Dátum konania:

30.06 2021 (streda)

Miesto konania:
MSKS Kremnica, P.Križku 347/2, 967 01
Kremnica
Hodina konania:

14:00 hod.

Začiatok prezentácie:

13:00 – 13:45 hod.

Program Konferencie:
1. Otvorenie, príhovor prezidenta – situácia v Slovenskom lyžovaní
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
3. Schválenie programu Konferencie
4. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
5. Voľba komisií konferencie - mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
6. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
7. Schválenie volebného poriadku Konferencie
8. Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2020
9. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2020
10. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2020
11. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12. Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13. Predpis o Talentovanej mládeži SLA
14. Prestávka
15. Voľba nového zástupcu ULT v P-SLA
16. Vzdanie sa zástupcu BU v P-SLA a voľba nového zástupcu BU v P-SLA
17. Vzdanie sa zástupcu UAL v P-SLA a voľba nového zástupcu UAL v P-SLA
18. Odvolanie členov P-SLA
a) Ivan Ivanič - prezident
b) Ján Garaj – viceprezident
c) Maríno Mersich – viceprezident
d) Patrik Dluhoš – člen P-SLA za UAD
e) Jana Gantnerová – člen P-SLA, zástupca športovcov
19. Voľba nových členov na doplnenie P-SLA (namiesto odvolaných podľa bodu č. 8)
20. Voľba predsedu a podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie SLA

21. Schválenie členstva SLA v Interski Slovakia
22. Diskusia
23. Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
24. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2021
25. Záver

Všetky podklady Konferencie SLA 2021 sú zverejnené na webovej stránke asociácie.

Konferencie SLA sa môžu zúčastniť iba delegáti, ktorý majú splnené podmienky účasti
na konferencii, podľa Stanov SLA, ku dňu konania konferencie!
Opatrenia v súvislosti s COVID
- konferencie SLA sa môže zúčastniť len delegát/hosť, ktorý nevykazuje žiadne známky choroby a zvýšenej teploty,
- pri vstupe do zasadacej miestnosti si vydenzifikujte ruky alkoholovou dezinfekciou alebo použite jednorazové rukavice,
- pri vstupe do zasadacej miestnosti odporúčame prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo šálom, - používajte vlastné písacie potreby,
nepožičiavajte si ich navzájom, - nie je povolená žiadna hotovostná platba na mieste.

S pozdravom
v.r.Ivan Ivanič

v.r. Ján Garaj

Prezident SLA

Viceprezident SLA

v.r. Marino Mersich
Viceprezident SLA

NÁVRH
ROKOVACÍ PORIADOK
RIADNEJ KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE

30.06.2021

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenie
Tento rokovací poriadok upravuje podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní a organizácie
riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie („ďalej len Konferencie SLA“) konanej
dňa 30.06.2021.
ČLÁNOK 2
Kľúč delegátov
1. V súlade s bodom 10.2. stanov SLA majú úseky SLA nasledovný počet delegátov:
Delegátmi konferencie sú:
a)

zvolení zástupcovia športových klubov za príslušné športové odvetvia, ktorí sú volení
na členskej schôdzi športového odvetvia, pričom počet týchto delegátov je určený
počtom súťažiacich športovcov športového odvetvia, a to takto: a1) športové odvetvie
s počtom súťažiacich športovcov do 100 má 7 delegátov, a2) športové odvetvie s
počtom súťažiacich športovcov od 101 do 200 má 11

delegátov,

a3) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 201 do 400 má 15 delegátov,
a4) športovému odvetviu s počtom súťažiacich športovcov od 401 a viac sa počet delegátov
určený podľa a3) zvýši, a to tak, že za každých 100 súťažiacich športovcov nad počet
401 mu patrí 1 delegát naviac,
b)

zástupcovia športových klubov, ktorých športovec alebo športovci sa
zúčastnil/zúčastnili v predchádzajúcom súťažnom ročníku Majstrovstiev sveta a/alebo
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Svetového pohára a/alebo Olympijských hier v kategórii dospelí a umiestnili sa do 3.
miesta, a to za každý takýto športový klub 1 delegát,
c)

1 zástupca športovcov (navrhnutý aspoň 50 športovcami),

d)

1 zástupca športových odborníkov (navrhnutý aspoň 20 % zo všetkých športových
odborníkov registrovaných SLA).
Pre účely určenia počtu súťažiacich športovcov športového odvetvia sa súťažiacim
športovcom rozumie športovec starší ako 12 rokov, ktorý v poslednej ukončenej
súťažnej sezóne (podľa súťažných poriadkov SLA) súťažil v súťaži organizovanej
SLA (napr. Slovenský pohár) a/alebo v medzinárodnej súťaži organizovanej FIS.
Štatistika za športové odvetvia sezóny 2020/21:
a) bežecké lyžovanie – 15, zjazdové lyžovanie – 7, skoky na lyžiach – 7, severská
kombinácia – 7, akrobatické lyžovanie – 7, snowboarding – 7, lyžovanie na tráve – 7,
b) LK Slávia UMB – 1, Klub adrenalínových športov Demänovská dolina – 1,
Zástupca športovcov – 0
Zástupca športových odborníkov - 0
Delegáti za úseky musia spĺňať podmienky podľa bodu 10.4. stanov SLA a zástupca
športovcov podľa bodu 10.5. stanov SLA a zástupca športových odborníkov podľa bodu
10.2d stanov SLA. Každý delegát musí byť členom SLA. Každý delegát má jeden (1)
hlas.
ČLÁNOK 3
Program riadnej Konferencie SLA

1. Návrh programu riadnej Konferencie SLA je uvedený v pozvánke na riadnu
Konferenciu SLA.
2. Konferencia SLA na začiatku svojho rokovania, ak je uznášania schopná, prerokuje
návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Konferencia SLA môže pri
prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh prítomného delegáta navrhnutý
program doplniť. Konferencia následne prijme rozhodnutie o každom návrhu na
doplnenie zvlášť. Na prijatie zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov.
3. Po hlasovaní o všetkých navrhovaných doplneniach programu predsedajúci oboznámi
upravené znenie pôvodného návrhu programu rokovania a navrhované poradie
doplnených bodov. Predsedajúci vyzve delegátov, aby hlasovali o upravenom programe
ako o celku. Program je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina delegátov.
4. Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie konferencie pokračuje podľa
schváleného programu konferencie.
5. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia SLA prijať
len odporúčania a stanoviska.

Strana 2 z 7

ČLÁNOK 4
Účasť na riadnej Konferencii SLA
1. Na riadnej Konferencii SLA sa zúčastňujú delegáti, členovia Predsedníctva SLA,
čestní členovia SLA, členovia KRK, generálny sekretár SLA a pracovníci
Sekretariátu SLA.
2. Na riadnu Konferenciu SLA môžu byť pozvaní hostia, ktorých zoznam schvaľuje
Predsedníctvo SLA.
3. Delegát je povinný sa dostaviť na konferenciu v čase, ktorý je na pozvánke uvedený
ako prezentácia. Pri prezentácii je delegát povinný zapísať sa do prezenčnej listiny
a preukázať sa dokladmi v súlade s bodmi 10.4 alebo 10.5 a 10.2 stanov.
Zapísanému delegátovi sa vydá hlasovací lístok. Oprávnenie byť delegátom
konferencie bude preukázateľným spôsobom zaznamenané povereným
pracovníkom Sekretariátu SLA.
4. Zasadnutie riadnej konferencie nie je prístupné verejnosti s výnimkou pozvaných
hostí.
Článok 5
Rokovanie riadnej Konferencie SLA
1. Rokovanie riadnej Konferencie SLA riadi predsedajúci, ktorý je členom Predsedníctva
SLA, poverený k tomu Predsedníctvom SLA.
2. Predsedajúci otvára a ukončuje konferenciu, riadi rokovanie a hlasovanie, kontroluje
diskusiu, dáva a odoberá slovo delegátom a hosťom a dbá na to, aby konferencia
prebiehala v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom o športe,
stanovami, rokovacím poriadkom, volebným poriadkom a ostatnými predpismi SLA.
3. Predsedajúci môže na návrh delegáta alebo člena predsedníctva, alebo aj bez návrhu
prerušiť rokovanie konferencie najviac na jednu hodinu, ak sa nedodržuje tento rokovací
poriadok, volebný poriadok, stanovy či všeobecne záväzné právne predpisy SR alebo,
ak to uzná za vhodné a primerané, aj z iného dôvodu.
4. Predsedajúci pred otvorením konferencie skontroluje, či je prítomný dostatočný počet
delegátov, aby bola konferencia uznášaniaschopná.
5. Konferenciu otvára predsedajúci privítaním prítomných účastníkov, vyhlásením o tom,
či bola konferencia zvolaná v súlade so stanovami, a či podľa počtu prítomných
delegátov sú splnené predpoklady pre to, aby bola konferencia uznášaniaschopná.
6. Ak je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci postupuje v zmysle schváleného
programu konferencie.
7. Každému bodu programu, okrem otvorenia, predchádza krátke uvedenie bodu programu
predsedajúcim alebo osobou, ktorá vypracovala/predložila materiál alebo návrh, ktorý
je predmetom prerokovávaného bodu. K jednotlivým bodom schváleného programu je
možné vystúpiť formou faktickej poznámky. Faktickú poznámku možno predniesť len
k referátu, k diskusnému príspevku práve prednesenému alebo k pozmeňujúcemu
návrhu. Trvanie faktickej poznámky nesmie prekročiť 1 minútu.
8. Ak nejde o faktickú poznámku alebo rečník prekročí stanovenú lehotu, môže mu
predsedajúci konferencie odňať slovo.
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9. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti rokovania
konferencie SLA.
10. Pozvaní hostia sa môžu na rokovaní zdržiavať len na miestach pre nich určených a
nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade ich nevhodného správania alebo porušenia
tohto poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa poriadku z rokovacej miestnosti.
11. Rokovací jazyk na rokovaní konferencie je štátny jazyk.
12. Počas rokovania nie je dovolené používať prenosné telekomunikačné prostriedky.
13. Pred bodom programu týkajúceho sa volieb do orgánov vyzve predsedajúci predsedu
volebnej komisie, aby riadil priebeh voľby.
14. Predsedajúci ukončí zasadnutie konferencie po naplnení schváleného programu
konferencie.

ČLÁNOK 6
Pracovné komisie riadnej Konferencie SLA
1. Riadna Konferencia SLA na návrh Predsedníctva SLA volí nasledovné pracovné
komisie:
mandátovú v počte 3 členov
návrhovú v počte 3 členov
volebnú v počte 3 členov
zapisovateľa
dvoch overovateľov zápisnice,
skrutátorov v počte 3
2. Návrh na zloženie komisií, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátorov
pripraví Predsedníctvo SLA a predloží ho delegátom riadnej Konferencie SLA na
schválenie predsedajúci.
3. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa riadnej Konferencie SLA,
podáva správu o počte prítomných delegátov a overuje schopnosť uznášania riadnej
Konferencie SLA.
4. Návrhová komisia zaznamenáva priebeh riadnej Konferencie SLA, spracováva diskusné
príspevky a ostatné návrhy delegátov, vypracováva návrh uznesení a predkladá ho na
schválenie riadnej Konferencii SLA.
5. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SLA zabezpečuje volebná komisia, ktorá
sa riadi volebným poriadkom riadnej Konferencie SLA.
6. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie komisie a je
oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša jej predseda. Zápis
podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného stanoviska, môžu toto uviesť pri
podpise. Pre rokovanie komisií platí primerane tento rokovací poriadok.
7. Skrutátori počítajú hlasy v prípade, ak sa nehlasuje prostredníctvom elektronického
zariadenia.
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ČLÁNOK 7
Pravidlá pre predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu
1. Všetci delegáti riadnej Konferencie SLA majú právo v priebehu riadnej Konferencie
SLA zúčastniť sa diskusie a predkladať riadnej Konferencii SLA svoje návrhy a
pripomienky.
2. Pozmeňujúci návrh sa podáva ústne, najneskôr do ukončenia prerokovávania bodu,
ktorého sa pozmeňujúci návrh týka. Na pozmeňujúce návrhy podané po ukončení
prerokovávania bodu, ktorého sa týkajú, sa neprihliada.
3. Pri podaní pozmeňujúceho návrhu sa uvedie forma a obsah pozmeňujúceho návrhu, t.j.
doplniť, zmeniť alebo zrušiť.
4. Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu dá predsedajúci slovo predkladateľovi
pozmeňujúceho návrhu, následne prítomným delegátom, ktorí sa prihlásili s faktickou
poznámkou a potom dá o návrhu hlasovať.
5. Pri schvaľovaní legislatívnych poriadkov SLA na riadnej Konferencii SLA sa najskôr
hlasuje o pôvodnom návrhu predloženom Predsedníctvom SLA ako celku a o
pozmeňujúcich návrhoch, t.j protinávrhoch sa hlasuje až vtedy, ak pôvodný návrh
nebude prijatý.
6. Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím riadnej Konferencie SLA alebo počas jej
priebehu písomne s uvedením priezviska a mena.
7. Predsedajúci riadnej Konferencie SLA udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia v
akom sa prihlásili. Každý delegát diskutuje k veci spravidla len raz. O opätovnej
prihláške do diskusie k tej istej veci rozhodne predsedajúci riadnej Konferencie SLA.
Kto nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej sále, stráca poradie.
8. V diskusii možno vystúpiť z miesta.
9. Rečnícka lehota je 3 minúty.
10. Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, môže ho predsedajúci vyzvať, aby hovoril
k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
11. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí.
Pred touto dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia riadnej
Konferencie SLA.
12. Diskusie sa môže zúčastniť zo súhlasom predsedajúceho aj pozvaný hosť.
ČLÁNOK 8
Hlasovanie a rozhodovanie riadnej Konferencie SLA
1.
2.
3.
4.
5.

Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.
Hlasovanie je verejné alebo tajné.
Konferencia SLA rozhoduje hlasovaním.
Návrhy môžu predložiť len delegáti riadnej Konferencie SLA.
Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu a oznámi
spôsob hlasovania.

Strana 5 z 7

6. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať a
zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom riadnej Konferencie SLA
vopred písomne predložený, alebo ak ho nepredkladá predseda návrhovej komisie.
Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania.
7. Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho nemôže nikomu
udeliť slovo.
8. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktorý obdrží každý
prítomný delegát pri prezentácii. Môže sa hlasovať aj prostredníctvom elektronického
hlasovacieho zariadenia.
9. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomných viac ako 50% všetkých delegátov
(bod 12.1 stanov).
10.Konferencia rozhoduje:
a/ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak ďalej
nie je určené inak.
b/ o odvolaní predsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorý vykonáva funkciu
kontrolóra podľa osobitného predpisu 2/3 väčšinou hlasov všetkých delegátov s
právom hlasovať (článok 10.7, písm. f)
c) o záležitostiach podľa bodu 10.7. písm. d),m),n),o),p),q), kvalifikovanou väčšinou
ktorá je určená ako 2/3 väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať
(článok 12.2, písm. b))
d) o zmena v Stanovách kvalifikovanou väčšinou, ktorá je určená ako 2/3 väčšinou
hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať
11.
Výsledky hlasovania oznámi predsedajúci tak, že oznámi počet delegátov, ktorí
hlasovali za návrh, počet delegátov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet delegátov, ktorí sa
zdržali hlasovania.
12.
Pri hlasovaní je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené.
13.
Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného
hlasovania sú súčasťou zápisnice z konferencie.

ČLÁNOK 9
Zápisnica riadnej Konferencie SLA
1. O priebehu zasadnutia riadnej Konferencie SLA sa vyhotovuje zápisnica, ktorá
obsahuje:
a) názov a sídlo SLA,
b) miesto a čas konania riadnej Konferencie SLA,
c) mená predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
d) schválený program zasadnutia riadnej Konferencie SLA,
e) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
f) dôležité vyjadrenia členov konferencie k jednotlivým bodom programu,
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g) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,
h) prezenčnú listinu, písomné splnomocnenia delegátov alebo zápisnice o zvolení, ak
delegát bol volený,
i) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Originál zápisnice riadnej Konferencie SLA sa uschová na sekretariáte SLA
ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia
Tento Rokovací poriadok riadnej Konferencie SLA schválila riadna Konferencia SLA dňa
30.06.2021 v Kremnici a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Strana 7 z 7

Uznesenia KoSLA 2020

Uznesenie č.

9RKO-20/057

Konferencia SLA 2020 schvaľuje účasť zástupcov médií.
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ZDRŽAL SA:

9

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/058

Konferencia SLA 2020 schvaľuje pôvodný programu
ZA:

35

PROTI:

21

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/059

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený programu so zrušením bodu č. 8
ZA:

18

PROTI:

32

ZDRŽAL SA:

16

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/060

Konferencia SLA 2020 schvaľuje do bodu č.11 doplnenie obdobia 16.05. – 31.07.2020
ZA:

40

PROTI:

1

ZDRŽAL SA:

27

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/061

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený programu k zrušeniu bodu č. 14 o TM
ZA:

17

PROTI:

33

ZDRŽAL SA:

18

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/062

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený programu k zrušeniu bodu č. 15
ZA:

17

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

PROTI:

33

ZDRŽAL SA:

18

Uznesenie č.

9RKO-20/063

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený program s doplnení, bodu o odvolanie P. Dluhoša
ZA:

31

PROTI:

5

ZDRŽAL SA:

32

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/064

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený program s doplnením o odvolanie viceprezidenta
M. Mesicha
ZA:

26

PROTI:

32

ZDRŽAL SA:

7

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/065

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený program s doplnením o odvolanie prezidenta SLA
I. Ivaniča
ZA:

23

PROTI:

33

ZDRŽAL SA:

12

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/066

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený program s doplnením o vrátenie materiálu AD,
NLC zakúpených zo štátnych prostriedkov do skladu SLA AD.
ZA:

18

PROTI:

7

ZDRŽAL SA:

43

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/067

Konferencia SLA 2020 schvaľuje upravený program s doplnením o vrátenie vozidla SLA
PP231CV VW Multivan v evidencii AD
ZA:

50

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

18

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/068

Konferencia SLA 2020 schvaľuje doplnení program Konferencie SLA 2020
ZA:

48

PROTI:

2

ZDRŽAL SA:

18

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/069

Konferencia SLA 2020 schvaľuje predložený Rokovací poriadok Konferencie SLA 2020.

ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/070

Konferencia SLA 2020 schvaľuje predložený Volebný poriadok Konferencie SLA 2020.
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

1

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/071

Konferencia SLA 2020 schvaľuje zapisovateľa zápisnice – Mgr. Natália Mattová/Se-SLA
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/072

Konferencia SLA 2020 schvaľuje overovateľov zápisnice – Michal Malák/BU, Vincent
Frič/ULT
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

1

ZDRŽAL SA:

1

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/073

Konferencia SLA 2020 schvaľuje skrutátorov – Kristína Saalová /Se-SLA/, Ivan Karkošiak
/Se-SLA/, Zuzana Senčeková /Se-SLA/, Marek Didek /Se-SLA/
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/074

Konferencia SLA 2020 schvaľuje zloženie Mandátovej komisie – Martin Vigaš/UAD, Tomáš
Murgáč/UAL, Roman Gajdošovci/BÚ
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/075

Konferencia SLA 2020 schvaľuje zloženie Volebnej komisie M. Hliničan/SNB P. Bendík
ml./UAD, J.Valuška/BU
ZA:

Optická väčšina

UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č.

9RKO-20/076

Konferencia SLA 2020 schvaľuje zloženie Návrhovej Komisie – Július Hermély/SNB, M.
Mesík/SU, J. Sanitrár/UAD
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

9RKO-20/078

Konferencia SLA 2020 prerokovala a schvaľuje Výročnú správu a Účtovnú závierku
Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2019.
ZA:

58

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEPRÍTOMNÍ:

8

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

9RKO-20/079

Konferencia SLA 2020 prerokovala a schvaľuje Výročnú správu a Účtovnú závierku FIRN
SLA, s.r.o. za rok 2019
ZA:

54

PROTI:

12

ZDRŽAL
SA:

2

NEPRÍTOMNÍ:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

9RKO-20/080

Konferencia SLA 2020 schvaľuje Správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné
obdobie 16.05. – 31.07.2020
ZA:

53

PROTI:

10

ZDRŽAL
SA:

5

NEPRÍTOMNÍ:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

9RKO-20/081

Konferencia SLA 2020 schvaľuje Správu Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej
Konferencie.
ZA:

58

PROTI:

8

ZDRŽAL
SA:

2

NEHLASOVAL:

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

9RKO-20/082

Konferencia SLA 2020 schvaľuje vrátenie automobilu VW Multivan PP231CV v správe AD
pôvodnému majiteľovi.
ZA:

54

UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

14

NEHLASOVAL:

0

Uznesenie č.

9RKO-20/083

Konferencia SLA 2020 schvaľuje predložený Predpis talentovanej mládeže SLA
ZA:

41

PROTI:

19

ZDRŽAL SA:

5

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/084

Konferencia SLA 2020 schvaľuje vylúčenie členov porušujúcich bod č. 8.2. písm. a) Stanov
SLA – členovia, ktorí nemajú vysporiadane členské príspevky ku 31.12.2019
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

4

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/085

Konferencia SLA 2020 súhlasí s voľbu verejného hlasovania za zástupcu severskej
kombinácie v P-SLA
ZA:

59

PROTI:

2

NEHLASOVALI:

5

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/086

Konferencia SLA 2020 súhlasí s voľbu verejného hlasovania za zástupcu severskej
kombinácie v P-SLA (F. Zlevského)
ZA:

59

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

7

9RKO-20/087

Konferencia SLA 2020 súhlasí s voľbu verejného hlasovania za zástupcu severskej
kombinácie v P-SLA (F. Vavrinčíka)
ZA:

0

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

7

9RKO-20/088

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu zástupcu Skokov na lyžiach
ZA:

65

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/089

Konferencia SLA 2020 hlasuje zástupcu skokov na lyžiach v P-SLA (Martina Mesíka)
ZA:

64

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

0

Uznesenie č.

9RKO-20/090

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu predsedu Disciplinárnej komisie SLA
ZA:

65

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

1

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/091

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu predsedu Disciplinárnej komisie SLA (P.
Ďurčo)
ZA:

40

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

4

9RKO-20/091

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu predsedu Disciplinárnej komisie SLA (P.
Bendík starší )
ZA:

14

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

4

9RKO-20/093

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu predsedu Disciplinárnej komisie SLA (M.
Kurcáb)
ZA:

4

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

4

9RKO-20/094

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
ZA:

66

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/095

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
(Monika Poľanová)
ZA:

0

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

8

9RKO-20/096

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
(Martin Kurcáb)
ZA:

26

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

8

Uznesenie č.

9RKO-20/097

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu podpredsedu Disciplinárnej komisie
SLA(Vincent Frič)
ZA:

32

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

8

9RKO-20/098

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu predsedu Orgánu pre riešenie sporov SLA
ZA:

64

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/099

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu predsedu Orgánu pre riešenie sporov SLA
(Roman Reistetter)
ZA:

59

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

5

9RKO-20/100

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov
SLA
ZA:

64

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

0

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie č.

