Zápis z 32. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 6.3.2012

Zápis z 32. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 6.3.2012 (utorok) na
Donovaloch

Prítomní: J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Mersich, M.Trstenský, M.Malák, L.Šandor,
K.Mihok, J.Tánczos, R.Pretzelmayer, J.Hermély (v.z.M.Poľanovej), I.Ivanič
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Kupčo, M.Poľanová, Ľ.Kartík
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Prehľad čerpania k 31.12.2011
4. Prehľad čerpania k 24.2.2012
5. Informácie o rozpočte 2012
6. Návrh na obsadenie komisií FIS (zmeny)
7. Ocenenia SLA, SOV
8. Nominácia MSJ
9. Správa o plnení Dohôd o reprezentácii 2011/12
10.činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA

Gantnerová
Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
Gantnerová, Kurcábová
sekretári úsekov
Šandor
sekretári úsekov
sekretári úsekov
predsedovia úsekov

b) reprezentačné družstvá
c) iné
11.informácie KRK
12.rôzne

Kutlik

K bodu 1:
32.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA,
poďakovala sa Karolovi Mihokovi za zabezpečenie priestorov na rokovanie, ktoré sa
koná na Donovaloch z dôvodu usporiadania EP v snoubordingu.
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Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overia Michal Malák, René Pretzelmayer.
Ospravedlnili sa Monika Poľanová (zastupuje ju s hlasom Július Hermély), Martin Kupčo
(účasť na MSJ), Ľudko Kartík.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 31.P-SLA.
K bodu 2:
UZN. 12-31/273:
P-SLA schvaľuje, že v prípade mimoriadnych udalostí môže predsedníctvo SLA
zasadnúť aj formou elektronickej pošty. Pri hlasovaní je potrebný mail s textom
z adresy člena P-SLA. Hlasovanie je platné v prípade, že budú na Sekretariát SLA
prijaté e-maily nadpolovičnej väčšiny mailov od členov P-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Splnené
UZN. 12-31/274:
P-SLA nesúhlasí s podaním žiadosti o prešetrenie podozrenia, či nedošlo k trestnému
činu podvodu, príp. uvedenia druhého do omylu na prokuratúru.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Splnené
UZN. 12-31/275:
P-SLA berie na vedomie súhlas reprezentantky, V. Zuzulovej, s Dohodou o športovej
reprezentácii 2011/2012 a tým považuje dohodu za platnú.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 12-31/276:
P-SLA ruší rozhodnutie o vrátení 10 080,- Eur z dôvodu platnosti Dohody o športovej
reprezentácii.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 12-31/277:
P-SLA mení rozhodnutie DK o zastavení pretekárskej činnosti Veroniky Zuzulovej
z dĺžky 30 dní na dobu 15 dní s účinnosťou od 5.1.2012. K zníženiu zastavenia činnosti
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o 15 dní P-SLA pristúpila na základe prejavenej vôle a vyhláseniu pretekárky k plneniu
dohody a zdokladovaním čiastočného plnenia ešte pred zasadnutím P-SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Splnené
UZN. 12-31/278:
P-SLA na základe Uzn. P-UAD č.8-2 a písomného stanoviska SOV nesúhlasí
s prestupom pretekárky V.Zuzulovej do tretej krajiny.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Splnené
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.
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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
Trvá – bude uzavretá na sezónu 2012/13
UZN. 12-31/279:
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 31.12.2011. Definitívne čerpanie 2011 bude predložené
