samotné P SLA a chcela prezentovať až tam.
Ak je to ale podmienka zotrvania mojej žiadosti, ako bodu na rokovanie P
SLA, iné mi neostáva a tak skúsim popísať o čo pôjde.
Moja žiadosť a návrh vyriešenia niekoľkoročných útokov na moju osobu,
trénera a členov tímu je už pre mňa psychicky neakceptovateľná a nedokážem
sa s tým vyrovnať.Ak mám podávať v pretekoch najvyššieho rangu 100% výkon,
žiadam o prijatie môjho návrhu na najvyššom pléne P-SLA.
1. Ak človek , ktorý pre slovenské lyžovanie zatial nič neurobil, navrhne ,
aby som sa vzdala 30% pridelených finančných prostriedkov za to, že to
urovná situáciu a zmierni napätie, je len vrcholom celej plejády rôznych
iných útokov voči mne.Od vyjadrení, že zo mňa SLA nič nemá, až po smernicu,
ktorú neviem pre aký progres v lyžovaní bolo potrebné prijať.
Keď som si ju preštudovala, rozplakala som sa!Prečo? Ak by ste 20 rokov
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tvrdo dreli, zranili sa a opäť sa vracali na stratené pozície, bojovali o
každú korunu na prípravu, dali do svojho športu- lyžovania skutočne celú
svoju mladosť, obetovali štúdium, kariéru,zdravie, dokázali napriek tomu
preraziť medzi TOP 5 v slalome a potom dostanete za to všetko takúto
"odmenu" iné by Vám ani neostalo len sa vyplakať.
2. Ak najvyšší predstaviteľ SLA - prezidentka pani Gantnerová pred
kamerami, novinármi na oficiálnej tlačovej konferencií povie, že mi nevie
poskytnúť viacej financií na prípravu a ak sa rozhodnem odísť, nebude za
SLA voči mojej osobe uplatňovať žiadne sankcie - bodová penalizácia a WCSL
raking, poviem si, že je aspoň úprimná, no nechápem, že sa nad tým nik z
kompetentných ani len nepozastavil.
Nechcem , aby moja osoba, rodina a tí, čo mi roky pomáhajú boli neustále
napádaní, či už priamo, alebo nepriamo, nechcem aby som bola príčinou debát
typu " Zuzulová nám odčerpáva príliš veľa financií..., nič z nej
nemáme....a pod.", ak už dnes mi vravíte, že budúci rok bude o 30% menší
rozpočet, mám sa pripraviť na minimálne finančné zabezpečenie pre môj tím,
nechcem to už znova prežívať a plakať v kúte do vankúša.
Verím, že návrh uznesenia, ktorý prikladám v prílohe bude prijatý ak
uznáte, že som pre Slovensko a jeho propagáciu urobila skutočne maximum.Ak
nedokáže Slovensko urobiť aspoň potrebné minimum na moje zabezpečenie,
musím sa rozhodnúť ako ďalej.
Pán predseda ÚAD na TK z októbra tohoto roku povedal, že sa mám o seba
postarať sama, ako to robia tenisti.....preto som sa rozhodla, že naozaj
nemám na výber a buď skončím hneď a ostanem bez akéhokoľvek sociálneho
zabezpečenia, alebo Vás požiadam o schválenie mojej žiadosti u uvoľnenie z
reprezentácie od 1.4.2012, teda po ukončení tejto aktuálnej sezóny.
Kľúčovým faktom okrem už spomínaných príkladov je aj to, že sa po sezóne
budem vydávať, a stanem sa tak občiankou inej krajiny.S ohľadom na to chcem
mať možnosť , aby som si vybrala akým smerom sa uberie môj život.
Ďakujem a žiadam Vás, aby ste na moju písomnú žiadosť, ktorú bude na P SLA
na základe môjho poverenia prezentovať môj manažér Ing.Róbert Magát
zaradili do bodu rokovania.
Moja osobná účasť nie je možná, nakoľko sa pretek Svetového pohára v
Courchevel tento víkend predsa len pôjde.Rovnako tak chcem mať túto vec za
sebou a sústrediť sa naplno na svoj výkon.