9RKO-20/101

Konferencia SLA 2020 hlasuje za verejnú voľbu podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov
SLA (Monika Poľanová)
ZA:

50

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEHLASOVALI:

14

9RKO-20/102

Konferencia SLA 2020 schvaľuje prijaté uznesenia Konferencie SLA 2020
ZA:

46

UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

7
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I. Základné informácie
Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/ je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
platnom znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v súlade s osobitným
predpisom v nasledujúcich samostatných športových lyžiarskych odvetviach, ktoré sú olympijskými
športmi alebo, ktoré sú registrované medzinárodnou športovou organizáciou FIS - Medzinárodná
lyžiarska federácia:
•
•
•
•
•
•
•

akrobatické lyžovanie,
alpské lyžovanie,
bežecké lyžovanie,
lyžovanie na tráve,
severská kombinácia,
snoubording,
skoky na lyžiach,
Slovenská lyžiarska asociácia sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií. O
členstve, resp. združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje konferencia SLA.
SLA spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa venujú rovnakej alebo
podobnej športovej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských vzťahov a do svojej činnosti
preberá pozitívne skúsenosti svojich partnerov.
SLA ako národný športový zväz vykonával v roku 2020 výlučnú pôsobnosť pre lyžiarske odvetvia na
území Slovenskej republiky, združuje športové kluby, organizuje celoštátne súťaže v lyžiarskych
odvetviach, zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na
medzinárodných súťažiach, zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov v lyžiarskych
odvetviach, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy lyžiarskych odvetví vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je SLA
členom, navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska v
lyžiarskych odvetviach, určuje druhy športových odborníkov pre príslušné lyžiarske odvetvia, vrátane
odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich
odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť, oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne
športové výsledky vo vrcholovom športe a osobností, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj športu v
lyžiarskych odvetviach a podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.
Sídlo združenia
Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Právna forma a právny režim
Slovenská lyžiarska asociácia je právnickou osobou. Vznik, právna forma, pomery a zánik sa riadi
platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších úprav. Slovenská
lyžiarská asociácia je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a výnosom
MŠVVaŠ SR zo dňa 20.05.2016 podľa §59 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov určená za národný športový zväz a registrovaná v zozname občianskych združení
MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-32155-2.

Príslušnosť
Slovenská lyžiarska asociácia ku 31.12.2020 evidovala celkom 198 právnickych osôb s príslušnosťou k
SLA. Slovenská lyžiarska asociácia ku 31.12.2020 evidovala celkom 2146 fyzických osôb s príslušnosťou
k SLA a splnenými členskými povinnosťami v nasledovnej štruktúre podľa športových odvetví:
Alpské disciplíny: 1265 členov
Lyžovanie na tráve:
31 členov
Bežecké disciplíny: 860 členov Skoky na lyžiach: 26 členov Severská kombinácia: 26 členov
Snowboarding:
97 členov Akrobatické lyžovanie: 47 členov.

Organizačná štruktúra po prijatí Stanov SLA 15.06.2017

Asociácia vystupuje pod nasledovným základným logotypom:

II. Prehľad vykonávaných činností a projektov
Slovenská lyžiarska asociácia vytvára v oblasti lyžiarskeho hnutia na Slovensku podmienky pre rozvoj
všetkých lyžiarskych disciplín. Podporuje, riadi a koordinuje aktivity v každej lyžiarskej a
snoubordingovej disciplíne, organizuje športové a spoločenské podujatia, realizuje vzdelávacie
programy pre športovcov a odborníkov v športe a plní ostatné funkcie národného športového zväzu
podľa paragrafu §16 zákona č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného 29. novembra 2016 vo všetkých
lyžiarskych a snoubordingových disciplínach.
Slovenská lyžiarska asociácia vykonáva tieto činnosti:

•
•
•

je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
združuje súťažiace športové kluby registrovaných v registri právnických osôb v športe a aktívnych
športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe,

•

zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných
súťažiach a

•
•

zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,

•
•

navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,
zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených
predpisom národného športového zväzu,

•

vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu
podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q), ZoŠ
metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,
organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú
športovú organizáciu,

•
•
•

schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži a udeľuje športovej organizácii právo na
účasť v nej na základe ich splnenia,

•

vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a),
b), f), k), n) až q), ZoŠ
určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na
vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú
spôsobilosť,

•
•

oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobnosti,
ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu,

•

uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie
nevzťahuje osobitný predpis,

•

podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.
Od roku 2016 prebieha v Slovenskej lyžiarskej asociácii transformácia na organizáciu, ktorej orgány,
členovia a športovci konajú v súlade s prijatým Zákonom o športe, príslušnými vyhláškami vládnych
inštitúcií, a pravidlami Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Táto transformácia je dlhodobý proces,
predovšetkým z dôvodu nedostatku informácii o aplikovaní vybraných ustanovení Zákona o športe a z
dôvodu potreby pochopenia dôvodov požadovaných zmien členmi a funkcionármi SLA.
Rok 2020 z hľadiska účtovnej agendy a auditu nadväzoval na prácu z predchádzajúceho účtovného
obdobia. Naďalej sa implementovali nevyhnutné zmeny v systéme vedenia účtovníctva a v
manažmente kontroly a toku dokladov v súlade s nariadeniami o aplikácií ustanovení Zákona o športe.

Správa médiá a šport

V roku 2020 bola SLA, tak ako aj cely svet včetne športového postihnutá pandémiou. Na základe proti
pandemických opatrení nebola dokončená sezóna 2019 – 2020.
Od marca 2020 prišla na Slovensku nová politická garnitúra.
Vláda nádeje v pozitívne spoločenské zmeny.
Pred plánovaným FIS Kongresom 2020 podviedol generálny sekretár Radovan Cagala predsedníctvo
SLA a nominoval svojvoľne do predsedníctva FIS pani Janu Palovičovú.
Toto právo má výlučne P_SLA. Kedže sa jednalo už o niekoľké opakované porušenie pravidiel SLA zo
strany Radovana Cagalu. Odvolala predsedníctvo SLA počas svojho zasadania 29.5.2020 Radovana
Cagalu z funkcie generálneho sekretára.
Priamočiary prechod do klubu ZSL – zväzu slovenského lyžovania, potvrdil už dlhobejší zámer nášho
generálneho sekretára aktívnej pomoci k likvidácii SLA, ako národnej lyžiarskej autority.
Z mediálnych dokumentov a našich permantne sa obnovujćich správ je známe, že prvá vlna gradácie
sporu ZSL verszus SLA formou neustálej diskreditácie vyvrcholila na konferencii 2020.
Nevyšiel ani ďaľší pokus o rozklad SLA. Diskretácia a politicky motivované podnety včetne nezištnej
politickej podpory vyústili 1.12.2020 k útoku, ktorý ma dosah až do dnešného dátumu.
Nasleduje chronológia mediálnych výstupov. Správy z úsekov.
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Zoznam tlačových správ, vyhlásení SLA a komunikácie SLA
(externej, internej)
v sezóne 2020/2021 (nezahŕňa individuálne odpovede pre
novinárov)

1.

30.05.2020 Poprad

Včera na rokovaní Predsedníctva SLA Slovenskej lyžiarskej asociácie členovia
Predsedníctva SLA vyslovili nedôveru úradujúcemu generálnemu sekretárovi
Radovanovi Cagalovi, následkom čoho bol s okamžitou platnosťou odvolaný z funkcie.
Toto rozhodnutie bolo vyvrcholením opakovaného prekračovania kompetencií zverenej
funkcie.

Slovenská lyžiarska asociácia sa dlhodobo venuje zlepšeniu riadenia procesov v rámci
asociácie. „Na základe opakovaného závažného pochybenia a zneužitia právomoci aj
s medzinárodným dosahom Predsedníctvo SLA hlasovaním vyslovilo generálnemu
sekretárovi nedôveru a odvolalo ho z funkcie. V najbližších dňoch prebehne celkový audit
na sekretariáte SLA. Po ňom Predsedníctvo SLA rozhodne o ďalšom postupe,“ povedal na
margo vzniknutej situácie Ivan Ivanič, prezident SLA.

2.
16.06.2020 16.6.2020 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia po dôkladnom zvážení bola nútená zrušiť Svetový
pohár v behu na kolieskových lyžiach, ktoré sa mali konať 13.-16.8.2020 v
Banskej Bystrici. V lyžiarskom športe tak pandémii padol za obeť už druhý
Svetový pohár, ktorý sa mal tento rok konať na Slovensku.
Prípravné práce na realizovanie podujatia boli v plnom prúde, keď sa nečakane
Svetový pohár dostal pod tlak zo strany Covid-19. Po uvoľňovaní opatrení SLA bola
pripravená preteky organizovať za prísnych hygienických opatrení, ktoré si ako
usporiadateľ trúfala zvládnuť. Avšak účasť účastníkov z niektorých krajín nebol jasný,
z dôvodu vlastných bezpečnostných opatrení krajín a nebol rovnako súhlasný postoj
partnerov projektu. Takže nebolo možné ekonomicky pokryť realizáciu celého
podujatia.
„Do poslednej chvíle sme verili, že bude možné podujatie zrealizovať. Realita je však
taká, že za týchto podmienok je podujatie nerealizovateľné. Toto mal byť najúspešnejší
rok Slovenskej lyžiarskej asociácie v usporiadaní TOP-podujatí. V priebehu desiatich
mesiacov sme mali na území Slovenska uskutočniť tri Svetové poháre: lyžovanie na
tráve, beh na kolieskových lyžiach, ktoré sú už zrušené, zostáva len Svetový pohár žien
v Jasnej 2021. Nie je možné predpovedať, ako sa bude vyvíjať situácia v spojení s
COVID-19, ale budeme sa na FIS opätovne uchádzať o možnosť realizácie oboch
pohárov na budúci rok, “ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.

3.
17.06.2020 17.6.2020 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia uzavrela pilotný projekt E-Majstrovstvá SR v
alpskom lyžovaní, ktoré prebiehali 1. až 8. júna a odmeňuje víťazov. Celkovo sa
do E-Majtrovstiev prostredníctvom mobilnej aplikácie Ski Legends zapojilo 2345
používateľov zo 49 krajín sveta. V TOP desiatke boli zastúpené nasledovné
krajiny: Francúzsko 502 účastníkov, Taliansko 428, Švajčiarsko 184, Nemecko
181, Česko 148, Slovensko 142, Rakúsko 135, Nórsko 74, Poľsko 57 a Švédsko
49.

SLA spustila E-Majstrovstvá SR v alpskom lyžovaní v spolupráci so spoločnosťou PowerPlay
Studio. Je to po prvýkrát v histórii slovenského e-lyžovania. Virtuálne preteky vyhral a veľký
glóbus získal hráč s prezývkou Cirby. Marek Králiček zo Žiliny je tak prvým lyžiarskym ešampiónom SR v alpskom lyžovaní.
Celkovo bolo možné súťažiť v piatich kategóriách: slalom, obrovský Slalom, super-G, zjazd a
v hlavnej kategórii Majster v lyžovaní (celková pozícia; súčet bodov z prvých 4 kategórií),
pričom v súťaži boli dve skupiny hráčov. V prvej boli len hráči zo Slovenska a v druhej z celého
sveta vrátane Slovenska. Glóbusmi a vecnými cenami budú odmenení len hráči zo Slovenska,
zahraniční budú odmenení virtuálnou menou (gemy) v hre.
„Segment e-sportu je zaujímavý a marketingovo môže byť prínosom nie len počas
výluky COVID 19, ale určite je vážnym nástrojom popularizácie nášho športu aj do
budúcna. Digitalizácii na rôznych úrovniach sa venuje aj svetová federácia FIS, tak bude
zaujímavé sledovať tento vývoj. Chceme spolupracovať aj na ďalších projektoch.
Rysuje sa možnosť usporiadania pretekov v skokoch na lyžiach, alebo bežecké
podujatia,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.
4.
20.06.2020 20.6.2020 Hodruša Hámre

Prvé spoločné sústredenie novej sezóny po pandémii Covid-19 rozbehli bežci na lyžiach
v resorte Salamandra
Od 14.6.2020 do 19.6.2020 sme zrealizovali absolútne prvé skupinové sústredenie bežcov na
lyžiach v novej sezóne 2020/2021 v Salamandra resort.
Spoločne na sústredení sa stretli všetky reprezentačné družstvá s talentovanou mládežou
z Národného lyžiarskeho centra (NLC-Nordic) Slovenskej lyžiarskej asociácie pod vedením
trénerov Jána Valušku a Stanislava Holienčíka.
Popri tréningu športovci i tréneri stihli absolvovať i vzdelávací kurz s praktickými ukážkami na
tému: Špecifické cvičenie pre posilňovanie stabilizačného systému, za účelom zdokonaľovania
techniky. Prednášajúci odborníci - fyzioterapeuti: Mgr. Michal Sýkora a Bc. Jaroslav Gajdoš
posunuli svojimi praktickými ukážkami seminár na svetovú úroveň.
Medardovské počasie, kopcovitý profil Štiavnických vrchov dotvorili náročnosť tvrdému
kondično-silovému sústredeniu s technickým zdokonaľovaním behu na kolieskových lyžiach.
„Bežci na lyžiach nie sú z cukru, sú tvrdo trénovaní v náročných prírodných podmienkach za
každého počasia, odolní voči poveternostným zmenám,“ povedal športový riaditeľ Bežeckého
úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal Malák.
Sústredenie absolvovali reprezentanti: Alena Procházková, Mária Danielová, Kristína Sivoková,
Barbora Horniaková, Marianna Klementová, Paulína Chudíková, Laura Roglová, Sofia Kleinová,
Marko Havran, Martin Stankoviansky, Matej Horniak.
Overené tréningové zázemie aj počas prudko meniaceho sa počasia opäť ponúklo rozmanitú
tréningovú pestrosť s možnosťou regenerácie v hotelovom wellnes i prírodnom banskom
Hornohodrušskom tajchu.
Športovci si pochutili na kulinárskych špecialitách šéfkuchára, čo dotvorilo úplnú spokojnosť
i naplnenie všetkých zmyslov.
Po Salamandre sa naša reprezentácia presúva priamo na Skalku pri Kremnici, kde bude
pokračovať tímová kondičná príprava a vyvrcholí testovacím blokom v spolupráci s Národným
športovým centrom (NŠC).

Fotogaléria

5.
22.06.2020 21.6.2020 Petrovice ČR

Vzhľadom na pandémiu Covid19 boli tento rok zatiaľ zrušené všetky medzinárodné preteky
pod gesciou FIS, ako aj Svetový pohár, ktorý sa mal konať začiatkom júna v stredisku Ahoj
pri Piešťanoch. Preto naši pretekári využili príležitosť a cez víkend sa zúčastnili prvých
tohtoročných pretekov o Český pohár v českých Petroviciach, kde sa na štart postavilo 75
pretekárov.
Pre našich reprezentantov to bol dobrý porovnávací pretek, pretože českí juniorskí
reprezentanti sú vlastne svetovou špičkou, najmä Martin Barták, viacnásobný juniorský
majster sveta a minuloročný celkový víťaz svetového pohára dospelých a medzi ženami to
je celková víťazka svetového pohára v slalome Alena Veselá.
Adam Masár potvrdil dobrú formu v sobotu svojím 3. miestom, od 2. miesta ho delilo len
pár stotín. Rovnako aj Nikol Fričová, nedeľňajším 2. miestom, keď v druhom kole mala
najrýchlejší čas. Ďalšou úspešnou pretekárskou bola Tatiana Suchá, ktorá v kategórii U16
obsadila 2. a 3. miesto. V ďalších žiackych kategóriách už nebola taká veľká konkurencia,
ale ani tu sa naši žiaci nestratili a získali pekné umiestnenia. V kategórii U10 štartovala
Timea Volentierová.
Poradie Graski - Česky pohár, poriadne upršané ale úspešné:-)
1. deň: T. Suchá 2. miesto, Z. Rohárová 2. miesto, A. Masár 3. miesto, N. Fričová 4. miesto,
S. Gavalierová 4. miesto, A. Bošková 4. miesto, A. Nitka 6. miesto, A. Jánoška 6. miesto,
V. Drahovská 6.miesto, S. Macejková 10. miesto.
2. deň: : N. Fričová 2. miesto, T. Suchá 3. miesto, A. Masár 4. Miesto, A. Jánoška 5. miesto,
A. Bošková 5. miesto, S. Gavalierová 5. miesto, V. Drahovská 6. miesto, Macejková 8.
miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme:-)))
Na foto, bez poradia: Adam Nitka, Michaela Macků, Sára Gavalierová, Tatiana Suchá,
Vanesa
Drahovská,
Nikol
Fričová,
Alex
Jánoška,
Adam
Masár
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6.
12.07.2020 Velké Karlovice ČR
Dnes sa v českých Velkých Karloviciach uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach,
výjazd klasickou technikou s hromadným štartom. Bežci na lyžiach tak otvorili novú sezónu 2020/2021. Okrem
našich reprezentantov sa na štart sa postavili reprezentanti z Českej republiky a Poľska. Medzi ženami bola
najúspešnejšia naša Alena Procházková a najlepším bežcom medzi mužmi bol bývalý slovenský reprezentant Peter
Mlynár. Ján Koristek sa pretekov nezúčastnil.
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7.

16.07.2020 Poprad

Záver kontroly HKŠ: Slovenská lyžiarska asociácia neporušila zákon
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo kontrolu subjektu Slovenská
lyžiarska asociácia, predmetom ktorej bolo dodržiavanie povinností národného športového
zväzu podľa Zákona o športe. Záver hlavného kontrolóra športu je, že Slovenská lyžiarska
asociácia neporušila zákon.
Kontrola prebiehala od 20.1.2020 do 29.6.2020 na základe podnetu člena národného
športového zväzu SLA z Úseku alpských disciplín Petra Bendíka, ktorý dlhodobo uvádza
nekorektné informácie o dianí v SLA.
„S výsledkom kontroly sme spokojní a sme presvedčení, že aj v iných prípadoch, kde je
Slovenská lyžiarska asociácia neodôvodnene napádaná a osočovaní sú jej funkcionári z
nekalých praktík, sa potvrdí, že SLA pracuje v prospech športovcov a má záujem o udržanie
lyžiarskeho športu na čo najvyššej úrovni,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.
8.
02.08.2020 Závažná Poruba
2. kolo Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach má svojich víťazov. Pretekalo sa v behu na kolieskových
lyžiach na 4,2 km dlhej trati, v kategóriách: ml. dorastenky/dorastenci, st. dorastenky/doratenky, ženy/juniorky,
muži/juniori.
V kategórii ženy/juniorky zvíťazila Alena Procházková a medzi mužmi/juniormi Ján Koristek.
Všetky kategórie:
ml. dorastenky:
1. BACULÍKOVÁ Liliana, SVK, ŠKP Banská Bystrica
2. OBRCIANOVÁ Lea, SVK, BK Opalisko Z. Poruba
3. MICHALOVIČOVÁ, Alexandra, SVK, KBL Jasná Lipt. Mikuláš
ml. dorastenci:
1. STANKOVIANSKY Martin, SVK, KBL Jasná Lipt. Mikuláš
2. ADAMOV Michal, SVK, TJ Tatran Hybe
3. CENEK Tomáš, CZE, FENIX SKI TEAM Jeseník
st. dorastenky:
1. BUKASOVÁ Veronika, SVK, BK Opalisko Z. Poruba
2. PIATKOVÁ Emma, SVK, BK Opalisko Z. Poruba
3. PIKALOVÁ Daniela, SVK, KBL Jasná Lipt. Mikuláš
ženy/juniorky:
1. PROCHÁZKOVÁ Alena, SVK, LK Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica
2. DANIELOVÁ Mária, SVK, Sport Rysy Klub
3. MAZÚROVÁ Timea, SVK, MKL Kremnica

st. dorastenci:
1. HORNIAK Matej, SVK, MKL Kremnica
2. BEŤKO Samo, SVK, BK Opalisko Z. Poruba
3. BADÁŇ Matej, SVK, Race Team Bajčičák
muži/juniori:
1. KORISTEK Ján, SVK, LK Ski Team JASE Látky
2. CESNEK Damián, SVK, Športový klub polície Žilina
3. RENDA Andrej, SVK, KBL Jasná Lipt. Mikuláš
Podujatie prebiehalo po prvýkrát v lokalite Závažná Poruba, kde pôsobí aj lyžiarsky oddiel BK Opalisko, ktorý
preteky organizoval.
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9.

04.08.2020 Predklášteří, ČR, V 3. kole pretekov ČESKÉHO POHÁRA v PŘEDKLÁŠTEŘÍ hviezdili slovenské
nádeje v lyžovaní na tráve
V 3. Kole Českého pohára sa zúčastnili zástupcovia z Českej republiky, Nemecka a Slovenskú republiku
reprezentovalo osem pretekárov zo štyroch klubov, pričom dominovali predjuniorské kategórie, z juniorov
štartovala len Nikol Fričová. Na štart sa postavili štyria pretekári z nového klubu DUVI ŠPORT Zlaté Moravce,
dvaja zo SKI KLUB PIEŠŤANY a po jednom pretekárovi SKI CLUB Brezno a SNOW SKI STAR Bratislava. Našim mladým
reprezentantom v lyžovaní na tráve sa podarilo nazbierať spolu 17 pódiových umiestnení: 5 zlatých, 6
strieborných a rovnako 6 bronzových.
Súťažilo sa v troch disciplínach: obrovský SLALOM /GS, SLALOM/SL, juniori a dospelí Super G /SG/ a deti v
kategóriách U10-U16 mali tzv. GYMKHANA, čo znamená prekážkové jazdy pre rozvoj koordinačných a
stabilizačných vlastností načas. Je to taktiež bodovaná disciplína pre konečné poradie Českom pohári.
Prekvapili najmä nováčikovia Matej Vítek, ktorý získal tri zlaté medaily, Maxim Hrnčiar jednu bronzovú a Timotej
Garaj dve strieborné a jednu bronzovú, ktorí vo svojej prvej tohtoročnej sezóne dokazujú, že lyžovanie na tráve
má ďalších lyžiarov, od ktorých môžeme očakávať aj v ďalších rokoch reprezentáciu Slovenska s dobrými
výsledkami. Nesklamali ani dievčatá Timea Volentierová (zlato a striebro), Tatiana Suchá (striebro a bronz),
Alžbeta Bošková (striebro a bronz) a Sára Gavalierová (bronz), ktoré z roka na rok napredujú.
Jedinou juniorskou zástupkyňou zo Slovenska na tomto podujatí bola Nikol Fričová. Predviedla štandardne jazdy,
ale časové straty spôsobené slabými štartmi mali vplyv na umiestnenie, obsadila jedno 1. miesto a dve 3 miesta.
Pre Juniorov to však nebol bodovo hodnotený pretek do celkového poradia, a tak Nikol aspoň zostala v tréningovopretekovom cykle a podporila účasťou zvyšok slovenského tímu. Mladší pretekári mohli vidieť jazdy staršej
kolegyne a priučiť sa novým trikom.
Výsledky SVK:
GYMKANA:
U 10 dievčatá prípravka
1. Timea Volentierová
U10 chlapci prípravka
1. Matěj Vítek
3. Maxim Hrnčiar
U12 predžiaci
3. Alžbeta Bošková
U16 staršie žiačky
3. Tatiana Suchá
U16 starší žiaci
3. Timotej Garaj
GS
U 10 dievčatá prírpavka
2. Timea Volentierová
U10 chlapci prípravka
1. Matěj Vítek (4. Maxim Hrnčiar)
U16 starší žiaci
2. Timotej Garaj
juniorky
3. Nikol Fričová
SG juniorky
1. Nikol Fričová

SL
U10 chlapci prípravka
1. Matěj Vítek
U12 predžiaci
2. Alžbeta Bošková
U16 staršie žiačky
2. Tatiana Suchá
3. Sára Gavalierová
U16 starší žiaci
2. Timotej Garaj
Juniorky
3. Nikol Fričová
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10.

09.08.2020 Látky
3. kolu - Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach, ktoré v nedeľu zorganizoval LK Ski Team Jase Látky
na Látkach, voľným spôsobom s hromadným štartom medzi ženami kraľovala Alena Procházková medzi mužmi
Tomáš Sklenárik.
Všetkým srdečne blahoželáme
Celkové výsledky:
ml. dorastenky (8km)
1. Laura ROGLOVÁ
2. Liliana BACULÍKOVÁ
3. Veronika MICHALECHOVÁ
ml. dorastenci (8km)
1. Martin CIENIK
2. Tomáš CENEK
3. Matúš ŠKERDA
st. dorastenky (8km)
1. Veronika BUKASOVÁ
2. Emma PIATKOVÁ
3. Margaréta SOKOLOVÁ
st. dorastenci (16km)
1. Matej HORNIAK
2. Marko HAVRAN
3. Benjamín BELICAJ
Ženy, juniorky (16km)
1. Alena PROCHÁZKOVÁ
2. Barbora HORNIAKOVÁ
3. Timea MAZÚROVÁ
Muži, juniori (24km)
1. Tomáš SKLENÁRIK
2. Andrej RENDA
3. Denis TILESCH
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11.