na nasledujúcom zasadnutí P-SLA
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-31/280:
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 20.1.2012.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-31/281:
GS pripraví aktualizáciu platných vnútorných smerníc a predpisov v súlade
s legislatívou SR.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 15.5.2012
GS v súvislosti s týmto uznesením a s úlohou z 31.P-SLA predniesla ponuky na právne
poradenstvo.
UZN. 12-32/286:
P-SLA poveruje GS a sekretárov úseku na výber právneho poradenstva na svojej
porade dňa 12.3.2012. Svoj výber oznámi prezidentke SLA, ktorá je jediná oprávnená
podpísať zmluvu.
T: 12.3.2012
Z: GS
UZN. 12-31/282:
P-SLA schvaľuje zálohu podujatiam do výšky 50% minuloročnej dotácie po prijatí
štátnych prostriedkov na účet SLA v súlade s novými usmerneniami z MŠVVŠ SR:
Interkritérium (5 000) a Biela Stopa (7 000), EC Vrátna (5 000)
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené za BS, Interkritérium
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UZN. 12-31/283:
P-SLA schvaľuje nomináciu na MSJ 2012:
BU – Polačko Michal, Urgela Erik, RT-Holienčík Stanislav, Brunn Jozef
SU – Lichý Patrik, RT-Tánczos Ján
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-31/284:
P-SLA poveruje sekretárov úsekov preverením plnenia vyplývajúceho z dohôd
o reprezentácii a poslanie manuálu na správanie sa a prezentovanie partnerov. Správu
podajú na nasledujúcom zasadnutí P-SLA.
T: 15.2.2012
Z: sekretári úsekov
Športoví riaditelia písomnou formou vyhodnotia plnenie dohôd do 9.3.2012
UZN. 12-31/285:
P-SLA poveruje OÚ prípravou koncepcie návrhu družstiev v kategórii žiakov a juniorov
– spoločná príprava – výber na MSJ – za BU, US, SU+USK a BU
T: 20.2.2012
Z: sekretári úsekov
T: nasledujúce P-SLA – trvá
K bodu 3:
UZN. 12-32/287:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 31.12.2011.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
UZN. 12-32/288:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 24.2.2012.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5
Prebehla diskusia k novému systému financovania v športe na SR.
UZN. 12-32/289:
P-SLA poveruje Milana Trstenského na zastupovanie SLA na rokovaní na MŠVVŠ SR
dňa 7.3.2012.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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UZN. 12-32/290:
P-SLA súhlasí so zaslaním stanoviska SLA na MŠSR (viď príloha č.1) s hlavným
posolstvom súhlasu s novým systémom vo financovaní športu, ale s výraznými
pripomienkami ku zmluve, ku komunikácii s MŠVVŠ SR, a pripomienkam k systému
ako preradenie lyžovania do 3 skupiny finančnej náročnosti, vyvolanie diskusie ku
kritériám financovania a pod. Stanovisko bude zaslané zo Se-SLA na žiadosť MŠVVŠ SR
najneskôr 7.3.2012 do 8,00 hod.
T: 7.3.2012
Z: GS
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6
UZN. 12-32/291:
P-SLA súhlasí so zmenami v zastupovaní SLA v rámci FIS komisií na obdobie 2012-2014
(viď príloha č.2). Tieto zmeny budú zaslané na FIS na schválenie.
T: 7.3.2012
Z: GS
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-32/292:
P-SLA schvaľuje zastupovanie na FIS kongrese v Korei 2012: J.Gantnerová,
P.Kurcábová, M.Malák
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
UZN. 12-32/293:
P-SLA schvaľuje návrhy ocenení SOV:
Vyznamenanie „Čestné uznanie SOV“ Mgr. Ivanovi Bátorymu.
Cena Matildy Pálfyovej – JUDr. Jana Palovičová,
Cena Ondreja Nepelu - Petra Vlhová,
Cena Janka Zacharu