S pozdravom Veronika Zuzulová
Príloha k žiadosti:
Návrh na súhlas:

Súhlas:
Slovenská lyžiarska asociácia podpísaná prezidentkou Ing. Jankou Gantnerovou
súhlasí aby Veronika Zuzulová narodená 15. júla 1984 ( Fis Code 705287), toho času
reprezentujúca Slovenskú republiku, od začiatku nasledujúcej lyžiarskej sezóny 2012 / 2013
reprezentovala tretiu krajinu bez penalizácie straty Fis bodov a World Cup Start List ( WCSL)

Ing. Janka Gantnerová prezident
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Príloha č. 2:
Návrh rozpočtu SLA 2012
Príloha návrhu rozpočtu zahŕňa potrebné výdavky na kalendárny rok na Sekretariát.
Z prílohy, ako aj z čerpania rozpočtu vyplýva, že Sekretariát nedokáže pokryť výdavky na poistenie
pretekárov, pretekov, réžiju a PHM na dve autá, účasti na zasadnutiach FIS, usporadúvanie podujatí
a príspevky na organizáciu podujatí úsekom, výrobu preukazov a pod. pri dotácii 42 000€ zo štátneho
rozpočtu a 42 000€ z FIS, spolu 84 000€.
Se-SLA sa snaží svoju činnosť aj skvalitniť (v r.2011 organizácia mediálneho tréningu, tlačovej besedy,
podpora podujatiam, nová webstránka a pod.), čo však prináša aj nemalé náklady. Se-SLA plánuje
v roku 2012 rozvoj marketingovej činnosti, čo však na začiatok prináša len náklady (napr. registračné
preukazy, softvér na výsledky pretekárov, podujatia a pod. podľa vzoru FIS, marketingové materiály
ako USB kľúče, odznaky, tričká, nálepky, grafické práce a veľa iných). Takto vynaložené fin. prostriedky
sa nám vrátia v podobe sponzorských prostriedkov. Momentálne sa pohybujeme v začarovanom
kruhu, kedy nemáme z čoho začať, ale nikto nám bez prezentácie a tým, že sa mu sponzorské nejakým
spôsobom vráti nič nedá (napr. reklama a viditeľnosť partnera, firemné eventy, pozvánky na naše
podujatia a pod.)
Preto je potrebné navýšiť rozpočet Se-SLA.
Se-SLA navrhuje zvýšiť výšku dotácie na 60 000€ zo ŠR, t.j. spolu s dotáciou FIS cca 100 000€ (činnosť je
cca 120 000€)
Toto navýšenie by takto ovplyvnilo úseky:
UAD
BU
SU
USK
USnb
UAL
ULT
3
371,80
3
371,80
3
371,80
3
371,80
3
371,80
3
371,80
3 371,80
2,3% Fix
33,90%
3,80%
1,10%
3,60%
1,10%
7,10%
podľa tabuľky 49,40%
suma podľa % 60760,716 41696,119 4673,9012 1352,9714 4427,9064 1352,9714 8732,8154
64 132,52 45 067,92 8 045,70 4 724,77 7 799,71 4 724,77 12 104,62
spolu Repre
Je to pre úseky značné poníženie, najmä pre „veľké“, ale ak nedôjde k navýšeniu, bude Se-SLA nútený
rozrátavať položky ako poistenie pretekárov, podujatí a účasť na zasadnutiach FIS, náklady na
sekretárov ako PHM a telefóny a pod. na jednotlivé úseky.