11.08.2020 Brestová pri Zvolene, Kubašok pri Poprade

Slovenskí reprezentanti v lyžovaní na tráve absolvovali 6-dňové sústredenie v dvoch nových slovenských
centrách lyžovania na tráve, Brestová pri Zvolene a Kubašok pri Poprade. Sústredenia sa pod vedením
reprezentačného trénera Ľuboša Masára zúčastnili (na spoločnej snímke) Adam Masár, Alex Jánoška,
Nikol Fričová a Vanesa Drahovská, spolu s nimi aj čakateľky na reprezentáciu Soňa Macejková a
Michaela Macků, ktoré sa od starších veľa priučili.

Sústredenie bolo zamerané hlavne na otestovanie nových svahov, vylepšenie techniky jazdy plus
kondičná príprava zameraná hlavne na balančné cvičenia, rovnováhu a dynamiku. Samozrejme
nechýbal ani relax v podobe plávania a vodnej gymnastky a masáže. Obidva svahy sú vhodné aj na
usporiadanie pretekov a v Brestovej sa už o dva týždne uskutoční jedno kolo Slovenského pohára, za
účasti pretekárov z ČR, pretože výsledky sa zarátavajú aj do Českého pohára. V tejto sezóne FIS zrušila
Svetový pohár v lyžovaní na tráve na Slovensku, tak letná sezóna je venovaná hlavne tréningom a
pretekom na slovenskej a českej pôde. Majstrovstvá SR a finále SP sa budú konať na Ahoji pri Piešťanoch
10.-11.októbra.
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12.

12.08.2020 Poprad

Kontrola dodržiavania povinností národného športového zväzu v Slovenskej lyžiarskej
asociácii (SLA) bola koncom júla definitívne uzavretá prerokovaním správy o kontrolnej
činnosti, kedy na pôdu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Hlavná kontrolórka
športu v SR Alica Fisterová pozvala zástupcov kontrolovanej SLA. Výsledkom tohto rokovania
je definitívne platný záver najvyššieho kontrolného orgánu pre šport v SR, že lyžiarska
asociácia zákon neporušila.
Kontrola prebiehala od 20.1.2020 do 29.6.2020 na základe podnetu člena národného
športového zväzu SLA z Úseku alpských disciplín Petra Bendíka st. „Verím, že záver tejto niekoľko

mesiacov trvajúcej kontroly je dôkazom toho, že vedenie lyžiarskej asociácie hospodári
transparentne a ničím nepodložené, stále sa opakujúce, neodôvodnené výpady proti nemu sú
všetkým, len nie úprimnou a férovou snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju lyžiarskeho športu na
Slovensku, vrátane hľadania a výchovy nových talentov,“ povedal na margo záverov kontroly Ivan
Ivanič, prezident SLA.

13.

13.08.2020 Brestová pri Banskej Bystrici
ČESKÝ A SLOVENSKÝ POHÁR BRESTOVÁ 22.-23.8.2020
Po prvýkrát Český pohár v lyžovaní na tráve na Slovensku, začiatok o 9.00 hod.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ POHÁR V LYŽOVANÍ NA TRÁVE BRESTOVÁ
USPORIADATEĽ
:
SKI
KLUB
PIEŠŤANY
v
SPOLUORGANIZÁTOR:
SKI
KONTAKTNÁ
OSOBA:
Martin
Gavalier;
+421
Ľuboš
Suchý;
+421
918

spolupráci
907

936
343

SLAúsek
lyžovania
na
tráve
CLUB
BREZNO
740;
martin.gavalier@motylslovakia.sk
054;
info@mkonzult.sk

ADRESA: SKI AREÁL BRESTOVÁ pri obci Sielnica. Trasa za obcou do lyžiarskeho strediska bude vyznačená
smerovými tabuľkami. V Google maps zadajte Lyžiarske stredisko Sielnica – Brestová.
ORGANIZAČNÝ
VÝBOR:
TECHNICKÝ
DELEGÁT:
Peter
Žák
RIADITEĽ
PRETEKOV:
Ladislav
Šándor
VELITEĽ
ROZHODCOV:
Ing.
Juraj
Geleta
STAVBY
TRATÍ:
Budú
určení
na
porade
trénerov
po
tréningu
v
piatok
MERANIE,
VÝSLEDKY:
Videocom
Štancel,
s.r.o.
ARBITER:
Bude
určený
po
porade
trénerov
na
daný
deň
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: ZVOLEN NEMOCNICA - lekárka s asistenciou s následným privolaním prevozu RZP sanitka
SÚŤAŽNÉ
PODMIENKY:
TRAŤ:
Brestová
stredná
zjazdovka
KATEGÓRIE A DISCIPLÍNY: TALENT, U10,U12,U14,U16, JUNIOR, DOSPELÍ, 1Xslalom (SL), 1xobrovský slalom (GS)
Online
prihlasovanie
do
17.8.2020
jednotlivo/hromadne
odkaz: https://my.raceresult.com/155141/registration?lang=sk

za

kluby

kliknite

na

tento

Fotogaléria

14.

24.08.2020 Brestová pri Banskej Bystrici

Uplynulý víkend sa SKI AREÁL BRESTOVÁ stal dejiskom historicky prvých pretekov
Českého pohára a pretekov Slovenského pohára, na ktorom sa zúčastnili pretekári z Českej
republiky, Slovenska a Nemecka. Na štart sa postavilo 72 pretekárov v jednotlivých
kategóriách.
Slovensko reprezentoval spolu 15 pretekárov z klubov: Duvi Sport Zlaté Moravce, SKI KLUB
PIEŠŤANY, SKI CLUB BREZNO, SK TRENČÍN, Martinské Hole, SNOW SKI STARS
BRATISLAVA, REMAS PIEŠŤANY a SKZR Banská Bystrica.
Počasie lyžiarom na tráve vyšlo, čo bolo ďalším predpokladom pre úspešné
zvládnutie pretekov a kvalitne pripravená zjazdovka spolu s novým ešte nepoznaným
terénom pripravila pre viacerých pretekárov zaujímavé situácie, ktoré v jazdách museli riešiť.
Niekoľko krát zasahovali aj záchranári spolu s dobrovoľnými hasičmi zo Sielnice, avšak vždy
sa to našťastie zaobišlo bez vážnejších zranení. Trávari na svojich svahoch vítajú aj zimných
lyžiarov, v Brestovej sa pretekov zúčastnil a v obrovskom slalome si zmeral sily člen úseku
alpských disciplín Ján Sanitrár, ktorému síce letný dril ešte čiastočne chýba, ale napriek tomu
si vyslúžil obdiv od konkurentov z Českej republiky.

Preteky v SKI AREÁL BRESTOVÁ usporiadali SKI KLUB PIEŠŤANY a SKI CLUB
BREZNO v spolupráci zo Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Veľké poďakovanie patrí aj
majiteľovi strediska Ľudovítovi Kartíkovi s manželkou Ivetou a rodičom – starým rodičom za
niekedy až bezhraničnú ochotu a pomoc.
„Počas celého podujatia vládla príjemná atmosféra, mali sme návštevníkov zo Žiaru nad
Hronom, Zvolena, Banskej bystrice či Sielnice z blízkeho okolia. Podarilo sa nám
prilákať aj verejnosť, čo nás úprimné teší a verím, že takto inšpirujeme ďalších
športovcov vstúpiť do našich radov a vychováme viac úspešných športovcov. Ako bodku
za každým dňom sme pripravili prekvapenie vo forme studenej sprchy od hasičov a v
nedeľu prelet lietadla, ktoré deťom zhodilo cukríky. Verím že sa každému páčilo a
budeme radi, ak sa k nám lyžiari opäť vrátia,“ uzavrel Ľuboš Suchý, jeden z organizátorov.
Výsledky :
Obrovsky slalom:
Kategória: TALENT
1. Korienková Kristína SKi Trenčín
3. Lepejová Lívia -Martin
U10
2. Matej Vítek -Duvi Sport
U12 :
4. Bošková Alžbeta -SKI KLUB PIEŠŤANY
U14
4. Rohárová Zuzana - REMAS PIEŠŤANY
6. NITKA ADAM -REMAS PIEŠŤANY
U16
6. Tatiana Suchá - SKI CLUB BREZNO
1. GARAJ TIMOTEJ
JUNIOR
2. Fričová Nikol-Snow ski stars
7. Sanitrár Ján -SKRZ BB
8. Pinter Samuel -Duvi Sport
Výsledky :
Slalom:
Kategória : TALENT
1. Korienková Kristína SKi Trenčín
2. Lepejová Lívia - Martin
U10
1. Matej Vítek -Duvi Sport
2. Maxim Hrnčiar -Duvi Sport
U12
4. Bošková Alžbeta -SKI KLUB PIEŠŤANY
U14
3. Rohárová Zuzana - REMAS PIEŠŤANY

U16
3. Tatiana Suchá - SKI CLUB BREZNO
2. GARAJ TIMOTEJ
JUNIOR
4. Fričová Nikol - Snow ski stars
Poďakovanie patrí aj partnerom podujatia: Motýl Slovakia s.r.o., M KONZULT SLOVENSKO,
s.r.o., ŠK KARTÍK Banská Bystrica, Slovenská lyžiarska asociácia, Olejári s.r.o., Nemocnica
AGEL, Lucka minerálne vody, PIVOVAR STEIGER.

Fotogaléria

15.

31.08.2020 OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU COVID-19 pri usporiadaní Konferencie
SLA konanej dňa 03.09.2020 v Hoteli Dixon, Banská Bystrica
Vážení delegáti/pozvaní hostia 9. Riadnej Konferencie SLA, venujte prosím
pozornosť Opatreniam proti šíreniu COVID-19 pri usporiadaní 9. Riadnej
Konferencie SLA konanej 3.9.2020 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.
Aktuálne opatrenia nájdete kliknutím sem.
16.

02.09.2020 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa podrobuje vnútornému auditu po odvolaní
Radovana Cagalu z funkcie generálneho sekretára SLA. Už sú známe prvé predbežné
výsledky auditu, ktoré hovoria, že išlo o správne rozhodnutie.
Všetky indície nasvedčujú, že bývalý generálny sekretár zneužil podpisy SLA na dôležitých
dokumentoch, nedokázal pre SLA zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so zákonom,
uzavrel v tejto citlivej oblasti zmluvu s externou právnou kanceláriou v rozpore s internými
nariadeniami SLA, bez konzultácie s interným právnikom asociácie, pričom sa ukazuje, že išlo
o dodávateľa bez zjavnej dostatočnej praxe, kvalifikácie a odbornosti. Porušoval Zákonník
práce, čo malo za následok neoprávnené a neefektívne použitie verejných finančných
prostriedkov, porušoval Zákon o športe a Zákon o elektronickej komunikácii. Jeho odchodom
zo SLA zmizli rôzne dokumenty, cez jeho osobu unikali len jemu zverené informácie,
svojvoľne manipuloval s delegátmi Konferencie, svojvoľne rozhodoval o nomináciách na FIS
a SOV, kde naposledy poškodil našu elitnú snowboardistku Klaudiu Medlovú so štipendiom
ZOH Peking aj napriek tomu, že v tom čase mala excelentné výsledky vo svetovom pohári,
najlepšie výsledky zo všetkých navrhnutých športovcov SLA na štipendium SOV a stále má
najreálnejšiu šancu urobiť zaujímavý výsledok na ZOH, minimálne jednému z predsedov
úsekov pomohol k neoprávnenému obohateniu.
„Je to len časť zistených informácií, ktoré idú v tretej fáze auditu na právnu analýzu.
Niektoré zistenia sa dotýkajú chúlostivých informácií s trestnoprávnym dosahom, preto
nemôžu byť v tomto momente publikované. Nateraz zarážajúce na celej situácii je, ako je
možné, že sa ten istý človek po vyslovení nedôvery a odvolaní z funkcie obratom zamestnal
v inom športovom klube na rovnakej pozícii. A ten istý klub verejne prezentuje, že ide
prevziať štatút národného športového zväzu,“ povedal v súvislosti so zisteniami Ivan
Ivanič, prezident SLA.
17.
03.09.2020
Milí členovia SLA, milí priaznivci lyžiarskeho športu,
ak vás zaujíma, ako bude prebiehať 9. Riadna Konferencia SLA 2020, pozerajte vysielanie online. Link bude
zverejnený hneď po začatí konferencie.
1.časť
https://www.facebook.com/watch/?v=307793443655836&extid=4eubRZk5nUWiLVCW
Prestávka
2. časť

https://www.facebook.com/watch/?v=783083735778485&extid=KSK2kgTs7AxffWR6
3.časť
https://www.facebook.com/watch/?v=354264029063106&extid=hl3t8Rq7dFyaSl1r
Prestávka
4. časť
https://www.facebook.com/watch/?v=310388590233338&extid=WzIPAnqo8NwoFiOZ
18.

04.09.2020 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia otvorene a s výzvou na konštruktívnu
komunikáciu
Včera sa v priestoroch hotela Dixon v Banskej Bystrici konala riadna 9. Konferencia
Slovenskej lyžiarskej asociácie. Hlavnou témou podujatia boli voľby zástupcu severskej
kombinácie v Predsedníctve SLA (P-SLA), zástupcu skokanov na lyžiach v Predsedníctve
SLA (P-SLA), predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA a Orgánu pre riešenie
sporov SLA. Nemenej dôležitým bodom konferencie bolo rozhodnutie Konferencie vo veci
členov porušujúcich Stanovy SLA.
Konferencia sa konala v náhradnom termíne z dôvodu pandémie COVID19. Prezident
zhodnotil procesy v SLA od poslednej konferencie a predstavil vyhliadky na najbližšiu sezónu.
Výsledky volieb konferencie boli nasledovné: zástupcom severskej kombinácie v
Predsedníctve SLA (P-SLA) sa stal František Zlevský, zástupcom skokanov na lyžiach v
Predsedníctve SLA (P-SLA) Martin Mesík, predsedom Disciplinárnej komisie SLA Peter
Ďurčo, podpredsedom Disciplinárnej komisie SLA Vincent Frič, predsedom Orgánu pre
riešenie sporov SLA Roman Reisstetter a podpredsedníčkou Orgánu pre riešenie sporov
SLA Monika Poľanová.
Delegáti konferencie diskutovali o rôznych pracovných problémoch v rámci hnutia. Ostrá
výmena názorov prebehla najmä v témach vo veci členov porušujúcich Stanovy SLA, kde bolo
členom skupinky alpských disciplín vedenej Jurajom Sinayom a Petrom Bendíkom
jednoznačne vysvetlené, že asociácia skončila so zmierlivými pokusmi a výzvami na adresu
tejto skupinky. Boli vyzvaní, aby prestali vnášať do asociácie nepokoj a umelé problémy.
Významne sa podieľajú na dlhodobom poškodzovaní dobrého mena SLA zverejňovaním
domnelých podnetov bez toho, aby využili kontrolné orgány hnutia. Takéto konanie nebude
ďalej akceptované a bude sa ním zaoberať disciplinárna komisia SLA. Rovnaká skupinka
z úseku alpských disciplín sa pokúsila o doplnenie programu o odvolanie člena Predsedníctva
SLA pána Dluhoša, prezidenta Ivana Ivaniča a viceprezidenta SLA Marina Mersicha. Až dve
tretiny delegátov návrh nepodporili. Nakoniec boli prijaté všetky zákonom stanovené
dokumenty väčšinou členov delegátov. Po prvýkrát v histórii SLA bol zrealizovaný živý prenos
z celej konferencie cez FB SLA.
„Sme svedkami éry v lyžovaní, ktorá nemá obdobu. Sme pod tlakom pandémie a stále nie
je jasné, akým spôsobom v tejto súvislosti môžeme plánovať a organizovať tradičné
lyžiarske podujatia. Situácia sa každým dňom mení a žiaľ odpovede na otázky k tejto
téme sme nedostali od prítomného štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára, ktorý bol

čestným hosťom našej konferencie,“ uviedol Ivan Ivanič, prezident SLA k priebehu
konferencie a ďalej dodal: „Súčasná situácia si vyžaduje jednotu lyžovania a
snowboardingu. Boje a nezmyselné rozbroje nikto nepotrebuje. Dnes je jednota esenciou
prežitia viac, ako kedykoľvek predtým. Asociácia potvrdila svoju súdržnosť. Expanzívna
a agresívna politika permanentného prekračovania pravidiel a regulí, urážania,
provokácií a deštrukcie smerom do vnútra nášho hnutia aj smerom von bola odmietnutá.
Uprednostňujem povestnú „STREITKULTUR – kultúru sporu“, ale aj táto má svoje
pravidlá a mantinely.“
19.

08.09.2020 Kremnica - Skalka

Uplynulý víkend si bežci na lyžiach zmerali sily v lokalite Kremnicia- Skalka, na 4. kole pretekov
Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach, klasickou technikou s intervalovým štartom na
6km a 10km.
V kategórii muži/juniori na 10km zvíťazil Ján Koristek, medzi ženami/juniorkami Alena Procházková.
V kategórii st. dorastenci na 6km zvíťazil Matej Horniak, v kategórii ml. dorastenci Tomáš Cenek (CZE).
V kategórii st. dorastenky zvíťazila Veronika Bukasová, v ml. dorastenkách Ema Cenková (CZE).
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa 4.10. 2020 na Gerlachov, na vytrvalostné preteky voľnou
technikou s hromadným štartom.
Celkové výsledky:
Muži/juniori na 10km Ženy/juniorky 10km
1. Ján Koristek
1. Alena Procházková
2. Jakub Šiarnik
2. Kristína Sivoková
3. Andrej Renda
3. Barbora Horniaková
st. dorastenci na 6km ml. dorastenci
1. Matej Horniak
1. Tomáš Cenek (CZE)
2. Marko Havran
2. Martin Stankoviansky
3. Samo Beťko
3. Šimon Foltány
st. dorastenky 6km
1. Veronika Bukasová
2. Margaréta Sokolová
3. Emma Piatková

ml. dorastenky
1. Ema Cenková (CZE)
2. Laura Roglová
3. Tereza Bukasová

Podrobnejšie výsledky nájdete tu: http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/podujatia/detail$903.html

Fotogaléria

20.

22.09.2020 Podporte svojím hlasom sestry Pitoňákové, ktoré sú vynikajúce snoubordistky, výborné žiačky,
viacnásobné víťazky Slovenskej snoubordingovej ligy a držiteľky 3. miesta v Európskom pohári. Hlasovať
môžete každý deň do 27.9.2020!!!
Bližšie informácie o nich a spôsobe hlasovania nájdete na stránke: https://www.olympic.sk/ukazsa/sara-dorotapitonakove
21.

25.09.2020 Čerstvá správa z FIS. Počas online zasadnutia medzinárodnej pracovnej komisie ROLLER SKIING
sa podarilo nášmu zástupcovi v komisii Michalovi Malákovi obhájiť zaradenie Slovenska do kalendára
Svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach pre sezónu 2021. Návrh kalendára je zložený zo 6tich kôl
v nasledujúcich krajinách: CHN, SVK, EST, LAT, RUS, ITA. "Odolali sme názorom, že Svetový pohár by mal
byť redukovaný iba na 5 kôl" zdôraznil Malák po zhruba dvoj hodinovej tele-konferencii.

23.
01.10.2020 Lyžiarske stredisko Ahoj pri Piešťanoch
Vzľadom k Opatreniam Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sa
Majstrovstvá Slovenska plánované v dňoch 10.-11.10.2020 v lyžovaní na tráve na Ahoji pri
Piešťanoch neuskutočnia.
Prípadný náhradný termín bude včas oznámený.
24.

09.10.2020 Poprad
Milí členovia SLA a milí spolupracovníci SLA,
na základe aktuálne platných opatrení COVID19 na území SR, vás upozorňujeme na skutočnosť, že hromadné
podujatia, t. j. nad 50 ľudí, sa konať nesmú. Preto oznamujeme, so súhlasom a vedomím štatutárov SLA, že až
do odvolania tohto nariadenia je zakázané pod hlavičkou SLA konať podujatia, preteky, zhromaždenia a pod.,
ktoré by porušovali toto všeobecne platné nariadenie.
Pre podujatia, kde je predpoklad, že nebude prekročená hranica 50 účastníkov, je nutná konzultácia s exekutívou
SLA a povolenie P_SLA. Podmienkou každého podujatia je prísne dodržiavanie hygienických opatrení a predpisov.
25.

15.10.2020 Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19

Na základe informácií zverejnených na stránkach MZ SR sa nariadenia SLA ohľadne hromadných
podujatí z minulého štvrtku sprísňujú - všetky hromadné podujatia sú od 15.10. zakázané.

Usmernenie k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného
zdravia
s
účinnosťou
od
15.10.2020
Dátum: 15.10.2020
a)

Rúška

nemusia

b)
(1)

nosiť

osoby

Organizovaná
Športová

činnosť

(tréning)

pri

výkone

športová
je

POVOLENÁ

za

športu

činnosť

nasledovných

obmedzení:

športovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna
organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).
(2)

Športová

nasledovné
hokej:

činnosť

TIPOS

(organizované
extraliga,

športové

najvyššie
ICE

súťaže)
HOCKEY

sú

POVOLENÉ
súťaže:
LEAGUE,

futbal:
FORTUNA
Liga,
hádzaná:
SLOVNAFT
Handball
Extraliga,
MOL
Liga,
volejbal:
Extraliga
muži,
Extraliga
ženy,
basketbal:
Slovenská
basketbalová
liga,
Extraliga
ženy
súťaže, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku
aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie
musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva
najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho
konania
účasť divákov na organizovaných športových súťažiach nie je povolená.
(3) Iné: prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov sú ZATVORENÉ, pričom
neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný,
prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) sú ZATVORENÉ,
fitness
centrá
sú
ZATVORENÉ.
(4) Športovanie v školách (telesná výchova, športové súťaže a aktivity na školách) v rámci
výchovno-vzdelávacieho
procesu
nie
je
dotknuté
týmto
opatrením.
c)

HROMADNÉ

PODUJATIA

Zákaz hromadných podujatí - športových, kultúrnych, zábavných, spoločenských a iných jednom okamihu
za účasti viac ako šesť osôb.
- výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny
výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší
ako 12 hodín. Tieto hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného
zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri
splnení
týchto
podmienok
je
na
tomto
podujatí
možné
podávať
jedlá
a
nápoje.
- výnimku majú obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií. Účastníci musia dodržiavať vzdialenosť 2
metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. V interiéri nesmie
počet účastníkov v jednom okamihu prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov.
- výnimku majú aj hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších športových súťaží v hokeji, futbale,
hádzanej, basketbale a volejbale (presný zoznam je uvedený v opatrení). Musia však byť bez obecenstva za
dodržania
podmienok
ÚVZ
SR.
- zákaz sa nevzťahuje ani na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie
zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených
podmienok.

Aktuálne info na: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
26.

16.10.2020 Predictor Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní)

Fanúšikovia lyžovania! - Medzinárodná lyžiarska federácia FIS spustila novú online hru Predictor
Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní o hodnotné ceny).
Zapojte sa a podporte našich favoritov Peťu Vlhovú a Adama Žampu. Počnúc svetovým pohárom
v Söldene môžete predpovedať výsledky počas celej sezóny, súťažiť s priateľmi a porovnávať sa
s fanúšikmi na Slovensku i na celom svete. Do toho, priatelia!

https://predictorchallenge.fis-ski.com/#/welcome
https://www.fis-ski.com/en/alpine-skiing/alpine-news-multimedia/news-multimedia/news/winter-202021/play-now-fis-predictor-challenge

27.

18.10.2020 Sölden, 17.10.-18.10.
Prvé preteky Svetového pohára v Söldene (ženy) predstavovali super štart v novej zimnej sezóne pre Petru
Vlhovú!
Tretie miesto v obrovskom slalome a najmä bravúrna jazda v II. kole predstavujú veľký potenciál na splnenie
hlavného cieľa pre Peťu, ktorým je zisk veľkého kryštáľového glóbusu.
Srdečne blahožláme!
(foto: STV2)
Medzi mužmi obrovskom slalome zabodoval náš reprezentant Adam Žampa a skončil na 28. mieste. (prvé 3 body).
Andreasovi Žampovi sa ušla 49. priečka.
Naši alskí lyžiari budú bojovať ďalej, veľa šťastia!
(ilustr. foto: wintersportsgames.sk)

Fotogaléria

28.