- Rastislav Mažgut,
Cena Pavla Schmidta - Mgr. Alena Procházková
GS zašle požadované formuláre na SOV.
T: 9.3.2012
Z: GS, Šandor
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 8:
UZN. 12-32/294:
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy
MSJ UAD: P.Vlhová, B.Kantorová , R.Murín, A.Žampa, M.Falát, M.Bendík
RT - Murín st., Kupčo, Iľanovský, Gemza, Holišík
MSJ USnb: K.Medlová, M.Hliničan
MSJ UAL: Z.Stromková, V.Tomo, M.Hliničan
K bodu 9:
Sekretári úsekov zašlú písomne plnenie dohody v súlade s UZN. 12-31/284 do 9.3.2012.
Spravidla RD dohody neplnia na 100% žiadne úseky, porušované sú najmä body
súvisiace s predkladaním zmlúv, zaslaním zoznamov zmlúv a schvaľovaním podpisu
zmlúv ešte pred podpisom.
Zmluvy sú predložené len od pretekárky Procházkovej, Šlepeckej a Vlhovej.
Prezidentka SLA uviedla, že do splnenia RD dohôd aj zo strany pretekárov nebude
s pretekármi podpísaná dohoda na sezónu 2012/2013!
K bodu 10:
SU
– info o programe do konca sezóny, informoval o pravidelnom bodovaní Zmoraya na
COC, problémy s diskvalifikáciou kvôli váhe, čo je najväčší problém sezóny. Vystupovanie
pretekárov na COC hodnotí veľmi dobre.
- MSJ – záverečná príprava pred MSJ bola nedostatočná z dôvodu poveternostných
podmienok, 49. miesto, Erzurum vo vysokých nadmorských výškach, čo sa tiež odrazilo
na výkone
- uskutočnené M-SR v Zakopanom, info o komunikácii s Lotos Cupom
- v Selciach udržiavaný zimný detský mostík, nový plán prípravy pre bud.rok
- mostík na ŠP – nebol využitý napriek tomu, že bol upravený z dôvodu nepostačujúcej
komunikácie
- v Selciach bude „exhibičné podujatie“ v skokoch na lyžiach na zjazdových lyžiach pre
deti
- Králiky – info o pripravovaných pretekoch
UAD – EP v Jasnej, vynikajúca organizácia na najvyššej úrovni, jediný problém bol
z hľadiska výkonnosti a výsledkov SR, aj keď treba prízvukovať, že neboli vytvorené
podmienky na tréning rýchlostných disciplín, bodovanie EP, SP, MSJ – vyzdvihol najmä
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výsledok P.Vlhovej, 3.miesto v SL, pretekári do 15 rokov – nie je výrazný úspech, téma
na P-UAD, kde je potrebné riešiť situáciu
BU – MSJ – očakávania neboli vysoké, z dôvodu absentujúcej výškovej prípravy,
Zhodnotil výsledky RD žien aj mužov
M-SR – organizácia na veľmi dobrej úrovni
Na MS masters striebro a bronz pre Staroňovú, štafeta mužov vybojovala bronz
UAL – výsledky dievčat v SP 3.a 4. miesto, patria medzi svetovú špičku, prezentované aj
v médiách
ULT – info o príprave, v lete opäť FIS preteky žiakov (21.-22.7.2012) s predpokladom pre
sezónu 2013/14 usporiadať žiacky FIS kemp na Slovensku.
USnb – zhodnotil výsledky na EP a SP Matysa, Medlovej, informoval o organizácii EP na
Donovaloch
UZPŠ – info o výsledkoch členov RD
Se-SLA – lyžiar roka v BA v termíne 16.5.2012 – bez gala večera
Se-SLA pripraví program.
K bodu 11:
KRK
27.2.2012 sa konalo zasadnutie KRK (viď. príloha č.3), kde sa zaoberali rokom 2011
a činnosťou SLA, spomenuté zmluvy s RD, vykonanie kontroly ročnej uzávierky, návrh
z KRK - jednotliví ŠR, alebo predsedovia by mali podávať správu o materiáloch v majetku
SLA.
Potrebné doriešiť a uzavrieť dlhodobo neriešené uznesenia – ČS UZPŠ a Magdolen
Žiadal zdôvodnenie postupu P-SLA vo veci odvolanie V.Zuzulovej voči rozhodnutiu DK
(pochybenie pri podpise RD zmluvy)
stanovisko SLA – z dôvodu ukončenia kauzy, z dôvodu čestného prehlásenia pretekárky
akceptovania dohody.
SU – potrebné zanalyzovať situáciu pretekár Zmoray a RD tréner