Dotáciu MŠVVŠ SR navrhuje rozdeliť takto:
Dotácia na reprezentáciu a rozvoj športových odvetví (poníženú o čiastku na sekretariát) rozdeliť
rovnakým spôsobom ako v roku 2011, t.j. 2,3% fix pre každý úsek, zvyšok podľa výsledkov tabuľky
rozpočtu, pričom bude dodržané nasledovné:
Z celkovej sumy je úsek povinný financovať tieto činnosti:
Vzdelávanie odborníkov:
min. 10 %
RD:
max.70 %
Organizácia podujatí a iné: min. 15 % (je možné presunúť na inú činnosť v prípade, že úsek organizuje
len podujatia pre mládež, príp. podujatia dostanú účelovo schválenú dotáciu)
Dotácia na výber a prípravu športovo-talentovanej mládeže:
Rozdeliť na fix (2,3%), zvyšok podľa tabuľky rozpočtu, pričom táto bude odlíšená od všeobecnej, kde sa
bude zohľadňovať len práca a činnosť s mládežou (počet pretekárov, počet podujatí pre mládež
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organizovaných úsekom - M-SR do kategórie juniorov, Slovenský pohár v kategórii do 21 rokov,
tréningové kempy a pod.) Tvorba tabuľky je náročná, preto je potrebný súhlas P-SLA, aby Se-SLA
vypracoval tabuľku, ktorá ohodnotí činnosť úseku z hľadiska mládeže.
Z celkovej vypočítanej sumy je potom úsek povinný financovať tieto činnosti:
Organizácia pretekov (pod SLA, FIS alebo verejné):
Podpora klubom:
min. 30%
Podpora ÚTM:
min. 20%
Rôzne projekty:
min. 10%
Športová príprava mládeže: min. 40%
Týmto spôsobom dostane každý úsek peniaze na činnosť, z ktorých bude podporovať nielen existenciu
RD, ale aj činnosť klubov, mládeže a organizátorov podujatí. Se-SLA bude viesť evidenciu týchto
položiek ako „účelových“, pričom pri mládeži má úsek široké pole pôsobnosti: napr. projekt mzdovej
dotácie BÚ – prostriedky môžu byť použité aj z programu podpora klubom, aj z rôzne projekty a aj
z šport. prípravy mládeže.
Príklad rozpočtu podľa tohto návrhu, pričom vychádzame z prostriedkov pridelených úsekom v roku
2011:
pridelené
pridelené
na RD a
na
40%
činnosť
10%
70%
20%
mládež
30%
20%
10%
šport.
úsek 2011
vzdelávanie RD
iné
2011
kluby
UTM
projekty príprava
uad
72 006,90 7200,69
50405 14401 56126,89 16838,1 11225,38 5612,689 22450,756
bu
50 601,50 5060,15
35421 10120 39442,11 11832,6 7888,422 3944,211 15776,844
su
9 033,58 903,358
6323,5 1806,7 7041,36 2112,41 1408,272 704,136 2816,544
usk
5 304,89 530,489
3713,4 1061 4134,98 1240,49 826,996 413,498 1653,992
usnb 8 757,38 875,738
6130,2 1751,5 6826,07 2047,82 1365,214 682,607 2730,428
ual
5 304,89 530,489
3713,4 1061 4134,98 1240,49 826,996 413,498 1653,992
ult
13 590,86 1359,086
9513,6 2718,2 10593,6 3178,08 2118,72 1059,36 4237,44
Cieľom takéhoto rozdelenia dotácie je zefektívnenie využitia financií, zapojenia klubov do činnosti,
rozšírenie práce a pôsobnosti SLA, a tým zviditeľnenie SLA ako zväzu, ktorý podporuje nielen mládež,
ale aj lyžovanie všetkých vekových kategórií, ktorý si váži existenciu a činnosť klubu, ale aj odborníkov
ako rozhodcov, trénerov a pod.
FIS dotáciu navrhujeme rozdeliť nasledovne:
150 000,- CHF je pridelených SLA: fix pre každý zväz, príspevok z FIS Solidarity a za počet štartujúcich na
MS.
Rozdelenie na 2012:
10 000,- CHF na hmotu pre skokanský úsek a severskú kombináciu
10 000,- CHF na projekt podpory klubom
50 000,- CHF na Se-SLA
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80 000,- medzi úseky rovným dielom na každého pretekára štartujúcom na MS
Nakoľko je tento rozpočet kríženec starého systému (fix + podiel podľa tabuľky) s novým (určenie
použitia dotácie), prosím Vás o zhodnotenie, zváženie priorít v rámci SLA ako celku a jej činnosti
a smerovania.
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