24.10.2020 Poprad, 23.10.2020

AD: SLA zadržiava peniaze pre Petru Vlhovú
Prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie, Ivan Ivanič, považuje za potrebné reagovať na článok
v denníku Šport, strana: 27, autor: (rk) zverejnený 22.10.2020
Slovenská lyžiarska asociácia zdieľa rozhorčenie tímu Petry Vlhovej, že ešte nemohla čerpať všetky
finančné prostriedky pridelené z MŠVVaŠ, pretože má zviazané ruky.
Druhá časť prostriedkov pre TOP tímy boli na účet SLA pripísané len koncom augusta 2020. Slovenská
lyžiarska asociácia z vlastnej iniciatívy pripravila zmluvu, aby Petra Vlhová mohla oprávnene čerpať
finančné prostriedky cez realizátora SKI TIM VLHA, s.r.o., (ako pretekárka požadovala), ale
bohužiaľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR trvalo viac ako 70 dní pripraviť
stanovisko k tejto zmluve. Keď sa napokon vyjadrilo, jeho stanovisko bolo zamietavé.
Petra Vlhová doteraz čerpala takmer 50% prostriedkov. Po zamietavom stanovisku MŠVVaŠ Slovenská
lyžiarska asociácia v súčasnosti rieši, aby Petra mohla oprávnene čo najskôr čerpať ďalšiu časť
prostriedkov.
Ak niekto zverejní informáciu, že SLA zadržiava peniaze pre Petru Vlhovú, účelovo
klame. Informácie o výške sumy pre tím Petry Vlhovej sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv:
. Rovnako je možné odsledovať časovú os pohybu finančných prostriedkov od MŠVVaŠ, SLA až po
príjemcu: tím Petry Vlhovej, (heslo SLA)
Slovenská lyžiarska asociácia zabezpečila v rámci svojich možností a kompetencií dostatočný objem
finančných prostriedkov (vrátane všetkých marketingových práv SLA) Petre Vlhovej na prípravu a
účasť na významné lyžiarske podujatia.
Lehota na doručenie vyžiadaných informácií pre štátnu radkyňu Adrianu Mičkovicovú z MŠVVaŠ bola
dosť neštandardná - jeden pracovný deň, pričom reakciu dostala a tiež s ňou komunikovala kontrolórka
SLA, Petra Penkert.
Slovenská lyžiarska asociácia zverejňovanie takýchto jednostranných článkov (v rovnakom čísle
Športu bol totiž zverejnený aj celostranový PR rozhovor so šéfom o. z. ZSL, pričom ponuku na otvorený
rozhovor s prezidentom SLA denník Šport dlhodobo odmieta), vníma ako vytváranie mediálneho
tlaku na rozbitie národného športového zväzu.
29.

29.10.2020

Milí

členovia

Slovenskej

lyžiarskej

asociácie,

športovci

a zamestnanci,

dovoľte, aby sme vás v mene nášho národného športového zväzu informovali o udalostiach,
ktoré nás čakajú v najbližších dňoch. Ako ste už určite zachytili v médiách a správach,
v najbližších dňoch nás čaká celoplošné testovanie.
Keďže fungovanie športovcov a nášho športového zväzu je úzko ovplyvniteľné a naviazané na
aktuálnu situáciu, urobme všetko preto, aby sme sa všetci čím skôr mohli stretnúť pri našich
športových aktivitách a aby sme čo najviac zabránili momentálnemu nárastu a enormnému
šíreniu COVID-19 v spoločnosti.

Chceme vás poprosiť, aby ste sa slobodne rozhodli podľa vášho svedomia a
vedomia, ale aby ste aj vy boli hlavne zodpovední. V prípade neúčasti na celoplošnom
testovaní budete povinní zotrvať v 10-dňovej karanténe.
Z testovania, ktoré bolo nevyhnutné vykonať na vlastné náklady pri športovej činnosti, máme
skúsenosti, že sa náhodne vyskytlo niekoľko pozitívnych prípadov, ktoré boli včas podchytené
a zabránilo sa rozvinutiu ochorenia. Využiť možnosť bezplatného testovania bude pre
mnohých prínosom.
Musíme vás upozorniť, že pre zamestnancov, aby naďalej zotrvali v pracovnej činnosti,
bude potvrdenie o účasti na testovaní (s negatívnym výsledkom) povinné. Zamestnancom
nášho zväzu bude podľa nariadení povinné kontrolovať potvrdenie o účasti a v prípade
neúčasti im bude odopretá možnosť nastúpiť do práce.
Rovnako zodpovední by mali byť tréneri, športovci a všetci, ktorí pri tréningoch
prichádzajú do kontaktu.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme najmä pevné zdravie,
Vedenie národného športového zväzu SLA
Priebeh testovania – nájdete na tomto linku https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-nacovid-19/
30.

03.11.2020 Poprad

Najstaršie masové pravidelne organizované podujatie v behu na lyžiach na Slovensku – Biela
stopa Euroloppet Champion Race dostala v predstihu k 50. výročiu darček. V roku 2023 budú
na Skalke pri Kremnici ME v behu na lyžiach. Rozhodla o tom Európska federácia EUC.
EUC každoročne usporadúva ME v lyžiarskom maratóne v kategórii Popular Races. Na Kongrese
30. - 31. októbra (ktorý bol realizovaný prvýkrát v histórii online) delegáti jednohlasne rozhodli
o konaní tohto významného podujatia v prospech oslávenca - Bielej Stopy.
Organizačný tím v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou pomaly začínajú s prípravami
na polstoročnicu. Predseda TJ Biela stopa Slavomíra Hrúza povedal: „Túto správu sme prijali
s potešením, máme dlhoročné skúsenosti s organizovaním hromadných bežeckých pretekov
a som presvedčený, že usporiadatelia sa zhostia tejto výzvy na výbornú. Verím, že tradičné
slovenské podujatie oslávime všetci spoločne a hlavne v zdraví.“
Prezident SLA, Ivan Ivanič dodal: „Veríme, že situácia s ochorením COVID 19 bude už v tom čase
stabilizovaná a nebudú žiadne prekážky, aby oslavy prebehli dôstojne s čo najväčším počtom
účastníkov.“
Organizátorom podujatia Biela stopa je TJ Biela stopa z Kremnice. Biela stopa má miesto v
kalendári FIS a je súčasťou renomovanej série pretekov Euroloppet. Pre Slovenskú lyžiarsku
asociáciu je na listine významných podujatí.
Foto: Ivan Čillík, Biela stopa 3_2020
31.

04.11.2020

Do dnešného dňa štatutári SLA neevidujú žiadnu spoluprácu zo
strany Predsedníctva AD pri riešení tejto situácie tak, ako nikdy Predsedníctvo AD
nepreukázalo záujem, aby realizátor športovej prípravy Petry Vlhovej bol SKI
TIM VLHA, s.r.o.
Podľa hesla „Nič nerobím, nič nepokazím, ale môžem kritizovať“...
Preto považujeme šírenie týchto dezinformácií za verejné účelové zbavovanie sa
zodpovednosti.
Stručne: Prečo nemohla Petra Vlhová oprávnene čerpať finančné prostriedky pre
ňu určené z MŠVVaŠ od SLA:
1. Zmluva medzi SLA a ministerstvom určuje oprávnené výdavky. SLA je jediný subjekt
zodpovedný za správne zaúčtovanie a za nakladanie s uvedenými prostriedkami. A
kedykoľvek pri pochybnostiach s postupmi musí byť opatrná.
2. Faktúry na náklady športových odborníkov neboli vystavené na meno Petra Vlhová,
ani na SLA, ale vystavené na súkromnú s.r.o. (SKI TIM VLHA, s.r.o)
3. SLA nemala žiadny obchodný vzťah či zmluvu so SKI TIM VLHA, s.r.o., na to bola
SLA upozornená.
4. Keďže realizátorom športovej prípravy môže byť aj iný subjekt ako SLA, z
vlastnej iniciatívy SLA pripravila s predstihom návrh zmluvy medzi SLA a SKI TIM
VLHA, s.r.o a v zmysle predpisov žiadala v júni MŠVVaŠ o posúdenie návrhu
5. Návrh zmluvy bol zo strany MŠVVaŠ po viac ako 70 dňoch zamietnutý.
6. SLA od 8.10.2020 spolupracuje s právnym zástupcom športovkyne pri príprave
nového návrhu zmluvy, pričom výsledkom spolupráce je finálna verzia
7. SLA eviduje od začiatku septembra 2020 na vyplatenie Petre Vlhovej sumu vo výške
34 027,- EUR, z toho suma 30 357,- EUR bola poukázaná na účet SLA len koncom
augusta.
8. SLA je pripravená uvoľniť peniaze Petre Vlhovej na SKI TIM VLHA, s.r.o okamžite,
ako budú všetky dokumenty v poriadku.

foto: Novobanské noviny
32.
09.11.2020 Jasná/Poprad
Prípravy na Ski World Cup Jasná
2021 pokračujú, najnovšie
našej elitnej lyžiarky Petry Vlhovej pre túto výnimočnú udalosť.
Petre to veľmi pristane:-)

Fotogaléria

boli

zverejnené

fotoportréty

33.

12.11.2020

Medzinárodná lyžiarska federácia FIS spustila 17.10. 2020 v spojitosti so svetovým pohárom v
Söldene novú online hru Predictor Challenge (FIS tipovacia hra svetového pohára FIS v
zjazdovom lyžovaní o hodnotné ceny - v prvý hrací deň bolo aktívnych takmer 4 000 fanúšikov
vo viac ako 600 ligách).
Od Söldenu môžu súťažiaci predpovedať výsledky počas celej sezóny, súťažiť s priateľmi a
porovnávať sa s fanúšikmi na Slovensku i na celom svete.
Do hry FIS Predictor Challenge je možné zapojiť sa na: https://predictorchallenge.fis-ski.com/
Doteraz sa do hry zapojilo najviac fanúšikov zo Švajčiarska (977), Talianska (412), Francúzska
(300), USA (293) a Slovenska (186).
Zdá sa, že na Slovensku máme veľa fanúšikov. Tí, ktorí sa ešte nezapojili, žiaden strach, bude
sa hrať ešte viac ako 20 kôl, je ľahké to dohnať!
34.

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) dnes potvrdila, že Majstrovstvá sveta v severských disciplínach
juniorov a pretekárov do 23 rokov sa budú konať od 8. do 14. februára 2021 vo Vuokatti a Lahti vo
Fínsku.
Vuokatti bude hostiť Majstrovstvá sveta v behu na lyžiach juniorov a juniorov do 23 rokov a v Lahti
budú prebiehať Majstrovstvá sveta v skokoch na lyžiach a MS juniorov v severskej kombinácii.
Fínska lyžiarska asociácia prebrala organizáciu podujatí potom, čo poľské Zakopané na jeseň oznámilo,
že v roku 2021 nemôžu hosťovať severské JWSC kvôli výzvam s Covid-19.
Vuokatti bude mať príležitosť otestovať podmienky a organizáciu súťaží na EYOF, ktorý je naplánovaný
na 11. až 18. decembra 2021.
Viac info na: https://www.fis-ski.com/en/cross-country/cross-country-news-multimedia/news/202021/jwsc-2021-confirmed-in-vuokatti-and-lahti-finland
foto: fis-ski.com

35.

21.11.2020 Levi, Fínsko
Petra Vlhová v úvodných slalomových pretekoch Svetového pohára triumfovala v oboch kolách.
Rezala sneh, ako žiletka a nechala všetky súperky za sebou. Aj najväčšia Petrina rivalka Mikaela Shiffrinová, korá
sa vrátila na svahy po dlhšej pauze, nedokázala čeliť Petrinmu nasadeniu. Rakúšanka Katharina Liensbergerová
skončila napokon tretia.
V celkovom hodnotení Svetového pohára si Petra pripísala 100 bodov, takže už má na konte 160 bodov. A ďalšie
môže získat už zajtra v druhom slalome.
Prvý slalom sezóny sa teda držiteľke malého glóbusu vydaril na výbornú. Celá lyžiarska asociácia srdečne
blahoželá:-)))
VIDEO...
Foto: SITA/ AP, Jussi Nukari
RTVS

Fotogaléria

36.

22.11.2020 Levi, Fínsko
Famózna Petra Vlhová v Levi a jej piate víťazstvo za sebou v slalomoch Svetového pohára!
Blahoželáme Petra! Nech sa darí aj naďalej, k tomu prajeme aj zdravie!
V druhom kole druhého slalomu novej sezóny Svetového pohára vo fínskom Levi Petra Vlhová dosiahla najlepší
čas a opäť zvíťazila. Hoci jej na päty šliapala Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá v prvom kole zašla rovnaký čas
54,32s ako Petra a v druhom zašla najlepší čas vo svojej slalomovej kariére, na víťaztvo to nestačilo.
Skvelý výkon, dve zlaté medaily z pretekov v slalome za dva dni a k tomu 200 bodov v celkovom hodnotení
Svetoveho pohára, spolu ich má teda 260:-)

Fotogaléria

37.

25.11.2020 Davos, Švajčiarsko

Slováci sa pripravujú na Snowfarme vo švajčiarskom Davose,
úvod svetového pohára vo fínskej Ruke vynechajú.
Aktuálna snehová situácia v Európe nepraje nadšencom zimných športov a práve preto sú
vrcholoví športovci odkázaní uskutočňovať športovú prípravu na technickom snehu.
Slováci realizujú špeciálnu prípravu na snehu v Davose, kde odštartujú aj svoj premiérový štart
tejto sezóny vo Svetovom pohári. Po aktuálne zrušenom druhom kole Svetového pohára
v behu na lyžiach v nórskom Lillehammeri sa v Davose všetko pripravuje podľa plánu. Do
bojov v bielej stope zasiahnu Alena Procházková a Ján Koristek.
Slovákov by sme mali vidieť aj pred Vianocami na pretekoch Svetového pohára v Drážďanoch,
kde dvojica našich reprezentantov sa doplní smerom k tímovému šprintu.
Popri našej reprezentácii sa v Davose pripravujú aj domáci Švajčiari na čele so 4-násobným
olympijským víťazom a majstrom sveta Dariom Colognom, ktorého 7 rokov trénersky viedol
Ivan Hudač.
Na trati vidno aj zástupcov Nemecka, Thajska, Rumunska, Lichtenštajnska, Ruska, Francúzka
i Rakúska.

Fotogaléria

25.11.2020 Davos, Švajčiarsko
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Fotogaléria

38.

26.11.2020 Lech - Zürs, Rakúsko
Petra Vlhová to dokázala!!! Tretie víťazstvo za sebou! Po dramatických súbojoch zdolala svoje súperky a zvíťazila
pretekoch Svetového pohára v paralelnom obrovskom slalome v rakúskom Lech-u. K dvom víťazstvám zo slalomu
z fínskeho Levi tak Petra pridala tretie.
Blahoželáme k úžasnému hattricku
Foto: RTVS

Fotogaléria
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27.11.2020

Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
najnovšou plánovanou novinkou pre lyžovanie (platí vrátane alpského) v novej sezóne
2020/2021 je novinka v štruktúre podujatí SLA - uľahčenie a zjednodušenie súťaženia pre
našich najmladších pretekárov priblížením pretekov čo najbližšie k ich domu, a preto sme
naplánovali na sezónu 2020/2021 nasledovné:
1. Krajské súťaže SLA pre všetky kategórie (predžiaci, žiaci, juniori).
2. Tri štarty pretekára SLA v krajskej súťaži budú zarátavané do finančnej podpory klubov
pôsobiacich v regiónoch (nie je potrebné dlhé cestovanie po SR)
3. Finančné zabezpečenie zo strany SLA organizácie súťaží na krajskej aj republikovej úrovni
(časomiera, ceny, rozhodcovia, garancia organizujúcemu lyžiarskemu stredisku)
4. SLA vo vybraných strediskách pripravuje časové harmonogramy tréningov pre kluby SLA
5. SLA pripravuje COVID19 pravidlá pre zabezpečenie súťaží a tréningov SLA pre
spolupracujúce lyžiarske strediská, v ktorých sa uskutočnia súťaže SLA ako národnej

športovej asociácie v súčasnosti - jediná garancia organizovania súťaží.
Súťaže SLA Alpine
1. Termín pretekov slovenského pohára žiakov a krajských pretekov budú vypísané na základe
rozhodnutia epidemiologickej komisie SLA a aktuálnej epidemiologickej situácie (v súlade
s aktuálnymi hygienickými opatreniami) 7 až 10 dní pred konaním podujatia.
Podujatia v žiackych kategóriách budú organizované tak, aby z nich boli pripravené nominácie
na preteky FIS – children.
2. Predpokladané termíny:
- začiatok januára 2021
- začiatok februára
- začiatok marca M-SR
3. Súčet získaných bodov zo všetkých organizovaných pretekov SLA budú slúžiť na nominácie
na FIS children a na zaradenie do reprezentačného družstva žiakov po ukončení sezóny
2020/2021.

Upozornenie:
Ak vám boli podané/zaslané iné informácie, ide o vedomé zavádzanie, ktoré môže poškodiť športovú
prípravu vášho dieťaťa.

40.
Petra Vlhová, ani jej tím zo SLA NEVYSTÚPILI!
Naďalej zostáva reprezentantkou SR pod hlavičkou SLA!

41.
01.12.2020
Keďže neviete, či váš klub vystúpil zo SLA, hľadajte v tomto zozname. Napriek tomu, že právnická osoba - teda
váš klub požiadal prostredníctvom vášho štatutára o zrušenie členstva v SLA. Členstvo bolo zrušené len vášmu,
ktorý musí vrátiť alikvotnú čiastku z finančného príspevku SLA a vy ste ako fyzické osoby naďalej členmi SLA a
o ďalšom vašom fungovaní a možnosti zúčastňovať sa pretekov pod hlavikčou SLA, kde vyjazdené body budú
započítané do FIS bodov, vás priebežne budeme informovať.

42.
01.12.2020 Poprad
Informácia o fungovaní v SLA pre športovcov a rodičov klubov, ktoré vystúpili zo SLA vo videu:

VIDEO.
43.

01.12.2020 Poprad
Pokus o opätovný prevrat v SLA

VIDEO
44.

01.12.2020 Poprad
Tvrdenia p. Palovičovej za nezakladajú na pravde. Zo SLA k dnešnému dňu požiadalo o vystúpenie len 46 členov
(klubov), čo je 1,06% všetkých členov SLA. Pritom mnoho členov z týchto klubov o vystúpení zo SLA nič nevie a
nesúhlasím s týmto tvrdením a dnes zahrnuli sekretariát otázkami, ako je to vôbec možné. Zároveň uvádzame,
že v poslednom období sa do radov SLA prihlásilo 10 nových klubov.
Kluby, ktoré požiadali o vystúpenie zo SLA budú musieť vrátiť alikvotnú finančnú čiastku z príspevku, ktorý im
bol SLA na celý rok 2020 poskytnutý, ako aj všetok majetok, ktorý majú zapožičaný zo SLA.
Čiže vyjarenia p. Palovičovej, že 1371 členov vystúpilo zo SLA sa nezakladá na pravde, aj ona samotná je stále
riadnou členkou SLA ako aj poverená riadením úseku alpských disciplín!
P. Palovičová hrubým spôsobom zneužila svoj mandát zastupujúeho predsedu úseku alpských disciplín, ako dôveru
drvivej väčšiny členov SLA.
Zo siedmych úsekov (športových disciplín) sa šesť úsekov okrem odvetvia alpských disciplín dištancuje od
mediálnych vyjadrení p. Palovičovej a sú znepokojení týmto jej mediálnym zavádzaním, ktoré vážne poškodilo a
poškodzuje dobré meno SLA a vážne ohrozujem fungovanie vrcholových reprezentantov, ako aj všetkých
ostatných športovcov na domácej a medzinárodnej športovej scéne. Týmto vnáša neistotu a chaos medzi všetkých
členov SLA.
Všetkých športovcov ubezpečujem, že som podnikol všetky kroky, aby ich športová činnosť na domácej a
medzinárodnej scéne nebola nijako obmedzená.
SLA je jediným riadnym členom FIS a jediným športovým zväzom, ktorý zastrešuje všetkých 7 lyžiarskych disciplín
(vrátane zjazdového lyžovania).
Reprezentantka Petra Vlhová je naďalej riadnou členkou SLA, ktoré ako jediný partner FIS jej zabezpečuje
možnosť štartovania na Svetovom pohári a iných medzinárodných podujatiach.
Ivan Ivanič, prezident SLA

45.

02.12.2020
Sekretariát SLA je z technických príčin zatvorený do konca týždňa, t.j. 6.12.2020
Od pondelka 7.12.2020 bude opäť fungovať v bežnom režime.

46.

02.12.2020
Foto: TASR
SLA obeťou precedensu spôsobeného štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý
porušením zákonov a Ústavy SR zneužil zverenú právomoc

VIDEO
47.
02.12.2020
List štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára zaslaný do FIS 1.12.2020

48.

03.12.2020 Poprad

Prvé obete aktivity „záchranárov lyží“ ZSL a štátneho tajomníka MŠVVaŠ
Na štart sa nepostavia nádejní zjazdári a je reálne ohrozený štart najlepších
slovenských snoubordistov Klaudie Medlovej a Samuela Jaroša na pretekoch
Svetového pohára.
Slovenská lyžiarska asociácia dnes upozornila listom štátneho tajomníka MŠVVaŠ, ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR, prezidenta FIS, Slovenský olympijský výbor, premiéra

a prezidentku SR na skutočnosť, že štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár, listom zaslaným
1.12.2020 na FIS spôsobil, že Slovenskej lyžiarskej asociácii bol pozastavený prístup na
prihlasovanie všetkých slovenských reprezentantov na medzinárodné podujatia pod
hlavičkou FIS a neexistuje žiadna alternatívna možnosť prihlásenia. Touto aktivitou sú už
reálne poškodení juniorskí pretekári v zjazdovom lyžovaní, ktorí mali štartovať v Taliansku
a už sa nachádzali v dejisku pretekov, a na štart nemohli nastúpiť. Vážne je ohrozený aj
štart najlepších slovenských snoubordistov Klaudie Medlovej a Samuela Jaroša na
pretekoch Svetového pohára.
Aktivitami štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára sú už poškodení naši juniorskí pretekári
v zjazdovom lyžovaní, ktorí sa toho času už nachádzajú v Taliansku, ale bolo im znemožnené zúčastniť
sa FIS pretekov 3.-5.12.2020.
Dnes sa to isté dotýka prioritne slovenských špičkových snoubordistov Klaudie Medlovej a Samuela
Jaroša pri prihlasovaní na Svetový pohár, kde termín na prihlásenie je do 5.12.2020. A priebežne
nabiehajú termíny pre ďalšie odvetvia, bežecké lyžovanie (bežci sú aktuálne v Davose), akrobatické
lyžovanie, skokanov a severskej kombinácie.
Štátny tajomník svojím konaním hrubo zasiahol do práv reprezentantov (66) i talentovanej mládeže
(86), ktorí sú zneistení, čo majú robiť. Majú vrchol prípravy pred Majstrovstvami sveta a doteraz nie je
isté, kto bude zabezpečovať prihlasovanie a ich účasť na pretekoch. Takisto pretekári, ktorí sa nemôžu
zúčastniť pretekov FIS. Okrem Petry Vlhovej sa všetci stali sa rukojemníkmi ZSL a štátneho tajomníka
MŠVVaŠ.
„Požiadali sme štátneho tajomníka na okamžité riešenie vzniknutej situácie, aby neboli poškodení
všetci naši reprezentanti. Štátny tajomník dlhodobo so mnou odmieta osobné stretnutie a vzhľadom
na túto krízovú situáciu som ho požiadal o zabezpečenie stretnutia s ministrom školstva, vedy
výskumu a športu SR, ktorý je zodpovedný za chod celého ministerstva. Pevne verím, že ministerstvo
v tejto veci bude bezodkladne konať,“ povedal Ivan Ivanič, prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie.

49.