Strana 8 z 13

Zápis z 32. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 6.3.2012

K bodu 12
M.Mersich – vyjadril nespokojnosť s obsahom rokovaní P-SLA, pričom uviedol, že sa
neprerokúvajú dôležité veci ako znenie RD dohôd na nasledujúcu sezónu, systém
financovania SLA (získavanie partnerov a s tým súvisiaci systém uzatvárania osobných
zmlúv pretekárov), je potrebné stanoviť spôsob riešenia neplnenia RD dohôd, pravidlá
pre pretekárov, rozhodovať o iných veciach, nie o výbere právnika, čo je v kompetencii
GS, keďže má za úlohu a zodpovednosť predkladať pripravené podklady v súlade so
smernicami SLA na schválenie P-SLA, preto je výber právnika v kompetencii GS. Do
budúcna je potrebné predkladať nové pravidlá fungovania SLA, P-SLA sa má venovať
riešeniu problémov ako neplnenie bodov dohody zo strany pretekárov, a témami ako
napr. môžeme jednať s partnermi s prísľubom nosenia ich oblečenia aj napr. Zuzulovou.
Žiadal o rešpektovanie smerníc FIS, resp. prijatie takých zmien vo vnútorných
poriadkoch a smerniciach SLA, aby boli v súlade s FIS. Na neodbornosť a celkový obsah
dohody o repre upozorňoval hneď po zvolení do funkcie, bolo mu oznámené, že zmluvu
tvoril právnik, teraz sa ukázali medzery v zmluve a on sa necíti byť dostatočne chránený
po právnej stránke takýmto právnikom.
Kritizoval, že SLA neprikladá dôraz na marketing, a že takto nikdy nebudú naše štátne
financie doplnené tak ako v iných krajinách, až na 70% súkromných zdrojov od
sponzorov. Nechápe prístup SLA, všetci len plačú, že nie sú peniaze, a rozdeľujeme 500
tisíc Eur, P-SLA aj P-OÚ pracuje zadarmo, a tréneri a pretekári sa stále sťažujú, že majú
málo. Tak nech robia zadarmo, tak ako členovia P-SLA a OÚ! Nikoho z nich nezaujíma,
kto platí členom P-SLA za niekedy prospešnejšiu prácu ako robia niektorí tréneri.
Uviedol, že dnes nevie, čo môže SLA ponúknuť partnerom, a teda nevie, ako rokovať,
keď nie je v záujme SLA a nemá na to odvahu prinútiť pretekárov na plnenie.
J.Gantnerová reagovala, že sa vytvorí zmluva pre pretekárov, ktorá sa bude
personalizovať pre každý úsek.
Kritizoval nefunkčnosť Marketingovej komisie, či už z hľadiska práva, alebo záujmu
členov, aby fungovala, ako napr. plníme sľuby partnerom?
Je potrebné stanoviť jasné sankcie, jasné práva, pravidlá a podmienky.
I.Ivanič - je potrebné stanoviť presné cm2 pre SLA, pretekárov a podmienky využitia, t.j.
priestor SLA by mal zostať SLA a nie pre pretekárom (aj za cenu použitia znaku SLA na
tento priestor). Je potrebné stanoviť cenu priestoru. Je problém so značkami (značky
rovnakého produktu) a SLA by sa mala zamerať na inú skupinu sponzorov ako majú
pretekári.
M.Mersich – keby pretekári plnili RD dohodu a marketingovú smernicu, problém so
značkami by nebol, lebo SLA by bola včas informovaná o zmluvách pretekárov. Aj tak
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Bajčičák podpísal zmluvu bez odsúhlasenia a predloženia kópie zmluvy, ako ukladá
marketingová smernica.
J.Gantnerová povedala, že bude sledovať, či UAD dá zase nejaké výnimky, ako v prípade
Vlhovej s oblečením.
UZN. 12-32/295:
Se-SLA spracuje návrh RD dohody na 2012/2013, zašle členom P-SLA na
pripomienkovanie, do nasledujúceho P-SLA predloží na schválenie.
T: 24.3.2012
Z: GS
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mihok – kurz TR a US, UL – žiada stanovisko Ternavského ku systému vzdelávania
Investície – do 9.3.2012
Malák – žiadosť o predloženie predbežnej výkonnostnej nominácie SZU 2013 za
jednotlivé úseky, návrh vypracovaný športovými riaditeľmi rozpošle predsedom úsekov
na prípadné doplnenie a určenie výkonnostného poradia
Se-SLA – GS informovala o:
 nízkej účasti členov RD na medzinárodných podujatiach na SR
 P-SLA žiada predsedu komisie rozhodcov a KRK o vyjadrenie, či môže byť nečlen
SLA víťaz SlP, príp. M-SR a zároveň, či aj nečlen SLA môže štartovať na podujatiach
SLA (SlP)
 GS pripraví správu o partneroch SLA a úsekov a ich plnenie (uvádzanie na
tlačovinách SLA a pod.)
 GS uviedla do pozornosti magazín Biela stopa a poďakovala OV za podporu
členstva v SLA
 Slovenský pohár a M-SR musia spĺňať pravidlá, inak nebudú uznané ako SlP a MSR
 Informácie o zasadnutí komisie na tvorbu projektov

Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Trvanie: 4 hod.
Termín najbližšieho P-SLA: 1. aprílový týždeň 2012
Na Donovaloch, 6.3.2012
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Zapísala:

Petra Kurcábová

Overili:

René Pretzelmayer
Michal Malák

Príloha č. 1:
Stanovisko Slovenskej lyžiarskej asociácie k novému návrhu financovania športu
Na základe súčasnej diskusie a vyjadrení k novému návrhu financovania športu Slovenská lyžiarska asociácia
vydáva nasledovné stanovisko:
Vo všeobecnosti vítame snahu a činnosť MŠVVŠ SR a pracovnej skupiny smerom k vytvoreniu pravidiel na
prideľovanie štátnych dotácií pre šport. Je potrebné, aby zväzy vedeli, či dostávajú financie za členskú základňu,
výsledky alebo iné kritériá. Doposiaľ sme boli len zaťažení byrokraciou a nevedeli sme, aký má zmysel. Aj keď sa
v budúcnosti určite vyskytnú chyby, a systém bude potrebné vylepšovať, je potrebné mať vo financovaní jasné
pravidlá a následne možnosť kontroly.
Je však potrebné zohľadniť aj menšie zväzy s menšou členskou základňou a možno nižšou popularitou
a podporovať ich činnosť aj naďalej.
Je ale potrebné si tiež uvedomiť, že budujeme systém, systém, ktorý má fungovať dlhodobo a ktorý má byť
spravodlivý k väčšine.
Napr. pri športoch, ktoré sú viac komerčné zohľadniť aj príjmy vyplývajúce z danej popularity (napr. predaj
vstupeniek na zápasy, prestupy športovcov a z toho vyplývajúce príjmy klubom, pokiaľ napr. v lyžovaní je tento
„import“ zakázaný medzinárodnými pravidlami).
Tiež vyjadrujeme spokojnosť s rýchlejším poukázaním finančných prostriedkov na činnosť, nakoľko sme zimný
šport, ktorý má prebiehajúcu sezónu. Chceli by sme však apelovať na pružnejšiu reakciu ministerstva napr.
v súvislosti s otázkami k novej zmluve, kde nám odpoveď napriek pravidelnej urgencii neprišla už od podpisu
zmluvy, čiže cca 7 týždňov. Tiež nevieme stanovisko k podpore podujatí.
Zároveň však žiadame diskusiu v súvislosti so systémom zverejňovania čerpania štátnych dotácii. SLA je za
transparentnosť a efektivitu pri využívaní financií na šport, výhrady však má k vysokej byrokratickej zaťaženosti
zväzov. SLA patrí k pomerne veľkým zväzom, s nízkym počtom profesionálnych pracovníkov, a preto by privítala
jednoduchý systém zverejňovania (napr. formou tabuľky).
Verím, že sa ešte nájde priestor na diskusiu a nájdeme kompromis pre lepšie fungovanie športu na Slovensku.
S pozdravom
Ing. Janka Gantnerová, prezidentka SLA
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Príloha č.2:
Elected in
year:

Committee member:

Committee:

Schlank Peter Jr.

S.C. for JP YOUTH & CHILDREN'S QUESTIONS

2010

Replaces:

Gantnerová Janka
Harvan Ladislav - honorary
member

EXECUTIVE BOARD (AL)

2008

S.C. for ALPINE COURSES

2010

Malak Michal

S.C. for WORLD and CONTINENTAL CUP (CC)

2008

Chudý Peter

COMMITTEE (NC)

2010

Chudý Peter

S.C. for OFFICIALS, RULES and CONTROL (JP)

2010

Kurcábová Petra

S.C for UNIVERSITY RACERS

Gantner Juraj

S.C for the ALPINE WORLD CUP - conference

Liptáková Katarína

S.C. for CC YOUTH & CHILDREN'S QUESTIONS

Liptáková Katarína

CC ladies

Kupčo Martin

S.C. for ALPINE COURSES

2010

Kupčo Martin

S.C. for CLASSIFICATION of ALPINE COMPETITION

2010

Mihok Karol

S.C. for SKIERS with a DISABILITY (for Alpine Skiing)

2010

Mihok Karol

CONFERENCE (SB)

2010

Hrban Martin

S.C. for SB/FS YOUTH & CHILDREN'S QUEST.

2010

Palovičová Jana

S.C. for RULES and CONTROL of COMPETITION

2010

Palovičová Jana

S.C. FOR ALPINE TD'S - member for Eastern Europe

2010

Poľan Marek

CONFERENCE (FS)

2010

new proposal

Robert Janikovsky

2010
2010
new proposal

Kupčo Martin

S.C. for AL YOUTH & CHILDREN'S QUESTIONS

2010 Miroslava Poprocka

Ivanič Ivo

CONFERENCE (CC)

2010

Sinay Juraj

S.C. for EUROPEAN CUP (AL)

2010

Souček Libor

C. for P.RELATIONS and MASS MEDIA

2010

Šandor Ladislav

COMMITTEE (GS)

Kurcábová Petra

C. for RECREATIONAL SKIING

Mráz Ján - honorary member FIS Council

1996
new proposal
?

Ivanič Ivo

CC popular

new proposal

Hrban Martin

WG Judges, TDs

new proposal

Gantnerová Janka

Committee for European Questions

Poľan Marek

FS Rules & Officials

Vladimir Ternavsky

2011
new proposal

Príloha č.3:

Strana 12 z 13

Zápis z 32. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 6.3.2012

Strana 13 z 13