04.12.2020 Poprad
Špinavá hra pokračuje
NENECHAJTE SA NACHYTAŤ NA SPRÁVU DOLE, IDE O ĎALŠIE KLAMSTVO
DÔLEŽITÝ OZNAM
Ak pošlete formulár o výstupe zo SLA posielajte to aj na mail: exit@zsl.sk Sviniari zo SLA zablokovali všetky maily
o výstupoch. Mail na exit@zsl.sk príde aj na ministerstvo školstva. Takto sa da tiež manipulovať. Aby Minedu bolo
utvrdenia že všetko je super...
Túto informáciu dnes rozosielalo o.z. ZSL

50.

04.12.2020 Poprad

Vážený prezident SOŠV,

disponujeme informáciou (https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/zsl-ako-kandidat-naprijatie-do-svetovej-lyziarskej-organizacie-fis/), že od dnešného dňa je partnerom SOŠV o. z.
ZSL, ktorý nemá pretekárov, nemá a nespĺňa štatút národného športového zväzu, nemá ani
viac členov ako SLA a už vôbec nie športovcov, nie je členom SOŠV, nie je členom FIS, ale
verejne mediáne a s podporou štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára sa hrubým
nátlakom snaží o prebratie všetkých štatútov aj členstiev SLA a vytvára atmosféru nátlaku na
športovcov, aby sa do o.z. ZSL prihlasovali, lebo ono bude zabezpečovať prihlasovanie
pretekárov na medzinárodné podujatia FIS vrátane tých pretekárov, ktorí sú v SLA.
Znepokojení športovci a ich tréneri, ktorí sa dostali do situácie absolútneho zneistenia,
požiadali domovskú organizáciu SLA, ktorej ako jedinej dôverujú, o nápravu tejto situácie.
Na základe telefonátu s Vami a ubezpečením, že zverejnené informácie nie sú
pravdivé, sme okamžite pripravení technicky aj personálne tieto nároky pokryť v spolupráci
s Vami a SOŠV (aj vzhľadom na zákon o GDPR, kde SLA je jedinou oprávnenou
organizáciou nakladať s osobnými údajmi všetkých jej členov), pre upokojenie situácie
medzi športovcami a ich bezproblémové fungovanie na medzinárodnej športovej scéne počas
tejto už prebiehajúcej športovej sezóny.
Ivan Ivanič, prezident SLA

51.

05.12.2020 Poprad

Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
v týchto dňoch čelíme kríze, ktorá je vyvolaná nespokojnými ľuďmi, ktorí neboli demokraticky zvolení
do vedenia SLA a založili si o.z. ZSL. Je pochopiteľné, že vniesla do Vašich životov zneistenie, obavy
a nepokoj, ako sa máte v tejto zložitej situácii zachovať, ako jednotlivci. Médiá prinášajú rôzne
informácie, a pre Vaše zorientovanie sa v tejto neľahkej situácii, by som rád uviedol:
1. k dnešnému dňu je SLA stále národným lyžiarskym zväzom
2. neexistujú žiadne zákonné dôvody, na základe ktorých by ministerstvo mohlo štatút národného
športového zväzu SLA odňať
3. po našom apeli (vydali sme tlačovú správu a sme v kontakte s SOŠV) by už prihlasovanie na preteky
FIS a iné preteky mohlo byť dočasne zabezpečené, máme prísľub z SOŠV
4. ZSL nespĺňa zákonné podmienky a kritériá na získanie štatútu národného športového zväzu
5. podnikáme všetky kroky, vrátane právnych, aby sme SLA účinne bránili
Ďakujem vám, že nepodľahnete chvíľkovým rozhodnutiam a ďakujem za podporu, ktorú prejavujete
mne i celej SLA dôsledným vyhodnocovaním situácie, súdržnosťou a vôľou prekonať toto ťažké
obdobie. Ja sám a mnoho spolupracovníkov SLA vkladáme do obhajoby práv nášho hnutia všetky svoje
schopnosti a uisťujem vás, že komunikujeme s SOŠV aj FIS a využijeme aj všetky možné právne
prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Ak by sa nám to nepodarilo v SR, obrátime sa aj na európske
inštitúcie či Arbitrážny súd v Lausanne.
Ivan Ivanič, prezident SLA

52.

05.12.2020
Všetkým členom Slovenskej lyžiarskej asociácie:
Nenechajte sa klamať, vydierať a donucovať. SLA má stále viac členov, ako hociktorá iná organizácia.

53.

06.12.2020
Informácie o financiách 2020:
Odvetvie alpských disciplín, vrátane najlepšej lyžiarky na svete, má do SLA v skutočnosti približne taký ročný
prínos, ako je aj jeho čerpanie, cca 35/40%, viď. tabuľka pre rok 2020.

54.

07.12.2020 Santa Caterina di Valfurva, Taliansko

Adam Žampa v sobotu (5.12.2020 ) v talianskej Santa Caterine zajazdil najlepší výsledok
kariéry v obrovskom slalome a skončil na 7.mieste. Vyšvihol sa tak na 12. pozíciu v
hodnotení disciplíny. V celkovom hodnotení vo Svetovom pohári získal 36 bodov.
Tento výsledok sa zaknihuje do histórie mužského zjazdového lyžovania na Slovensku.
Vôbec prvýkrát sa stalo, že aj Adam Žampa aj Andreas Žampa zabodovali v jedných
pretekoch Svetového pohára mužov. Andreas Žampa obsadil 24. priečku.

Bolo to o to kurióznejšie, že obaja štartovali z pomerne vysokými číslami, Adam štartoval
s 37-čkou a Andreas so 66-kou. Adam si k 3 bodom zo Söldenu pridal 36 a 32 zo Santa
Caterine.
Výbornú formu Adam Žampa potvrdil v pondelok 7.12.2020, kedy dosiahol druhý najlepší
výsledok v obrovskom slalome Svetového pohára v kariére a skončil na 8. mieste. Andreas
Žampa nezopakoval výkon zo soboty a po prvom bol tridsiaty šiesty, keď mu na postup
chýbalo 20 stotín.
Žiaľ našej i svetovej najlepšej zjazdárke Petre Vlhovej zrušili pre sneženie a vietor
víkendový super-G Svetového pohára v St. Moritzi.
Foto: TASR/AP, SITA/AP, Eurosport

Fotogaléria

55.

07.12.2020 Poprad

Zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR bol porušený
SLA vyzýva na nápravu

Rozhodnutím FIS na základe informácií z MŠVVŠ postúpiť na SOŠV prihlasovanie
reprezentantov Slovenskej lyžiarskej asociácie na medzinárodné preteky FIS bolo podľa
stanoviska nezávislého odborníka na GDPR nesprávnym krokom. K dnešnému dňu
neexistuje žiaden relevantný dôvod ani právny nárok oprávňujúci FIS ako sprostredkovateľa
postúpiť osobné údaje členov SLA akejkoľvek tretej strane k ich ďalšiemu spracúvaniu. SLA,
ako prevádzkovateľ osobných údajov, je povinná nahlásiť túto skutočnosť Úradu na ochranu
osobných údajov.
SLA ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva aj osobné údaje športovcov. Ona jediná je
oprávnená v rámci oprávneného záujmu spracúvať tieto osobné údaje alebo ich spracúvaním poveriť
tretiu osobu. FIS je v tomto prípade sprostredkovateľ osobných údajov, nakoľko nie je možné iným
spôsobom dosiahnuť účel spracovania osobných údajov členov SLA, ktorým je registrácia športovcov
na preteky v rámci súťaží spadajúcich do organizačných kompetencií FIS.
Prevádzkovateľ (SLA) ako aj sprostredkovateľ (FIS) osobných údajov sú povinní podľa príslušných
ustanovení Nariadenia a Zákona zabezpečiť osobné údaje proti akémukoľvek zneužitiu alebo
neoprávnenému použitiu. Sprostredkovateľ (FIS) nesmie v súlade s čl. 28 NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „Nariadenie GDPR“ a v súlade s § 34 zákona č. 18/2018 Z.z., o
ochrane osobných údajov. (ďalej len „Zákon“)., bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa osobných údajov alebo bez súhlasu dotknutých osôb, prípadne bez splnenia
informačnej povinnosti poskytnúť predmetné osobné údaje žiadnej tretej strane ani tieto osobné údaje
iným spôsobom spracúvať okrem účelu, za ktorým mu boli predmetné osobné údaje postúpené.
K dnešnému dňu neexistuje žiaden relevantný dôvod ani právny nárok oprávňujúci FIS ako
sprostredkovateľa postúpiť osobné údaje členov SLA akejkoľvek tretej strane k ich ďalšiemu
spracúvaniu. Ak taký prípad nastane, dochádza tak k porušeniu príslušných ustanovení Zákona a
Nariadenia, navyše v situácii, kedy tretia osoba nezákonne a neoprávnene požaduje od
sprostredkovateľa bez súhlasu prevádzkovateľa osobných údajov a bez súhlasu alebo bez splnenia
informačnej povinnosti voči dotknutým osobám odovzdať databázu predmetných osobných údajov
členov SLA a poveriť ich spracúvaním iného prevádzkovateľa/sprostredkovateľa.
„SLA ako prevádzkovateľ pri zistení vyššie uvedených okolností kontaktovala písomne
sprostredkovateľa osobných údajov (FIS) ako aj tretiu stranu, ktorá nezákonne a neoprávnene
požadovala kompletnú databázu osobných údajov členov SLA a vyzval obidva subjekty, by ukončili
tieto svoje nezákonné a neoprávnené kroky s tým, že v opačnom prípade vedome porušujú
Nariadenie a Zákon a SLA má povinnosť nahlásiť túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov
SR, najneskôr do 72 hodín od okamihu, kedy sa o takom konaní dozvedela, preto sme nútení konať,
“ povedal v tejto súvislosti I. Ivanič, prezident SLA.

56.

08.12.2020 Poprad

Vyšetrovanie kyberšikany SLA Petrom Bendíkom bolo obnovené!
Dnes (8.12.2020) bol SLA doručený list z Okresnej prokuratúry v Poprade vo veci trestného
oznámenia podaného SLA na Petra Bendíka st. za e-mail s názvom „Príkladné tunelovanie
v slovenskej lyžiarskej asociácii SLA“, ktorý z adresy peterbendi03@gmail.com rozoslal členom
SLA aj s prílohou, ktorá obsahovala nepravdivé výroky a hodnotiace úsudky, spôsobilé SLA
spôsobiť ujmu a ZRUŠIL uznesenie vyšetrovateľa OR PZ v Poprade (odbor kriminálnej
polície) o zastavení a PRIKAZUJE, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

57.
12.12.2020 Courchevel, Francúzsko
Savojské Alpy neboli síce dnes Petre Vlhovej víťazne naklonené, no naša majsterka sveta v obrovskom slalome
skončila v pretekoch SP v rovnakej disciplíne vo francúzskom stredisku Courchevel aj tak na výbornom 3. mieste.
V tohtoročnom Svetovom pohári je to v poradí 5. pódiové umiestnenie a celkové 39. pódiové umiesnenie vo SP.
Blahoželáme 💐👏👏a zajtra držíme v repete obrovského slalomu v Courchevel zase mocne palce!🤞🤞🤞
Foto: RTVS

Fotogaléria

58.

13.12.2020 Poprad

Kto chce potopiť SLA?
15 faktov na zamyslenie
1. SLA je jediným registrovaným a platným národným športovým zväzom, tento štatút mu
odobratý nebol a nikým nebol ani zahájený proces odobratia tohto štatútu. Nebolo ani odobraté
členstvo vo FIS, ako bolo mediálne prehlasované.
2. Dňa 1.12.2020 mala SLA evidovaných 4432 členov. No nikde nebolo zverejnené, koľko
členov mala organizácia, ktorú svojvoľne nanucoval verejnosti štátny tajomník. Išlo iba o určitú
časť členov SLA, ktorí boli registrovaní aj v SLA a zároveň aj v druhej organizácii.
3. Individuálni členovia (zo skupiny zjazdárov) začali zo SLA odchádzať až po zverejnení
statusu poslanca NR SR Karola Kučeru na svojom FB profile a po vyjadrení štátneho tajomníka
MŠVVaŠ Ivana Husára na tlačovej konferencii, na ktorej ho podporili aj iné politické špičky
(MO SR – minister Jaroslav Naď, MF SR – minister Eduard Heger), čím bola vyvolaná
mediálna senzácia. Politická podpora /reklama v prospech iného súkromného subjektu, ktorý
doteraz nepreukázal, koľko má členov, viacerými spôsobmi tlačí na to, aby sa pod jeho krídla
prihlásilo veľa členov, pretože inak by sa na verejnosti ukázalo jeho klamstvo, ktoré verejne
vykonal spolu s predstaviteľmi ministerstva.
4. Došlo k zneužitiu politického vplyvu na o.z. Slovenskú lyžiarsku asociáciu a SLA už
podnikla právne kroky na svoju ochranu. Takto sa vytvára priestor na precedens pre
zasahovanie do nezávislosti OZ a športu ako takého. Verejný lynč pre záujmy menšiny a ľudí,
ktorí sú mediálne oklamaní.

5. K dnešnému dňu nevystúpila zo SLA ani polovica z avizovaného počtu 1371 členov, ako
informovala skupina okolo Jany Palovičovej aj štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár ešte
1.12.2020.
6. SLA sa k najlepšej pretekárke nechovala nikdy „ako k handre“. Naopak vždy jej vytvárala
jedinečné prostredie, ktoré si neužíva žiadna jej konkurentka vo Svetovom Pohári.Všetky
príjmy z reklamných plôch národného športového zväzu SLA boli bezplatne odovzdané
posledné roky Petre Vlhovej, aby si mohla zafinancovať všetky potrebné náležitosti a mohla
mať najlepšiu možnú prípravu. A pritom nebola závislá na žiadnych iných finančných
prostriedkoch, vrátane štátnych.
7. Uplynulé obdobie SLA komunikovala s tímom Vlha aj s Petrou Vlhovou prostredníctvom
generálneho sekretára Radovana Cagalu (ktorý je, po vyslovení nedôvery a odchode zo SLA,
generálnym sekretárom Zväzu slovenského lyžovania, ZSL). Nikdy neboli
predložené informácie o nespokojnosti ohľadom starostlivosti zo strany generálneho sekretára.
Treba povedať, že tím je sebestačný organizačne a finančne a má trénera, ktorý má obrovské
skúsenosti. Pán Vlha zabudol, že SLA bola nápomocná pri riešení napr. minuloročných
diskrétnych záležitostí najlepšej lyžiarky.
8. SLA bola dočasne na základe klamstva zo strany štátneho tajomníka Ivana Husára o tom, že
SLA nie je držiteľom štatútu národného športového zväzu, ale je ním iný subjekt, pozastavený
výkon činnosti, ako partner FIS, čo momentálne SLA už rieši na jeho najvyššom orgáne FIS a
všetky spôsobené škody si bude uplatňovať, ako aj vyvodenie zodpovednosti voči
kompetentným, spolu so skupinou okolo Radovana Cagalu, ktorý spáchal podvod
a hrubo porušil medzinárodné pravidlá ako generálny sekretár (ku ktorým sa priznal) bol
vyhodený zo SLA.
9. Podľa pravidiel FIS štartom pretekára v sezóne 2020/21 za iný subjekt ako SLA, by boli
porušené medzinárodné pravidlá ICR (International Competition Rules, 203), čo môže
poškodiť pretekárov na medzinárodných pretekoch FIS, ako aj anuláciu ich výsledkov na týchto
pretekoch.
10. Petra Vlhová pravdepodobne získala výnimku štartovania podľa pravidiel ICR. Budú mať
výnimku aj ostatní reprezentanti? (podľa ICR im možno bude štart na pretekoch FIS
znemožnený, aj keď ich SOŠV prihlási).
11. SLA na najvyššej úrovni rieši spôsob, ako podať športovcom pomocnú ruku, aby boli touto
vzniknutou situáciou čo najmenej poškodení.
12. SLA je pripravená umožniť aj návrat zneužitých športovcov. Momentálne SLA eviduje 11.
12. 2020 žiadosť o výstup Petry Vlhovej a 2 juniorských reprezentantov AD.
13. SLA je podporovaná absolútnou väčšinou športovcov a aktívnych členov lyžiarskeho
hnutia.
14. SLA pod týmto vedením dokázala postaviť na nohy dlhšie „polomŕtve“ disciplíny
lyžiarskych športov, ktoré boli poškodené až zničené predchádzajúcim vedením, ktoré sa
objavuje v pozadí fungovania "údajného nového zväzu", tak ako aj pripravili lyžiarov o ich
všetok majetok, ktorý im bol pridelený po socializme. Druhou najväčšou základňou lyžiarov

disponujúce bežecké lyžovanie sa pýši širokou základňou detí, silného juniorského teamu,
úspešného projektu NLC a top pretekármi.
15. Je potrebné si pozorne pozrieť osobnosti aktívne v prospech v ZSL teraz a v minulosti.
A treba tiež pripomenúť, že dcérska spoločnosť FIRN SLA, s.r.o. je majetkom
SLA http://http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=409219&SID=8&P=1. Marketingová spoločnosť
ZSL
Marketing
s.
r.
o.
je
majetkom
jedinej
osoby http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=413008&SID=2&P=1. Je to dobre pripravený tunel?
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15.12.2020

ODIŠIEL DLHOROČNÝ PREZIDENT ŠKP ŠTRBSKÉ PLESO JOZEF PÉTER
Začiatkom decembra 2020 sa medzi širokou lyžiarskou rodinou na Slovensku rozšírila
smutná správa o náhlom odchode dlhoročného prezidenta ŠKP Štrbské Pleso a takmer
celoživotného riaditeľa skokanských pretekov v športovom areáli na Štrbskom Plese Jozefa
Pétera z Tatranskej Štrby. Naposledy sme sa s ním mali možnosť stretnúť na spomienkových
akciách vo februári tohto roku v Starom Smokovci, na Štrbskom Plese a v Poprade,
venovaných päťdesiatemu výročiu usporiadania Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych
disciplínach vo Vysokých Tatrách v roku 1970.
Jozef Péter patril k popredným lyžiarskym funkcionárom na Štrbskom Plese, najskôr
v Telovýchovnej jednote /TJ/ Červená hviezda Štrbské Pleso a od roku 1990 v Športovom klube
polície na Štrbskom Plese. Takmer celý svoj pracovný život strávil na pracovisku Správy spojov
a telekomunikácií na Štrbskom Plese, bol dlhoročným obyvateľom Tatranskej Štrby.
Ako člen spojovacej komisie sa zapojil už do organizácie Majstrovstiev sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach v roku 1970 na Štrbskom Plese. Následne sa stal členom TJ Červená
hviezda Štrbské Pleso a v rokoch 1984 až 1990 v nej vykonával predsedu najväčšieho, až 200
členného, lyžiarskeho oddielu. Na konferencii v roku 1990 bol zvolený za predsedu celej TJ
Červená hviezda Štrbské Pleso, ktorá bola neskôr premenovaná na Športový klub polície /ŠKP/
Štrbské Pleso. Funkciu prezidenta ŠKP potom vykonával v rokoch 1990 až 2000 ďalších 11
rokov. V tomto období bol zároveň aj členom Rady Únie telovýchovných organizácií polície
Slovenskej republiky UNITOP na Slovensku.
ŠKP Štrbské Pleso najmä v poslednej dekáde minulého storočia bol pod jeho vedením jeden
z najaktívnejších a najvýznamnejších športových klubov na Slovensku, ktorý každoročne
usporadúval množstvo významných domácich i medzinárodných lyžiarskych podujatí. V roku
1983 patril na Štrbskom Plese aj k zakladateľom medzinárodných pretekov o „Pohár Vysokých
Tatier“ v skoku na lyžiach a v severskej kombinácii na mostíku P 70 s umelou hmotou. Prvé roky
bola umelá hmota aj na nájazde, od leta 1989 sa skákalo už z keramickej nájazdovej stopy.
Aktívne bol zapojený aj do práce v Slovenskom lyžiarskom zväze, pracoval najmä v skokanskom
úseku a v úseku severskej kombinácie. Od osemdesiatych rokov minulého storočia bol aj
riaditeľom skokanských pretekov na všetkých domácich pretekoch, neskôr sa stal aj riaditeľom
skokanských pretekov Tatranského pohára. Funkciu riaditeľa skokanských pretekov vykonával

aj na Svetových zimných univerziádach v rokoch 1987 a 1999, na Majstrovstvách sveta juniorov
v rokoch 1990 a Európskych olympijských hrách mládeže v roku 1999.
V posledných rokoch sa zúčastňoval tak seniorských stretnutí bývalých lyžiarskych
funkcionárov na záhrade u Ladislava Harvana v Novej Lesnej pri tradičnom guláši, či
spomienkových stretnutí pri okrúhlych výročiach významných športových podujatí na
Štrbskom Plese. Posledná rozlúčka s Jozefom Péterom, ktorý nás opustil vo veku 78 rokov na
náhle zlyhanie srdca, sa uskutočnila v kostole v Tatranskej Štrbe.
Česť jeho pamiatke!
Za kolektív lyžiarskych činovníkov Peter Chudý
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16.12.2020 Poprad

Stanovisko Slovenskej lyžiarskej asociácie:
Štátny tajomník MŠVVaŠ poškodil celé generácie lyžiarov. Do dnešného dňa sme nedostali jediný
dokument z ministerstva, napriek tomu, že sme žiadali o stretnutia a aj o písomné vyjadrenie. Máme
iba mediálne správy od štátneho tajomníka a skupinky okolo neho. Takto si ministerstvo predstavuje
korektnú komunikáciu? Takéto praktiky tu neboli ani za dávnej či nedávnej minulosti. Slovenská
lyžiarska asociácia sa ohradila voči týmto praktikám a obrátila sa na orgány konajúce v
trestnoprávnych záležitostiach. Slovenská lyžiarska asociácia bude vždy robiť všetko pre rozvoj
lyžovania detí, mládeže a juniorov, ako to nastavila v posledných dvoch rokoch pod vedením Ivana
Ivaniča a bude hájiť záujmy svojich členov.

61.

20.12.2020 Val d'Isere, Francúzsko
Petra Vlhová má už opäť úsmev na tvári. Dnes v Super G vo francúzskom stredisku Val d'Isère skončila v TOP 10,
na vynikajúcej šiestej pozícii a upevnila si aj prvé miesto v priebežnom celkovom poradí Svetového pohára.
Blahoželáme
a po Vianociach držíme palce
obrovský slalom a neskôr slalom.

v rakúskom Semmeringu, kde ju čaká najskôr

Veľká gratulácia aj Češke Ester Ledeckej za dnešný parádny triumf
Foto: RTVS
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20.12.2020 Poprad

Politici obetovali všetkých lyžiarov za zjazdárov
Našla sa údajne „zákonná“ cesta

Slovenská lyžiarska asociácia si v piatok 18. 12. na MŠVVaŠ osobne prevzala rozhodnutie
o zrušení osvedčenia o uznaní za národný športový zväz, o ktorom informovalo MŠVVaŠ na
svojom webovom sídle v stredu 15.12. a ani tri dni po jeho zverejnení ho nedoručilo do sídla
SLA. Rovnako tento dokument nebol doručený ani na medzinárodnú organizáciu FIS ani na
SOŠV. Reverzné zverejňovanie informácií i samotný postup ministerstva potvrdil hrubý zásah
do práv, autonómie a postavenia lyžiarskeho hnutia (SLA), na ktoré SLA upozorňovala už
niekoľko týždňov. SLA upozorňuje na umelo vytvorené údajné „zákonné“ podmienky na
zrušenie osvedčenia národného športového zväzu, čím ministerstvo poškodilo všetkých
lyžiarov národného športového hnutia. Bežci, snoubordisti, akrobatickí lyžiari, skokani na
lyžiach, severská kombinácia i lyžiari na tráve, ak sa budú chcieť zúčastniť FIS pretekov, budú
tlačení do rozhodnutí, ktoré si sami neprajú. SLA už podniká právne kroky na svoju obranu,
vyhlási aj zbierku, aby mohla súdne procesy dotiahnuť až do víťazného konca. Na vydanie
rozhodnutia o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz neboli splnené
zákonné podmienky a rozhodnutie ministerstva je vydané v rozpore so zákonom.
MŠVVaŠ vo svojom rozhodnutí o zrušení osvedčenia národného športového zväzu zo dňa 15.12.2020
označila dôvody pre zrušenie osvedčenia, na vytvorenie ktorých sa samo podieľalo. Kontrola stavu
členskej základne ministerstvom aspoň v SLA neprebehla. Ministerstvo sa opiera o informácie
z informačného systému MŠVVaŠ, ktorý je v skúšobnej prevádzke a nie je záväzným právnym
dokumentom. Keďže ministerstvo informovalo FIS o údajnom odobratí osvedčenia SLA o uznaní za
národný športový zväz (a to dňa 01.12.2020, t.j. dva týždne pred vydaním oficiálneho rozhodnutia
o zrušení predmetného osvedčenia), FIS už dňa 02.12.2020 pozastavil výkon členských práv SLA
a kompetencie boli dočasne presunuté na SOŠV, tak SLA bolo znemožnené vykonávať svoje povinnosti
voči športovcom, ako to ukladá zákon. Kontrolná činnosť Ministerstva financií SR v SLA nebola v deň
vydania rozhodnutia o zrušení osvedčenia ešte riadne ukončená (len 18.12. boli odovzdané doplňujúce
dokumenty), ale poslanec NR SR Karol Kučera už 16.12. mediálne prezentoval výsledky kontroly v TV
jedného z denníkov. (pričom ten istý poslanec informoval dňa 1.12. na svojom FB profile, že SLA bol
zrušený štatút národného športového zväzu, čo v danom čase nebola pravda, a po týždni ho vymazal).
Naozaj ide o očistu športu?
„Napriek masívnemu mediálnemu tlaku, vytvorenému za pomoci politikov, Vlha Teamu a jasne
definovateľných záujmových skupín, SLA ešte stále zastrešuje absolútnu väčšinu lyžiarov či
snoubordistov Slovenska. Od prvých klamstiev o SLA až dodnes je SLA odhodlaná zabojovať o
športovcov, pravdu a demokraciu. Nielenže sú športovci ničení pandémiou, ale aj politickými
vplyvmi. Na príklade SLA je vidieť, ako vynaliezavo je možné ohnúť zákony „správnym“ smerom a
pomôcť vyvoleným subjektom vytvoriť priestor na víťazstvo. To nie je žiadna fair play, o záujmoch
športovcov ani nehovoriac,“ uviedol na margo tejto situácie Ivan Ivanič, prezident SLA.
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24.12.2020 Poprad

Milé športovkyne, milí športovci, priaznivci lyžiarskeho športu,
dovoľte popriať vám za Slovenskú lyžiarsku asociáciu najmä pokojné a zdravé Vianoce. Veríme,
že si každý z vás pod stromčekom nájde v týchto ťažkých časoch aj kus viery a nádeje v lepšie časy.
Rok, ktorý o pár dní odíde, asi nebol ľahký pre nikoho z nás.

Zo srdca vám prajeme, aby sa nový rok 2021 stal pre každého z vás rokom testu sily a odvahy
kráčať na vlastnej ceste za svojimi snami. Ak na nej prijmete všetky skúšky a výzvy nového roka,
uspejete bez ohľadu na výsledok.
My v Slovenskej lyžiarskej asociácii sa pokúsime kráčať s vami a byť vám aj naďalej oporou. Tlak,
ktorému už roky čelíme, sa v závere roka 2020 politickými a ekonomickými krokmi vystupňoval
až do priamej hrozby zrušenia SLA. Ďakujeme, že pri nás stojíte. Urobíme všetko, aby sme vaše
záujmy, vrátane všetkých lyžiarskych športových odvetví, obhajovali až do konca.
Prajeme vám všetko dobré v osobnom aj športovom živote.
S úctou a rešpektom k vám, vašim trénerom a vašim rodičom,
Slovenská lyžiarska asociácia
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03.01.2021 Záhreb, Chorvátsko
Petra Vlhová vyhrala tesný súboj so svojimi rivalkami a zopakovala minuloročný triumf v slalome Svetového
pohára v chorvátskom Záhrebe. Zvíťazila a na konto v celkovom hodnotení Svetového pohára si pripísala ďalších
100 bodov. Blahoželáme k skvelému výkonu
Zjazdovej lyžiarke Petre Vlhovej sa
podarilo
zvíťaziť o
päť
stotín
sekundy
pred
druhou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou. Pripísala si na konto 18. víťazstvo vo Svetovom pohári, pričom
v slalome to bolo už 11.
Tretia so stratou 22 stotín sekundy skončila Švajčiarka Michelle Gisinová. Američanke Mikaele Shiffrinovej sa ušla
až štvrtá priečka. Za Petrou zaostala o 27 stotín sekundy.
foto: Eurosport

Fotogaléria
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04.01.2021 Poprad

Ján Koristek deklasovaný pred Tour de Ski ministerstvom
a pribúdajú ďalší poškodení lyžiari Slovenskej lyžiarskej asociácie
SLA žiada satisfakciu

V 15. ročníku etapových pretekov Tour de Ski, kde Slovensko malo po minuloročnom
úspešnom ročníku horúce želiezko v podobe Jána Koristeka, ktorý po piatich rokoch po

Martinovi Bajčičákovi medzi najmladšími jazdcami došiel do cieľa a mohol zabojovať nielen
o body do celkového hodnotenia Svetového pohára, nestalo sa tak. Naši bežci napriek
príprave, do ktorej SLA investovala nemalé finančné prostriedky, na Tour de Ski 2021
chýbajú. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámením štátneho tajomníka
Ivana Husára zo dňa 1.12.2020 spôsobilo, že SLA prišla o finančné prostriedky vo výške
250 000 eur, a tým pripravilo nielen Koristeka o účasť na prestížnych pretekoch. Zároveň
Slovenská lyžiarska asociácia k 31.12. musela prepustiť 18 zamestnancov SLA. V nich boli
zahrnutí profesionálni športovci, tréneri a športoví odborníci.
MŠVVaŠ dňa 1.12.2020 zaslalo list s nepravdivými informáciami medzinárodnej lyžiarskej
federácii FIS o stave SLA, k čomu sa SLA nemohla vôbec vyjadriť. Následkom toho FIS zastavila
SLA čerpanie finančných prostriedkov vo výške 150 000 eur, ktoré boli každoročne (na prelome
rokov) využívané práve k účasti na tomto vrcholnom podujatí. Zároveň ministerstvo stoplo
dodatok financovania SLA vo výške viac ako 100 000 eur, ktorý mala SLA zmluvne
s ministerstvom dohodnutý. Ani mesiac po vyhlásení štátneho tajomníka Ivana Husára však nie
sú informácie o počte členov SLA zo dňa 1.12.2020 pravdivé. Rozhodnutie o zrušení
osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz bolo vydané až dňa 14.12.2020. Na vydanie
predmetného rozhodnutia o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz
DOTERAZ neboli splnené zákonné podmienky a rozhodnutie ministerstva bolo vydané
v rozpore so zákonom. SLA žiada ministerstvo o bezodkladné zjednanie nápravy, aby neboli
poškodení ďalší a ďalší športovci.
Ani po masívnej kampani vyvolenej skupiny ministerstvom školstva športovci asociáciu
neopúšťajú! Enormný nátlak, vyhrážanie sa športovcom, čo sa stane, ak nevystúpia zo SLA sú na
dennom poriadku; SLA dokonca zaznamenala aj falšovanie podpisov svojich členov na odhláškach zo
SLA. A pritom z reprezentantov A, B a juniorských tímov SLA opustilo len 22%, teda v SLA zostáva 78%
z nich. Pri športovcoch talentovanej mládeže je to až 87,1% pretekárov, ktorí ostali v SLA. „Toto sú
majority. Pokiaľ však niekto cez svoju politickú moc tvrdí, že 22% resp. 12,9% je väčšina, tak je to
ďalšie porušenie zákona, tentokrát matematického,“ skonštatoval Ivan Ivanič, prezident SLA. Navyše
k masívnemu opúšťaniu členskej základne SLA došlo až po zverejňovaní nepravdivých informácií o SLA
zo strany ministerstva, t.j. po 01.12.2020.
Tour de Ski je ako Tour de France, najťažšie etapové podujatie v behu na lyžiach, na ktorom musia
pretekári zvládnuť 8 pretekov v priebehu 10 dní. Medzi ôsmimi pretekmi sú zaradené skoro všetky
individuálne disciplíny pretekov v behu na lyžiach, takže víťazom sa stane len ten najkomplexnejší
športovec v behu na lyžiach.

66.
11.01.2021 Poprad

MSVVaŠ si dalo vlastný gól - vo svojej tlačovej správe priznalo svoje
pochybenie
Obvinenia voči SLA nie sú namieste, SLA opätovne žiada o zrušenie
rozhodnutia MSVVaŠ o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový
zväz!

Slovenská lyžiarska asociácia už vyše päť týždňov upozorňuje na prešľapy MŠVVaŠ. To vo
vlastnej tlačovej správe priznalo svoje pochybenie s informačným systémom športu
a úmyselné zavedenie FIS listom z 1.12.2020 o stave SLA.
V tlačovej správe MŠVVaŠ sa píše: „Ministerstvo na žiadosť Slovenského zväzu lyžovania
poskytlo FIS informáciu o počte športovcov - lyžiarov zapísaných v informačnom systéme
športu k 1.12.2020 a oznámilo túto skutočnosť Medzinárodnej lyžiarskej federácii.“
Za prevádzku informačného systému športu zodpovedá ministerstvo. Pritom
MŠVVaŠ obvinilo SLA, že do informačného systému športu nedoplnila všetky údaje,

čím si problém spôsobila údajne sama. („Ak sú tieto údaje nepravdivé alebo
nesprávne,
zodpovedá
zato
Slovenská
lyžiarska
asociácia,
a
nie
ministerstvo.“) Lenže na stránke MŠVVaŠ v sekcii informačný systém športu je ešte
aj dnes transparentne zobrazené upozornenie: Dôležité upozornenie! Informačný
systém športu je v nábehovej fáze, ktorá potrvá niekoľko mesiacov (). Zároveň v
Správe Najvyššieho kontrolného úradu SR – správa o výsledku kontroly 2020:
„Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ ktorá bola zverejnená na webovej
stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 18.12.2020 (ďalej ako „Správa NKÚ“),
sa na str. 8 o. i. uvádza: „Po desiatich rokoch budovania tohto systému ani
dnes nie je ukončený a samotné ministerstvo uvádza že je v nábehovej fáze,
ktorá ešte potrvá niekoľko mesiacov. Z pohľadu kontroly verejných zdrojov je
podstatné fungovanie registrov fyzických a právnických osôb v športe a športový
portál. Na športovom portáli je prehľad dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých
v rámci programového financovania telesnej kultúry a športu.“
Teda aj zo Správy NKÚ (z 18.12.2020) vyplýva, že Informačný systém športu nie je ukončený,
a teda neúplný Informačný systém športu „v nábehovej fáze“ nemôže v súčasnosti tvoriť
zákonný rámec pre vydanie akéhokoľvek rozhodnutia.
V zmysle ustanovenia § 104 ods. 4 Zákona o športe platí: „Športové organizácie a iné osoby,
ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do
jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného
registra.“ Lenže ministerstvo doteraz SLA nezaslalo oznámenie o tom, že by informačný
systém bol funkčný.
V tlačovej správe MŠVVaŠ bolo ďalej uvedené: „Po tom, čo sa koncom minulého roka vyostrili spory

medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ
SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou novovznikajúceho Združenia/zväzu
slovenských lyžiarov (ZSL).“ „Viacerí jej dovtedajší členovia“ predstavovali skupinku 6 členov odvetvia
zjazdového lyžovania, ktorí vytvorili ZSL a bez pomoci ministerstva, ktoré od 1.12. zavádzalo celú
verejnosť a spoliehalo sa na svoj mediálny vplyv, by nemali šancu. K masívnemu opúšťaniu členskej
základne SLA došlo až po zverejňovaní nepravdivých informácií o SLA zo strany ministerstva, t.j. po
01.12.2020. Existuje právny doklad o reálnom počte členov SLA k 1.12.2020. List ministerstva zaslaný
na FIS zo dňa 01.12.2020 spôsobil, že FIS vychádzala z informácií ministerstva a zablokovala SLA
finančné prostriedky a možnosť prihlasovania svojich členov na preteky FIS.
Pritom ZSL sa očami jeho viceprezidenta listom z 9.1.2021 vidí už v cieľovej rovinke...
(https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/dolezite-list-z-fis-a-clenska-zakladna-zsl/). To skutočne 9.1.
treba naháňať verejnosť, aby sa stal každý lyžiarom? Inak to ZSL nedá? Stále je to málo? (citácie
Ladislava Smolena viď. link). Skoro 6 týždňov po vyhlásení, že ZSL má resp. zastupuje majoritu lyžiarov,
ju teda ZSL dokázateľne stále nemá! Netvrdilo Ministerstvo, že muselo dňa 1.12. konať, lebo ZSL
zastupovalo majoritu lyžiarov na Slovensku?
Väčšina reprezentantov, olympionikov či talentovanej mládeže je stále členom SLA, a to napriek tomu,
že dňa 15.12.2020 bolo vydané rozhodnutie o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový
zväz. FIS má vo svojich stanovách kontrolný štatistický dátum kontroly počtu lyžiarov 31.3. ZSL v
spolupráci s MŠVVaŠ vsunulo už ďalšie dva dátumy 1.12. a teraz 15.1. Skutočnosťou sú podnety od
členov SLA vedeniu SLA na falšovanie ich registrácie v ZSL a aktívne použitie spriaznených žurnalistov
na vyvíjanie nátlaku na slobodu športovcov. Cieľom je evidentne, aby slovenskí reprezentanti pristúpili
na nezákonný režim alebo ukončili kariéru.
„Vážený pán štátny tajomník, uvedomte si prosím, akým hanebným spôsobom šliapete po
slovenských športovcoch a vráťte sa naspäť. Ešte je stále čas si priznať, že ste boli
zavedený,“ vyzýva Ivan Ivanič, prezident SLA.

Napokon v tlačovej správe MŠVVaŠ sa uvádza: „...,pričom k danému dňu disponovala SLA sumou z tzv.
príspevku uznanému športu, ktorý poskytlo ministerstvo na rok 2020 (SLA ho môže použiť do31.3.2021),
vo výške cca 256 tis. eur.“ SLA ešte nevyúčtovalo december 2020 a zvyšné rozpočtované
peniaze zakázalo ministerstvo použiť na odmeny a mzdy v roku 2021. (Čím dalo jasný signál: všetkých
bez výnimky prepustite, športovcov, trénerov, odborníkov atď.) Vytvorilo tak opätovne priestor na
vydieranie športovcov.

Na vydanie rozhodnutia o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz
DOTERAZ neboli splnené zákonné podmienky a rozhodnutie ministerstva bolo vydané
v rozpore so zákonom. SLA požiadalo ministerstvo o prehodnotenie rozhodnutia. FIS listom
z 8.1.2021 opätovne potvrdila, že SLA je jej riadnym a jediným členom zastupujúcim SR i keď
v rozhodnutiach ministerstva sa už od 1.12.2020 uvádza inak, čo bolo podľa ministerstva
hlavným dôvodom na vydanie rozhodnutia o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný
športový zväz.
Zároveň ministerstvo nereagovalo a nereaguje na opätovné žiadosti SLA zasielané od
začiatku decembra 2020, ako aj už v tomto roku (hoci to štátny tajomník stále verejne
popiera) o osobné stretnutie aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom, kde by svoje
tvrdenia mohla SLA podložiť aj dôkazmi.
Viac info na:
https://www.nku.gov.sk/spravy-o-vysledkoch-kontrol-od-roku-2012
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/04db5e36-ce68-4553-be05-2b647e9f2bb1
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Preklad listu z FIS, doručený na SLA 8.1.2021:

Od FIS

KOMU:SLA
ZLS
SOV
MŠVvŠ

7.1.2021
Národná lyžiarska asociácia Slovenska
V mene FIS by som chcel reagovať na súčasnú diskusiu na Slovensku o tom, kto môže
legitímne reprezentovať Zimné športy na Slovensku vo FIS.

Stanovy FIS, ktoré regulujú členstvo národných lyžiarskych asociácií (NSA) sú
nasledovné:
6.Pridruženie členov
6.1. NSA môže byť pridružená ako člen ak reprezentuje väčšinu lyžiarov v krajine.
6.2. Iba jedna NSA z každej krajiny môže byť členom FIS, zvyčajne pod názvom
používaným v krajine
6.3. NSA uchádzajúca sa o členstvo vo FIS musí poslať prihlášku na Radu FIS
(council), ktorej súčasťou musí byť kópia stanov NSA a lyžiarskych pravidiel, na dôkaz
toho, že sú v súlade s pravidlami a stanovami FIS, ako aj údaj o počte pridružených
klubov a celkový počet členov v kluboch.
Pod pojmom lyžiari sa chápu individuálni členovia lyžiarskych a zimných športových
klubov pridružených k NSA, usilujúcej sa o členstvo vo FIS
Podľa našich súčasných informácií je to SLA, ktorá má väčšinu členov. Na jar 2020
bolo na FIS reportovaných 4829 členov v 253 kluboch.
V liste z 1.12.2020 bola FIS informovaná, že ZLS má v 70 kluboch približne 1300
členov.
Aby sa predišlo zmätku, nebude sa FIS spoliehať na iné kritériá či preferencie, než
je väčšina individuálnych členov v pridružených kluboch.
Preto FIS stále považuje SLA ako legitímneho člena FIS zo Slovenska. Bez
jednoznačného a overiteľného dôkazu opaku, nie neskôr ako 15.1.2021, poskytne FIS
SLA opäť všetky potrebné oprávnenia a udelí prístup k účtom, ktoré boli dočasne
zablokované.
FIS nebude zasahovať do tejto diskusie, ktorá je výlučne domácou záležitosťou, ale
vyzýva zúčastnené strany, aby za rokovacím stolom našli priateľské riešenie
v prospech športovcov.
GIANFRANCO KASPER – FIS prezident
68.

12.01.2021 Poprad

Nominácie na medzinárodné FIS children preteky Alpe Cimbra uzavreté
ZSL navádza na protizákonné nominačné preteky v Poľsku
Včera Predsedníctvo odvetia alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (P-AD SLA)
schválilo nominácie na medzinárodné FIS children preteky Alpe Cimbra v Taliansku v dňoch

28.1-31.1.2021. Tým sú nominácie uzavreté. Napriek tomu Zväz slovenského lyžovania (ZSL)
(pod hlavičkou – logom MŠVVaŠ) v spolupráci s lyžiarskym klubom SKI TEAM Ždiar, v čase
lockdownu navádza na protizákonné konanie všetkých rodičov detí, ktoré nemajú možnosť
vzhľadom na obmedzenia kvôli pandémii COVID - 19 trénovať a pretekať na Slovensku, na
kvalifikačné preteky v Poľsku v stredisku Jurgow 15.1.2021, hoci už to nie je potrebné.
Zároveň takýmto konaním sú obmedzení všetci ostatní pretekári, ktorí slušne a dôsledne
dodržiavajú všetky nariadenia Vlády SR.
FIS listom z 8.1.2021 opätovne potvrdila, že SLA je jej riadnym a jediným členom zastupujúcim
SR (foto listu zobrazené v galérii nižšie). Rovnako ako jediná disponuje licenciou, ktorá
oprávňuje pretekárov súťažiť na pretekoch FIS. Nominácie schválilo P-AD SLA hlasovaním,
vzhľadom na dnes platné pandemické obmedzenia v SR, na základe dosiahnutých výsledkov v
minulej sezóne.
„Ak to situácia v danom čase dovolí, podľa nariadení Vlády SR a opatrení v Taliansku,
nominovaní pretekári sa na pretekoch v Alpe Cimbra zúčastnia. SLA sa vždy riadila a bude
riadiť schválenými zákonnými nariadeniami tak, aby neohrozila zdravie svojich
nominovaných pretekárov, členov SLA a športujúcej verejnosti. Hneď, ako to nariadenia
vlády SR dovolia, SLA bude opäť organizovať podujatia pre deti a mládež na Slovensku. Zatiaľ
podávame žiadosť o zváženie aspoň tréningovej činnosti za dodržania prísnych opatrení aj
pre iných pretekárov, ako profesionálov,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.
ZSL účasť na pretekoch podmienila vstupom do svojho združenia. Stojí honba za zvyšovaním
počtu členov za hazardovanie so zdravím detí (aj ich rodičov)? Spolieha sa ZSL na protekčnú
výnimku u hlavného hygienika SR? Je to možné, aby za súčasnej pandemickej situácie niekto
organizoval hromadné podujatie (v zahraničí)? Toto už sú otázky, ktoré by mali zaujímať
kompetentné orgány.
Včera (11.1.2021) Predsednícvo odvetvia alpských disiplín (P- AD SLA) schválilo nomináciu
za na medzinárodné preteky FIS children AlpeCimbra v Taliansku v dňoch 28.1.-31.1.2021.
Nominovaní sú:
Mladší žiaci
P. č.
1.
Mladšie žiačky
1.
Starší žiaci
1.
2.
samoplatca
1.
2.
Staršie žiačky
1.
2.
samoplatca
1.
2.

Meno a priezvisko
Michal Tatarko
Michaela Kováčová
Josh Barfoot
Nováček Adam
Andrej Barnáš
Hugo Rybár
Sophia Polak
Laura Volková
Dominika Maršáleková
Melissa Macuráková

Fotogaléria
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13.01.2021 Poprad/Kreischberg

Snoubordisti začali Svetový pohár v Kreischbergu
Klaudia Medlová v TOP 10

V rakúskom Kreischbergu sa uplynulý víkend konali prvé preteky Svetového pohára vo
freestyle snowboardingu v disciplíne Big Air. Nechýbali na nich naši elitní reprezentanti
Klaudia Medlová a Samuel Jaroš. Umiestnenie v TOP 10 Klaudii Medlovej prinieslo cenné
body do celkového hodnotenia Svetového pohára. Obaja reprezentanti zabojujú aj v ďalších
pretekoch vo švajčiarskom Laax.
Konkurencia na týchto pretekoch bola najsilnejšia, aká len mohla byť. Preteky boli súčasťou
kvalifikácie na Olympijské hry 2020 v Pekingu a kvôli pandemickej situácii boli doposiaľ všetky
naplánované preteky Svetového pohára vo freestyle snowboardingu zrušené. Klaudia Medlová
so Samom Jarošom počas leta tvrdo pracovali na trikoch a na preteky prišli pripravení
zabojovať o top pozície.
Klaudia hneď v kvalifikácii vytiahla svoju tajnú zbraň v podobe svojho "signature triku" double
backside rodeo 900 mute grab (dvojité salto vzad vo vzduchu, pred dopadom horizontálne
dotočené o 180 stupňov) v dokonalom prevedení, ktorý dodnes ovláda ako jediná žena na
svete. Žiaľ druhý plánovaný trik jej nevyšiel úplne podľa predstáv, a tak skončila na peknom
siedmom mieste medzi súperkami zo všetkých kútov sveta. Do postupovej finálovej 6-tky jej
chýbalo len 2,40 bodu. Klaudia tak nemala už možnosť vytiahnuť prichystané zbrane silného
kalibru v podobe trikov priamo vo finále.
„Klaudia však zanechala na týchto pretekoch skvelý dojem a potvrdila, že patrí medzi
absolútnu svetovú špičku ženského freestyle snoubordingu a o jej dokonale predvedenom
triku double backside rodeo 900 mute grab z kvalifikácie sa bude ešte dlho
rozprávať,“ povedal Marek Hliničan, predseda úseku snoubordingu SLA a dodal: „Samo Jaroš
je stále vo Svetovom pohári nováčikom. Je vo fáze naberania skúseností, takže aj napriek
tomu, že tieto preteky Samovi nevyšli, vieme, že jeho čas ešte len príde. Vidíme, že Samo sa

pekne posúva vpred a tvrdo pracuje na svojom progrese pod vedením svojho trénera Mateja
Matysa .“
70.

14.01.2021 Poprad

SLovenská lyžiarska asociácia oznamuje členom SLA, ktorí z nej vystúpili,
že zatiaľ nemá funkcionalitu/oprávnenie na výmaz svojich bývalých členov z Informačného systému
športu.
SLA požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, aby to SLA bolo umožnené.
Hneď, ako ministerstvo vyhovie žiadosti SLA, bývalí členovia budú z ISŠ vymazaní.

71.

15.01.2021 Poprad

SLA boli zaslané informácie z NŠC k „výmazu“ bývalých členov SLA z ISŠ.
„Ukončenie činnosti príslušnej fyzickej osoby v právnickej osobe (napr. ukončenie
činnosti/príslušnosti športovca v športovej organizácií) sa nevykonáva jej vymazaním zo
zoznamu príslušných osôb, ale zapísaním dátumu ukončenia činnosti danej FO v PO.“
Vzhľadom k tomu, že sekretariát SLA prešiel len nedávno radikálnou reorganizáciou, neboli
ešte nové osoby zaškolené na tieto úkony
Nakoľko však Informačný systém športu ani podľa oznámenia MŠVVaŠ (na svojom webovom
sídle) ani podľa kontroly NKÚ z 18.12.2020 nie je stále plne funkčný a je v nábehovej fáze, nie
je SLA zatiaľ povinná evidovať zmeny v tomto systéme, ale iba vo vlastnej evidencii, čo podľa
zákona aj robí.
V prípade, už zaznamenaných požiadaviek na „výmaz zo SLA“, podľa odporúčania NŠC SLA
samozrejme vyhovie zapísaním dátumu ukončenia činnosti danej FO v PO v súlade so
zákonom.*
Ďakujeme za pochopenie.
*Zákon č. 440/2015 Z. z., Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
"§ 104 ods. 4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného
systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od
oznámenia o funkčnosti príslušného registra."
72.

17.01.2021 Poprad

Keďže bolo dnešné vyjadrenie pre komerčnú televíziu cenzurovné, zverejňujeme jeho celé
znenie:

Za vzniknutú situáciu plne zodpovedá MŠVVaŠ, ktoré SLA ešte 15.12.2020 neoprávnene
odobralo štatút Národného športového zväzu (NŠZ). Žiadne ubytovanie zrušené nebolo. SLA
však podľa zákona nemôže hradiť náklady športovcom, ktorí nie sú jej členmi. Napriek tomu,
že SLA nedostala na tieto preteky žiadne štátne peniaze, svojim členom uhradí, čo bude v jej
silách. Funkciu NŠZ dočasne supluje SOšV, v ktorého kompetencii je riešiť všetky otázky
súvisiace s nomináciou a financovaním účasti našich reprezentantov na týchto MS.
Zase zverejnené zavádzajúce informácie o konaní SLA!
Ministerstvo nielen spojím tvrdením, ale aj listom v decembri 2020 potvrdilo, že všetci
reprezentanti a ich účasť na podujatiach zabezpečí NŠC.
Z celej záležitosti je vytváraná umelá mediálna kauza, ktorá nemá opodstatnenie. Čo tým chce
ZSL na čele s p. Smolenom (v reportáži), inak jediným vlastníkom ZSL Marketing, s.r.o.,
zakryť?
To, že sa počas prísnych pandemických opatrení podieľal na organizovaní hromadného
podujatia v zahraničí - na vymyslených slovenských nominačných pretekoch v Jurgowe
(Poľsko) s logom MŠVVaŠ, kde ohrozil zdravie a životy športovcov, ešte detí a ich rodičov,
ktorí z celej SR do Jurgowa aj napriek zákazu mobility išli? Aj keď to hlavný hygienik SR
jednoznačne zakázal???
A zároveň účasťou na týchto vymyslených nominačných pretekoch nútil pretekárov SLA, ktorí
boli právoplatne už nominovaní, na vstup do ZSL!
SLA postupovala štandardne. Vyúčtovanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ musí
prebehnúť podľa zákona a SLA musí dokladovať ich oprávnené využitie.
73.

18.01.2021 Poprad
Aj my veríme, že sme v právnom štáte a za nedodržiavanie pravidiel budú v ZSL potrestané zodpovedné osoby.

Pozerajte od cca 17:50 - 20:00 min. zo záznamu tlačovej besedy, prenos TV TA3
https://bit.ly/2XPwktV
Nižšie v galérii prvá strana propozícií na preteky:

Fotogaléria

74.

19.01.2021 Poprad
Keďže sa SLA v poslednom období stretáva s cenzúrou svojich vyjadrení, ponúkame odpovede
pre slovenský športový denník:

V liste od FIS, adresovanom SLA, SOŠV a MŠVVŠ, ktorý ste zverejnili na
svojej stránke, sa o. i. píše, že FIS stále považuje SLA za legitímneho
člena FIS zo Slovenska – aj na základe toho, že podľa ich informácií má SLA
väčšinu členov lyžiarskych a zimných športových klubov. V tomto liste FIS zo
7. januára 2021 sa spomína, že SLA má 4829 členov v 253 kluboch. FIS
v tomto liste tvrdí, že ak do 15. januára nedostane (zrejme od SOŠV alebo od
MŠVVŠ) jednoznačný a overiteľný dôkaz opaku tvrdenia, že SLA má väčšinu
individuálnych členov, poskytne asociácii všetky potrebné oprávnenia
a prístup k zablokovaným účtom. Odpovedali ste FIS na tento
list?
Áno.
Ak
áno,
odpovede?

čo

bolo

podstatou

Vašej

Verifikovaný počet členov SLA k 15.01.2021 overený notárom a úradne
preložený.
Reagovali ste aj na tvrdenia FIS, že SLA má 4829 členov v 253 kluboch? Ako
dospel FIS k tomuto údaju?
Tento údaj bol poskytnutý FIS, Radovanom Cagalom, ktorý bol v tej dobe
generálnym sekretárom a zodpovedal za správnosť údajov v databáze členov
SLA. Tieto údaje sa na FIS sa zasielajú raz ročne, 31.3. v roku.
Podľa Slovenského športového portálu mala k 17. januáru 2021 SLA 1177
individuálnych členov v 196 športových organizáciách. K tomu istému dátumu
podľa SŠP mal Zväz slovenského lyžovania 1848 individuálnych členov v 98
športových organizáciách. V Liste FIS zo 7. januára sa píše, že FIS v záujme
toho, aby sa predišlo zmätku, bude sa spoliehať iba na kritérium väčšiny
individuálnych členov v pridružených kluboch. Ako si vysvetľujete tento
rozpor medzi údajom z listu FIS a stavom na Slovenskom športovom portáli?
Sám NKÚ SR vo svojej správe z 18.12.2020 uvádza, že Informačný športový
portál je v nábehovej fáze, je "nefunkčný" a pokiaľ bude sfunkčnený,
ministerstvo podľa zákona tento údaj oznámi športovým zväzom. Odo dňa
oznámenia bude mať SLA podľa platného zákona lehotu tri mesiace na
doplnenie tohto portálu. Do tej doby SLA je povinná evidovať členov vo svojej
databáze, čo má splnené, a preto aj databázu overoval notár, čo je v tejto
situácii jediný zákonný dokument o počte členov SLA. Tento údaj 15.1.2021
bolo potrebné zaslať, aby FIS bolo zrozumiteľné a jasné, aký počet členov má
SLA v januári 2021 a nie aký malo k 31.3.2020, keďže niektorí odišli zo SLA.
Po zbežnom prekontrolovaní údajov v SŠP som zistil, že medzi členmi SLA sa
nachádzajú aj členovia, ktorí zo SLA vystúpili a prešli do ZSL (Petra Vlhová,

Martin Bendík, Adam Žampa, SKI Team Vlha...). Reagovali ste v liste FIS aj
na túto skutočnosť?
Adam Žampa je dodnes členom SLA! Všetci členovia ktorí doručili originál
podpísanej odhlášky boli z databázy SLA odhlásení. Údaje v nefunkčnej
databáze z Informačného systému športu SLA nemôže vymazať. Ukončenie
činnosti príslušnej fyzickej osoby v právnickej osobe (napr. ukončenie
činnosti/príslušnosti športovca v športovej organizácií) sa nevykonáva jej
vymazaním zo zoznamu príslušných osôb, ale zapísaním dátumu ukončenia
činnosti danej FO v PO v súlade so zákonom. Nakoľko však Informačný
systém športu ani podľa oznámenia MŠVVaŠ (na svojom webovom sídle) ani
podľa kontroly NKÚ z 18.12.2020 nie je stále plne funkčný a je v nábehovej
fáze, nie je SLA zatiaľ povinná evidovať zmeny v tomto systéme, ale iba vo
vlastnej evidencii, čo podľa zákona aj robí.
*Zákon č. 440/2015 Z. z., Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
"§ 104 ods. 4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do
informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých
registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného
registra." Takéto oznámenie SLA zatiaľ nedostala.
Notár overoval databázu SLA po odhlásení všetkých členov, ktorí svoju
žiadosť na SLA riadne doručili podpísanú k 14.01.2021. (Keďže sme
registrovali aj mailom podané žiadosti o odhlásenie členstva, ktoré členovia
SLA neposlali ani nepodpísali a následne sa pýtali prečo, že bol na nich
spáchaný podvod odhlásenia ich členstva, SLA už akceptovala iba písomné
originály s podpisom doručené na sekretariát.)
Na vašej stránke ste 14. januára zverejnili oznam - Slovenská lyžiarska
asociácia oznamuje členom SLA, ktorí z nej vystúpili, že zatiaľ
nemá funkcionalitu/oprávnenie na výmaz svojich bývalých členov z
Informačného systému športu. SLA požiadala Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu, aby to SLA bolo umožnené. Hneď, ako ministerstvo
vyhovie žiadosti SLA, bývalí členovia budú z ISŠ vymazaní. – ako reagovalo
MŠVVŠ
na
túto
vašu
požiadavku?
Aby sa SLA obrátila
na NŠC, čo SLA urobila a následne zverejnila aktualizáciu k tejto
téme.
Máte informáciu, koľko športovcov a klubov vystúpilo zo SLA a prešlo do
ZSL?
Máme informáciu koľko vystúpilo zo SLA. Nie koľko vstúpilo do ZSL.
Konzultovali ste túto situáciu aj s SOŠV alebo MŠVVŠ? Ak áno, s akým
výsledkom?
S SOŠV sme konzultovali počet reprezentantov, ktorí v SLA naďalej pôsobia
78% a talentovanej mládeže 87,1%, zároveň sme od začiatku decembra
požiadali ministerstvo školstva niekoľko krát, aby sme mali stretnutie k
ministerstvom zapríčinenej vzniknutej situácii stretnutie na najvyššej úrovni
(s ministrom), kde by SLA predložila všetky zákonné dokumenty
potvrdzujúce, že SLA má splnené všetky zákonné povinnosti a štatút jej bol
odobraný nezákonne. Po viac, ako mesiaci a pol sme predsa len pozvanie na
stretnutie z ministerstva dostali. Konalo sa dnes.

V akom stave je vzťah SLA ku MŠVVŠ z hľadiska financovania národného
športového zväzu? Akú sumu má dostať národný športový lyžiarsky zväz
v tomto roku? Dostali ste v tomto roku nejaké financie od MŠVVŠ na účet
SLA?
Nie tento rok ministerstvo nezaslalo žiadne financie na účet SLA. Minulý rok
podľa platnej a účinnej zmluvy avizované financie v novembri ešte na rok
2020 boli bezdôvodne zablokované, bez udania dôvodu. Napriek avízu, že
budú pripísané na účet SLA 19. novembra, ich ministerstvo neodoslalo, čím
boli poškodení športovci, ktorí za tieto financie plánovali účasť na
medzinárodných podujatiach, kde sa plánovali kvalifikovať na olympijské hry.
Tiež nás SOŠV, ako aj ministerstvo, informovalo ešte v decembri 2020, že
prijalo usmernenie, že SLA si má hradiť účasť na pretekoch iba pre svojich
členov a účasť reprezentácie na športových podujatiach jej fungovanie bude
hradená cez národné športové centrá.
75.
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Slovenská lyžiarska asociácia sa dohodla na spolupráci so SAPUL
a požiadala o obnovenie vstupu do Interski International
Slovenská lyžiarska asociácia v decembri 2020 po dlhých rokovaniach uzavrela dohodu
o spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL), ktorá sa
ako jediná v SR zaoberá prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov
s celosvetovým uznaním na medzinárodných princípoch ISIA MINIMUMSTANDARD-u. Toto
spojenie môže priniesť SLA skvalitnenie vzdelávacích procesov v rámci hnutia. Zároveň SLA
spoločne so SAPUL zahájila proces obnovenia členstva za Slovenskú republiku v INTERSKI
International, ktoré bolo ukončené v ešte v roku 2003, ako jedinému členskému štátu v
histórii svetového lyžovania, z dôvodu nezáujmu a problémov v rámci bývalého SLZ
(Slovenského lyžiarskeho zväzu, predchodcu SLA) a nezaplatenia povinného členského
v rámci INTERSKI International. Snaha o obnovenie členstva vyšla z potreby skvalitnenia a
zosúladenia vzdelávania mládeže, metodiky lyžovania podľa medzinárodných
zjednocujúcich pravidiel ISIA, ktoré majú byť tým najväčším prínosom spolupráce.
Spolupráca Slovenskej lyžiarskej asociácie, SAPUL a Interski Intenational umožní prevziať metodiku
vzdelávania pre všetky deti na základných školách, zastreší všetkých učiteľov lyžiarskych škôl a trénerov
naprieč celým Slovenskom a prispeje aj k zjednoteniu FIS a trénerov. Toto spojenie v spolupráci s
MŠVVaŠ môže prepojiť školstvo, výučbu a metodiku v praxi. Pre všetkých lyžiarov i začínajúcich lyžiarov,
to bude znamenať významný benefit, pretože výučba bude všetkým poskytovaná rovnakým spôsobom,
na základe medzinárodných štandardov, bez ohľadu na miesto bydliska.

„Slovenská lyžiarska asociácia dlhodobo pripravovala spoluprácu so SAPUL (ISIA). Rokovania
prebehli už v minulosti s predchodcami Ivana Ivaniča, no vždy nám z neznámych dôvodov
zamrzli na bode nula. SLA aj SAPUL napriek tomu mali záujem skvalitňovať vzdelávanie
inštruktorov a trénerov lyžovania a snowboardingu v rámci hnutia. Dramatické udalosti,
v ktorých sa SLA ocitla v decembri, svojím spôsobom napomohli tejto spolupráci - odchodom

ľudí, ktorí ju brzdili. Skôr takúto dohodu nebolo možné uzavrieť,“ povedal Jaroslav Pavelka,
prezident SAPUL a Únie LaSŠ. Koncom roka oba subjekty dospeli k dohode o vzájomnej
spolupráci a bolo možné zahájiť proces obnovenia členstva za Slovenskú republiku v INTERSKI
International.
SAPUL, ako subjekt zastupujúci všetkých inštruktorov snežných športov v rámci ISIA a EU na
Slovensku, sa jednoznačne vyjadril, že nemá žiadne vzťahy so súkromnou spoločnosťou
ZSL. „Nemáme žiadne vedomosti o tom, kto má zabezpečiť vzdelávanie a prípravu odborníkov
v rámci tohto združenia,“ doplnil J. Pavelka a dodal: „naším cieľom nemá byť ďalšie zvyšovanie
polarizácie medzi združeniami alebo medzi konkrétnymi osobami. Pozeráme sa dopredu.
Naším cieľom od vzniku SAPUL bolo a je kvalitné vzdelávanie v prvom rade inštruktorov
snežných športov.“
Toto spojenie prinesie SLA skvalitnenie vzdelávacích procesov v rámci asociácie pod
medzinárodnou licenciou ISIA, ktoré je uznávané aj v zahraničí. „Za hlavnú výhodu spojenia
s týmito organizáciami považujeme to, že budeme mať profesionálny odborný tím na
školenie inštruktorov, ktorý prinesie medzinárodné pravidlá, skúsenosti a posunie celý
vzdelávací proces trénerov a učiteľov na medzinárodné štandardy. Zároveň úspešným
absolvovaním vzdelania v SAPUL môžu naši členovia získať ISIA známku, prípadne ISIA CARD,
ktorá otvára dvere držiteľovi na pracovnom trhu EU. Známka resp. karta ISIA vypovedá o jej
držiteľovi a jeho kvalite. Majitelia lyžiarskych škôl sú schopní na trhu práce sa jednoduchšie
a zodpovedne rozhodnúť. Vďaka tejto známke sú pre členov ISIA dohodnuté výrazné zľavy
na skipasoch vo výške od 30-70% takmer na celom svete. Naviac budeme v koordinácii s
členmi SAPUL vytvárať aj odborné trénerské smery, ktoré sa zatiaľ veľmi málo školia a ich
úroveň nie je v súlade s bežnými medzinárodnými štandardmi vo všetkých športových
lyžiarskych odvetviach na Slovensku. Týmto sa výchova mládeže z dlhodobého hľadiska
dostane naozaj na kvalitnejšiu úroveň,“ zhrnul výhody vzájomnej spolupráce Ivan Ivanič,
prezident SLA.
SAPUL, ako jediná organizácia na Slovensku, rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii
s Európskymi normami, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. Je jedinou organizáciou výuky
snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA. Je
akreditovanou organizáciou MŠVVaŠ. Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu
pripravuje a vzdeláva profesionálnych učiteľov snežných športov pracujúcich v lyžiarskych
školách na Slovensku a v zahraničí už viac ako tridsať rokov.

Fotogaléria
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Slovenská lyžiarska asociácia sa rokovaním na MŠVVaŠ neposunula vpred
Juniorskí reprezentanti SR hodení cez palubu

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa v utorok 19.1.2021 stretla na pôde MŠVVaŠ, vďaka
zásahu ministra Branislava Gröhlinga, so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom. Žiaľ
rokovanie skončilo s viacerými otáznikmi. Najhoršou správou je, že ani šesť dní po rokovaní
SLA nevie, kto sa postará o juniorskú reprezentáciu SR. Napríklad Nikola Fričová by sa mala
zúčastniť na MS - Idrje Fall (SWE) už 7.-13.2.2021, následne s akrobatickým lyžiarom
Michaelom Oravcom MSJ - Krasnoyarsk (RUS) - 15.-28.3.2021, osem reprezentantov v behu
na lyžiach má vrchol sezóny na MSJ a MS U23 vo fínskom Vuokatti od 7. - 14.2.2021, MS v
nemeckom Oberstdorfe sú na programe 23.2. - 7.3.2021, Eva Hanicová, Martin Jozsa na MSJ
- Krasnoyarsk (RUS) - 15.-28.3.2021a, snowboard crossári Katarína Pitoňáková, Sára
Pitoňáková, Samuel Sakál a Jakub Tomašák na MSJ - Krasnoyarsk (RUS) - 15.-28.3.2021, ďalej
Katarína Pioňáková MS Idre Fjall (SWE), zjazdoví lyžiari MS Cortina a MSJ Bansko. Nemá ich
kto financovať. Juniorskí reprezentanti sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou stanú ďalšími
obeťami hrubého zásahu ministerstva do lyžiarskeho hnutia, ktorého sme svedkami od
1.12.2020.
Zástupcovia SLA, ktorí sa zúčastnili utorkového zasadnutia na MŠVVaŠ boli nemilo prekvapení.
Pracovníci ministerstva vytvorili dojem, že nie sú na rokovanie pripravení. Napriek zrejmým
témam diskusie (listy SLA z 31.12.2020, 04.01.2021 a niekoľko listov z decembra 2020)
nepredložili žiadne relevantné dôkazy ani dokumenty, ktoré by dokazovali opodstatnenie
odobratia osvedčenia o uznaní za národný športový zväz. Hoci Slovenská lyžiarska
asociácia k 15.1.2021 mala 7434 členov a zastupuje majoritu lyžiarskych olympionikov,
reprezentantov, športovcov, detí, mládeže, trénerov i športových odborníkov. Rovnako
neboli zodpovedané mnohé otázky, na ktoré zástupca ministerstva Peter Dedík, poverený
generálny riaditeľ sekcie športu, odpovedal, že dajú odpoveď písomne, bez určenia časového
horizontu, ktorý vraj nebudú špecifikovať. Aj napriek upozorneniu, že takýto postup voči
reprezentantom SR združených v SLA nie je počas prebiehajúcej sezóny možný. Celkovo debata
neprebiehala na odbornej úrovni, skončila bez akýchkoľvek konštruktívnych záverov a z tohto
stretnutia SLA nedostala žiadny zápis.
MŠVVŠ vo svojich vyhláseniach sľubovalo, že reprezentačné tímy SR budú pod gesciou SOŠV
a peniaze im budú pridelené cez národné športové centrum (NŠC). Nestalo sa tak. SLA má
najnovšie svojich členov (hoci sú reprezentantmi SR a ide aj o väčšinu olympionikov)
financovať sama. Blokovaním finančných prostriedkov z FIS i ministerstva je SLA v januári 2021
v deficite viac ako -350 000 eur a na sezónu 2021 nedostala na reprezentáciu SR od štátu ani
1,- euro.
Takže MŠVVŠ SR si váži 33 slovenských reprezentantov a olympionikov v lyžovaní spôsobom,
že od začiatku decembra ako aj uprostred sezóny ich nechá bez akejkoľvek podpory. A tak
bratia Žampovci, Klaudia Medlová, Alena Procházková, Ján Koristek, Samuel Jaroš, Michael
Oravec, Nikola Fričová, Eva Hanicová, Marián Sumka, sestry Pitoňákové a mnoho ďalších
(v zozname pod tlačovou správou) sú fakticky hodení cez palubu. Podporu tak dostanú iba
zjazdári a z iných úsekov (2), ktorí sú aktuálne členmi občianskeho združenia ZSL. Ako sa majú
celé tímy reprezentantov teraz, niekoľko týždňov sústrediť na výkon, keď ani nevedia, či na MS
pôjdu? Toto je tá aktivita „na očistu športu“, ktorá údajne nepoškodí žiadneho športovca!
„Ďakujeme pánovi ministrovi za ústretovosť a pozvanie na stretnutie na pôde MŠVVaŠ. Je
nám však veľmi ľúto, že sme nútení konštatovať, že toto rokovanie neprinieslo zatiaľ žiadny
významnejší posun vpred. Možno niečo zmení písomné vyjadrenie z ministerstva, lenže čas
hrá proti našim reprezentantom. Tento týždeň je potrebné objednať letenky na MSJ a my
nevieme, či ich rezervovať. V takomto napätí športovci nemôžu fungovať uprostred sezóny,
čo sme dôrazne prezentovali na stretnutí 19.01.2021 ako štátnemu tajomníkovi, tak aj

Petrovi Dedíkovi, poverenému riaditeľovi sekcie športu na ministerstve. Vnímam to, ako
ďalšie veľké pochybenie a poškodenie zo strany ministerstva,“ povedal Ivan Ivanič, prezident
SLA.
Na rokovaní sa zúčastnili štyria zástupcovia ministerstva. Zástupcov za SLA prijali troch. A hoci
jedno miesto na strane SLA bolo voľné, kontrolórku SLA na ministerstvo ani nepustili.
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AD: FIS je bezradná, čaká na slovenské rozhodnutie, Róbert Kotian, 27.1.2021,
a Trojuholník, Róbert Kotian, 29.1.2021, denník Šport
Denník Šport potvrdil, že MSVVaŠ zaviedlo verejnosť aj FIS

Slovenská lyžiarska asociácia upozorňuje na skreslené informácie o stave v slovenskom
lyžovaní zverejnené v dvoch článkoch denníka Šport 27. a 29. 1.2021 a považuje za potrebné
ich uviesť na pravú mieru.
AD: Fis je bezradná, čaká na slovenské rozhodnutie: V článku sa píše: „...zablokovaná vo
štvoruholníku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - SOŠV – SLA
- ZSL a riešenie nie je na dohľad.“ Riešenie nikto nehľadal a ani nehľadá. MŠVVaŠ už dňa
1.12.2020 listom adresovaným FIS vyhlásilo, že SLA nie je národným športovým zväzom a
spôsobilo mediálny lynč osôb a celej organizácie SLA a zastavila jej financovanie, pričom
v danom čase ešte nebolo vydané ani rozhodnutie o zrušení osvedčenia o uznaní SLA za
národný športový zväz.
„Pritom ešte 7. januára FIS vo svojom liste všetkým zainteresovaným účastníkom reagovala na
diskusiu na Slovensku, kto môže byť zástupca slovenského lyžovania vo FIS,...“ Na Slovensku
žiadna diskusia o tom, kto má byť národným športovým zväzom v lyžovaní, neprebehla. Lebo
ak by prebehla, musel by každý vidieť jasný rozdiel medzi SLA a ZSL, ktorý nespočíva len v počte
členov:

Kvalitatívny rozdiel medzi SLA a ZSL
ZSL

SLA

1.12.2020 mediálny lynč SLA spustený bývalými SLA k dnešnému dňu neporušila žiadny právny
členmi SLA – výlučne zjazdármi, ktorí nikdy súdne predpis na to, aby jej bolo zrušené osvedčenie
nepreukázali, že SLA pochybila
o uznaní za národný športový zväz
X.
ZSL podľa stanov nevykonáva žiadnu
starostlivosť o reprezentáciu
a vzdelávanie „vykonáva podporu a rozvoj detí a
mládeže, ďalej šport pre všetkých“, nevykonáva
činnosť pre odvetvia mimo zjazdového lyžovania

v SLA sú takmer všetci reprezentanti všetkých
odvetví (vrátane Žampovcov), olympionici a
talentovaná mládež. Zo SLA prestúpili do ZSL len
menšinová časť športovcov a členov

•
v SLA sú združení všetci organizátori
XI.
ZSL nie je riadená kolektívne, podľa stanov,podujatí všetkých vekových kategórií a športových
dvaja členovia výkonného výboru môžu rozhodnúť odvetví až celosvetového významu
o čomkoľvek a proti tomu nie je opravný

prostriedok (odvolanie), jeden štatutár rozhoduje •
SLA má kolektívne, viacúrovňové
o podpise zmluvy do 500 tisíc €
riadenie, založené na demokratických princípoch
voľby členov podľa zákona o športe
XII.
ZSL nemá zverejnený transparentný
účet na „údajné“ sponzorské peniaze, z ktorého by •
SLA je riadená športovcami
bolo možné sledovať financovanie združenia, má
•
SLA má
netransparentné financovanie
prehľadné zverejňovanie všetkých dokumentov,
XIII.
ZSL má v stanovách spôsob
zápisov, poriadkov, smerníc ako aj celý
výberu delegátov na konferenciu (najvyšší orgán spôsob financovania a všetky transparentné účty
združenia), ktorý nezohľadňuje počet športovcov, vrátane sponzorského
úroveň súťaže. 1 klub má len 1 hlas bez ohľadu na
•
SLA má autonómiu každého športového
to, koľko členov má klub.
odvetvia, ktoré si zároveň samo (bez zásahu iného
XIV.
V ZSL nie je garantovaná stanovách
športového odvetvia) rozdeľuje všetky financie,
autonómia športových odvetví (úsekov), podľa
ktoré do SLA prinesie pre jeden športový úsek. SLA
momentálneho stavu je absolútna majorita
delegačný kľúč prerokovala s MŠVVaŠ, SOšV
zjazdového lyžovania.
a ombudsmanom, ktorí ho preskúmali a navrhli,
ako jediné možné riešenie, pre športovú
XV.
Marketingovú spoločnosť ZSL Marketing s. organizáciu, ktorá zastrešuje 7 rôznych športových
r. o.,
odvetví. Vďaka tomu žiadne z 2 odvetví nemôžu
prehlasovať zvyšných 5 podľa stanov. Ich činnosť a
vlastní ako jediný spoločník, fyzická osoba, výkonný
rozhodovanie je nielen na demokratických
viceprezident ZSL, Ladislav Smolen
princípoch, ale je nemajoritné pre jedno športové
Výnosy z činnosti tejto spoločnosti pripadajú tejto
odvetvie.
fyzickej osobe.
ZSL má podľa medializovaných informácií 4000
členov (z toho iba majsterku sveta v zjazdovom
lyžovaní a niekoľko juniorských reprezentantov
v zjazdovom lyžovaní)

•
SLA je 100% vlastníkom marketingovej
spoločnosti FIRN SLA s.r.o.

•
k 15.1.2021 má 7434 členov
, reprezentantov všetkých odvetví
(vrátane Žampovcov), olympionikov a talentovanej
XII.
ZSL sa vyjadruje o údajnom poškodzovaní mládeže. A niekoľko nádejných lyžiarov na úseku
najlepších reprezentantov SR zo strany SLA bez
skokov na lyžiach a severskej kombinácii v žiackom
akéhokoľvek zákonného dôkazu
veku.
a dokumentu, pričom toto vyjadrenie je
SLA sa doteraz nevyjadrovala k pravdivosti
nepravdivé, čím ich počas prebiehajúcej sezóny •
vyjadrení vrcholových športovcov a ich
vťahuje do svojich ambícii a úmyslov prevziať
realizačných tímov, aby neovplyvnila ich výsledky
riadenie národného športového zväzu.
počas prebiehajúcej sezóny. SLA má uzavreté
zmluvy s týmito vrcholovými športovcami a ich
tímami, kde im nadštandardne a na úkor
ostatných reprezentantov odstúpila, ako jediný
člen FIS, všetky marketingové práva a umožnila im
zabezpečiť jedinečný a nadštandardný príjem,
mimo potrebných nákladov na plnohodnotnú
športovú prípravu. Podľa týchto zmlúv vždy
SLA dodržala všetky svoje povinnosti a
nevyjadrovala sa doteraz k plneniu povinnosti a
práv športovcov a ich realizačných tímov voči SLA a
ostatným reprezentantom, olympionikom,
športovcom a mládeži v SLA.

MŠVVaŠ svojím rozhodnutím zo dňa 1.12.2020 (napriek uvedeným kvalitatívnym rozdielom)
spustilo nedôstojný boj o navyšovanie počtu členov v oboch združeniach. Najzásadnejšie však
je, že ministerstvo necháva FIS v stave neinformovanosti, a tým blokuje SLA peniaze z FIS
a dokonca bez udania dôvodu napriek avízu zo dňa 19.11.2020, že ministerstvo poukazuje aj
posledný príspevok z MŠVVaŠ pre reprezentantov SR podľa zmluvy so SLA z roku 2020, tento
následne bezdôvodne zablokovalo a nevyplatilo.
V článku sa ďalej uvádza: „Člen vedenia ZSL Ladislav Smolen vo svojej reakcii na tento list na
stránke ZSL napísal: „Naša spoločná úloha je zvýšiť počet našich členov tak, aby sme mali
najneskôr v pondelok 11. januára 2021 viac. Ku dnešnému dňu máme takéto čísla: 2717 členov
a 92 klubov. To znamená, že do pondelka 11. januára 2021 do 16:00 potrebujeme zvýšiť členskú
základňu o 2200 členov.“ 11. januára 2021 musel na webe ZSL Ladislav Smolen takýto status
napísať? O čo sa teda ministerstvo dňa 1.12.2020 opieralo, keď odňalo SLA štatút a poslalo
informačný list na FIS? Ministerstvo politicky zasiahlo do lyžiarskeho hnutia. Vybralo si
vlastného favorita, bez ohľadu na zákonný postup!
AD: Trojuholník: Na tvrdenie Róberta Kotiana, že „Zrejme bude nutné prijať politické
rozhodnutie“, aby bolo možné vyriešiť dnešný stav v lyžovaní, SLA tvrdí, že naopak, už nie je
možné politické rozhodnutie. Práve politické rozhodnutie štátneho tajomníka MŠVVaŠ
odoslaním listu na FIS dňa 1.12.2020, ktorý obsahoval nepravdivé informácie o členskej
základni SLA a ZSL a spôsobil tento chaos v lyžovaní, zaťažil SOŠV, poškodil nielen
reprezentáciu SR, ale aj všetkých členov SLA a vytvoril polarizáciu v členskej základni celého
lyžovania na svahoch.
Nie politické rozhodnutie, ani mediálne, čoho sme práve svedkami. V právnom štáte jediné
rozhodnutie, ktoré je možné v dnešnej situácii, je zákonné rozhodnutie!
Zákonnými rozhodnutiami v danom prípade môže byť jedine:
1.) rozhodnutie ministra MŠVVaŠ, ktorý vydá pokyn na preskúmanie zákonnosti a
odôvodnenosti rozhodnutia sekcie športu, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení osvedčenia
o uznaní SLA za národný športový zväz č. 2020/16315:20-E1320 zo dňa 14.12.2020, voči
ktorému SLA nemohlo podať riadny opravný prostriedok (odvolanie). Konanie nebolo v súlade
s príslušnými zákonmi SR a Ústavou SR, pričom SLA ani nebolo umožnené sa vyjadriť k
predmetnému konaniu a jeho podkladom, a teda ministerstvo nepostupovalo v konaní v úzkej

súčinnosti s účastníkom konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a
nedalo im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu
rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Peter Dedík, generálny riaditeľ sekcie športu a Branislav Mráz,
štátny radca, uvedený v predmetnom rozhodnutí ministerstva, sa v danom konaní vôbec
nezaoberali zákonnou povinnosťou: svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je
predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky,
ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a ktorá musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

2.) rozhodnutie súdu o zákonnosti rozhodnutia ministerstva o zrušení osvedčenia o uznaní
za národný športový zväz č. 2020/16315:20-E1320 zo dňa 14.12.2020 vydaného MŠVVaŠ SR,
na ktorý sa SLA obrátila už v decembri 2020 a urgovala v januári 2021, ktorý by mohol prijať
rozhodnutie v danej veci, a nie ten istý človek, ktorý túto politickú frašku zapríčinil.
K údajom z informačného systému športu SLA uvádza:
Podľa zákona o športe má povinnosť údaje o členoch a ich počte (zdrojovú databázu)
v športovej organizácii táto organizácia viesť na svojom webovom sídle. SLA túto povinnosť má
a malo vždy splnené aj k 01.12.2020, 14.12.2020, 12.01.2021 a aj zabezpečilo ich zákonný
dôkaz potvrdený notárom ku dňom 1.12.2020 a 15.01.2021.

S týmito údajmi sa nezhodujú údaje, ktoré ministerstvo uviedlo vo svojich vyjadreniach zo dňa
01.12.2020 pre FIS, z ktorých ministerstvo vychádzalo v rozhodnutí o zrušení osvedčenia SLA
o uznaní za národný športový zväz dňa 14.12.2020 a ktoré ministerstvo znovu uviedlo dňa
12.01.2021 pre FIS. Údaje uvedené v informačnom systéme športu nemôžu byť záväzné
a ministerstvo z nich nemôže vychádzať, pretože systém nie je plne funkčný a úplný, tak ako
uviedol Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej správe dňa 18.12.2020.
Ministerstvo neoslovilo, ani nekontaktovalo SLA o overenie veľkosti členskej základne SLA
do dnešného dňa napriek viacerým upozorneniam SLA. Napriek žiadostiam zo strany SLA
ministerstvo dodnes SLA neoznámilo, že príslušný register (informačný systém športu) je plne
funkčný.
Zákon o športe 440/2015 Z.z. Prechodné ustanovenia § 104:
ods.3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto
údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.
Ods. 4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu,
sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti
príslušného registra.

78.

07.02.2021 Mlynky
Sme radi, že sa 6.-7.2.2021 na Mlynkách podarilo zorganizovať prvé preteky Slovenského pohára v zjazdovom
lyžovaní detí v tejto sezóne
Ak to pandemické opatrenia dovolia, budeme v organizácii podujatí aj pre deti a mládež pokračovať
Viac v reportáži TV Reduta.
https://bit.ly/3qAxJ4g

79.
Naši mladí alpskí lyžiari získlali deväť pódiových umiestnení na FIS Children CUP Serbia a BIH
19.02.2021 Cortina d´Ampezzo, Taliansko

Adam Žampa dosiahol životný výsledok, v talianskom stredisku Cortina d´Ampezzo a skončil
v obrovskom slalome mužov na MS v zjazdovom lyžovaní na 8. mieste a zaznamenal tak
najlepší výsledok na šampionáte. Veľká gratulácia:)))
Za víťazným Francúzom Mathieum Faivrem zaostal o 2,48 sekundy.
Adam Žampa ešte v individuálnych pretekoch na majstrovstvách sveta nikdy v kariére tak
vysoko nebol. Doteraz bolo jeho maximom 13. miesto z kombinácie na šampionáte v roku
2013.
Po prvom kole obrovského slalomu v Cortine bol na 20. mieste, ale vďaka skvelej druhej
jazde postúpil do TOP 10.
Jeho mladší brat Andreas Žampa skončil dvadsiaty so stratou 5,77 s, ale tiež si pripísal
najväčší úspech na MS.

Filip Baláž, ktorý v prvej jazde dosiahol 43. najlepší čas, druhé kolo nedokončil a nefiguruje
medzi klasifikovanými.
Foto: IG Adam Žampa 13

Fotogaléria

80.

21.02.2021 Kopaonik, Serbia a Bjelašnica, Bosna i Hercegovina

Alpskí lyžiari Slovenskej lyžiarskej asociácie získali 9 pódiových umiestnení na
dvoch FIS Children Cup-och

Mladí alpskí lyžiari Slovenskej lyžiarskej asociácie uspeli hneď na dvoch FIS Children Cupoch.
V kategóriách U14, U16 na FIS Children CUP 2021 Kopaonik Serbia a FIS Children CUP
Bjelašnica Bosna i Hercegovina získali pre Slovenskú republiku deväť pódiových umiestnení.
Trpezlivá práca trénerov Slovenskej lyžiarskej asociácie začína prinášať ovocie v podobe nových
alpských lyžiarov, budúcich reprezentantov. Adam Nováček, Melissa Macuráková, Lívia Marton
či Michal Tatarko na prestížnych FIS pretekoch významne zabodovali.
FIS Children CUP 2021 Kopaonik Serbia
slalom

obrovský slalom

U16 CH 1. miesto Adam Nováček
U16 D

2. miesto Melissa Macuráková

U16 CH 2. miesto Adam Nováček

U14 D

3. miesto Lívia Marton

FIS Children CUP 2021 Bjelašnica (BIH)

U14 D

3. miesto Lívia Marton

(SL – slalom, GS – obrovský slalom)

U16 CH SL 2. miesto Adam Nováček
12. miesto Hugo Hančín
U16 D SL 6. miesto Mellisa Macuráková
U14 D SL 1. miesto Lívia Marton
U14 CH SL 3. miesto Michal Tatarko
16. miesto Matúš Gaľa

U14 D GS 4. miesto Lívia Marton
U14 CH GS 3.miesto Michal Tatarko
13. miesto Matúš Gaľa
U16 D GS 7.miesto Mellisa Macuráková
12. miesto Viktória Chrenková
U16 CH GS 4. miesto Adam Nováček
16. miesto Hugo Hančín

„Sme veľmi hrdí na to, že aj v takých ťažkých podmienkach, v akých sa Slovenská lyžiarska
asociácia práve nachádza, sú naši športovci schopní obstáť v medzinárodnej konkurencii
a môžeme sa tešiť na nasledovníkov Petry Vlhovej či bratov Žampovcov,“ pochválil skvelé
výsledky našich športovcov Ivan Ivanič, prezident, SLA.

Fotogaléria

81.

26.02.2021

Milí priatelia bežeckého lyžovania!
Lyžovanie zažíva túto sezónu obrovský rozmach. Chceli by sme vás pozvať na podujatie WE4SKI NORDIQ
v tomto úžasnom športe, ktoré začne v piatok 26.2.2021 a skončí 21. marca.
Výzva WE4SKI NORDIQ nahrá fyzickú aktivitu do digitálnej podoby. Fanúšikovia severského lyžovania
z celého sveta sa pokúsia dosiahnuť cieľ 4 000 000 km na bežkách alebo kolieskových lyžiach a zároveň
budú súťažiť medzi sebou. Zaznamenajte svoju aktivitu na snehu alebo ceste kdekoľvek sa nachádzate.
Počíta sa každý kilometer – a my počítame s vami! Zdieľajte WE4SKI NORDIQ s kolegami a vyzvite
svojich priateľov.
Stiahnite si appku priamo v Apple Store , Play Store alebo na linku https://www.fisski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/get-active-and-join-we4ski-nordiq

82.

26.02.2021
Dnes sa krásneho životného jubilea dožíva legenda slovenského lyžovania Ladislav Harvan. Pri tejto príležitosti
mu želáme pevné zdravie a veľa lásky v rodinnom kruhu
Rovnako gratulujeme k vydarenej autobiografii „Ako to bolo“, ktrú si jubilant venoval k tomuto výročiu.
S úctou,
Slovenská lyžiarska asociácia
viac na: https://www.olympic.sk/clanok/cestny-clen-sosv-legenda-lyzovania-ladislav-harvan-ma-v-piatok-90rokov
Harvan foto Koutný
Jubilant Ladislav Harvan zhruba pred štvrťstoročím, keď ešte pôsobil ako riaditeľ Veľkej ceny Slovenska v
zjazdovom lyžovaní, aj ako technický delegát FIS.

83.

26.02.2021 Poprad

Slovenskej lyžiarskej asociácii bolo doručené právoplatné rozhodnutie ministra školstva
vedy, výskumu a športu SR, v ktorom rozhodol, že ministerstvo pochybilo, keď
nepostupovalo v súlade so zákonom voči SLA. Žiadosť SLA o poskytnutie informácií podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. tak bola odvolacím orgánom vrátená Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, na nové prejednanie a rozhodnutie. Čím bolo
potvrdené ministrom, že ministerstvo porušuje zákon v konaniach voči SLA!
Slovenská lyžiarska asociácia už od decembra 2020 na základe zákona č. 211/2000 Z.z., o
slobodnom prístupe k informáciám žiadala v niekoľkých žiadostiach sekciu športu MŠVVaŠ,
aby zodpovedala aj nižšie uvedené otázky a predložila listinné dôkazy potvrdzujúce
oprávnenosť konania štátneho tajomníka Ivana Husára, ako aj konanie Petra
Dedíka, generálneho riaditeľa sekcie športu, (ktorého najbližšia príbuzná je od decembra
2019 aktívnou členkou, v sekcii športu ministerstva preferovaného, o.z. Zväzu slovenského
lyžovania – ZSL https://sport.iedu.sk/Contact/Person/527040).
O konaní ministerstva v otázkach SLA, ako aj požiadavke predloženia listinných podkladov a
dôkazov, ktoré ministerstvo odmietlo zodpovedať a predložiť podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, minister právoplatne rozhodol tak, že ministerstvo postupovalo v
rozpore so zákonom.
Otázky a podklady, ktoré žiadala 11.12.2020 SLA MŠVVaŠ, sekciu športu:
1. Na základe akých skutočností a podkladov bolo dňa 01.12.2020 na organizáciu FIS zaslaný
list štátneho tajomníka pre šport p. Ivana Husára ohľadom SLA? Na základe ktorých
ustanovení zákonov, prípadne interných predpisov a konkrétnych dôvodov tak štátny
tajomník postupoval? Prosíme o predloženie týchto informácií a podkladov.
2. Kedy začal p. Husár vo veci popísanej v bode 1 komunikovať s FIS ohľadom SLA? Ako a kedy
bola o tom vyrozumená SLA? Prosíme o predloženie tejto komunikácie s FIS a SLA.
3. Kedy začal p. Husár vo veci popísanej v bode 1 komunikovať so ZSL? Prosíme o predloženie
tejto komunikácie.
4. Kedy začal p. Husár vo veci popísanej v bode 1 komunikovať so Slovenským olympijským
výborom? S kým konkrétne komunikoval? Prosíme o predloženie tejto komunikácie.
5. Aké podklady preukazujú tvrdenia štátneho tajomníka pre šport p.
Ivana Husára, že ZSL združuje viac lyžiarov ako SLA? Prosíme o predloženie týchto podkladov.
6. Koľko anonymov bolo doručených na Ministerstvo a koľko podnetov od rodičov ohľadom
SLA? Kým a ako boli tieto podnety prešetrené? Aké závery a opatrenia boli prijaté? K
porušeniu ktorých zákonných ustanovení na strane SLA došlo?
7. Ako bolo postupované vo veci emailovej žiadosti SLA o stretnutie zaslanej na Ministerstvo,
konkrétne na adresu dňa 03.12.2020, v ktorej SLA žiadalo o stretnutie s p. ministrom?
8. Ako bolo postupované v žiadosti o stretnutie, ktoré bola zaslaná na Ministerstvo dňa
09.12.2020, ktorou bolo požiadané o stretnutie prezidenta SLA s Ministrom školstva vedy a
výskumu, ako aj vydanie potvrdenia o národnom športovom zväze a okamžité podanie
opravných informácii FIS a SOŠV?
9. Na základe akých právnych úkonov a ktorých ustanovení právnych predpisov Ministerstvo
v zastúpení štátnym tajomníkom rozhodlo v deň 1.12.2020, že ZLS je nástupníckym národným
športovým zväzom za SLA a mal by byť členom FIS namiesto SLA, vrátane predloženia
všetkých s tým súvisiacich listín?
10. Z čoho Ministerstvo v zastúpení štátnym tajomníkom vychádzalo pri tvrdení, že „SLA
komunikovala a narábala s Petrou Vlhovou ako s handrou“ uvedené štátnym tajomníkom

Ivanom Husárom v relácii o športe 06.12.2020 o 22:00 na RTVS, vrátane predloženia
súvisiacich listín?
11. Z čoho Ministerstvo v zastúpení štátnym tajomníkom vychádzalo pri tvrdení, že
„Zuzulová plakala kvôli SLA pred dvoma rokmi“ uvedené štátnym tajomníkom Ivanom
Husárom v relácii o športe 06.12.2020 o 22:00 na RTVS, vrátane predloženia súvisiacich listín?“
Do dnešného dňa SLA nedostala odpovede na vyššie uvedené otázky, ani požadované
podklady. SLA riešilo postup ministerstva podľa zákona a podalo odvolanie – rozklad na
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ten zrušil „fiktívne rozhodnutie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odboru komunikácie, pracoviska pre
komunikáciu s verejnosťou zo dňa 23.12.2020 o odmietnutí poskytnúť informáciu a
podklady, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako povinná osoba
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
nevyhovelo žiadosti o poskytnutie informácie žiadateľa Slovenská lyžiarska asociácia.“ Celú
záležitosť vrátil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odboru
komunikácie, pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou na nové prejednanie a rozhodnutie.
Slovenská lyžiarska asociácia žiadala tieto odpovede ako ZÁSADNÉ DÔKAZY NA
ÚČELY SÚDNEHO KONANIA k žalobe podanej na sekciu športu v decembri 2020
MŠVVaŠ vo veci odobratia štatútu národného športového zväzu rozhodnutím, ktoré podpísal
Peter Dedík, AKO AJ PRE ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ vo veci konania
štátneho tajomníka Ivana Husára voči SLA.
„Slovenská lyžiarska asociácia a najmä naši športovci sú dlhodobo poškodzovaní
protizákonným konaním štátneho tajomníka Ivana Husára a sekcie športu MŠVVaŠ pod
vedením Petra Dedíka. Je smutné, že sme museli o pomoc opakovane požiadať samotného
ministra, aby sa touto záležitosťou zaoberal. Napriek tomu veríme v zákonné vyriešenie
celej kauzy, ktoré potvrdzuje týmto svojím rozhodnutím,“ povedal Ivan Ivanič, prezident
SLA na margo opakovaného nezákonného konania sekcie športu na MŠVVaŠ pod vedením
vyššie spomínaných dvoch osôb zo sekcie športu od začiatku decembra 2020.
84.

27.02.2021 Poprad
Stanovisko SLA:

Slovenská lyžiarska asociácia nerozumie včerajšej reakcii ministerstva na publikovanú tlačovú správu. V
dokumente od ministra Gröhlinga je jasne uvedené a v tlačovej správe citované jeho rozhodnutie (je
prílohou tohto stanoviska). Ak sa ministerstvo rozhodne riešiť túto záležitosť právnymi krokmi, bude to
žiaduce. Slovenská lyžiarska asociácia a v nej združení športovci, väčšina reprezentantov a olympionikov
SR, ale aj detí a mládeže v lyžiarskych športoch i športových odborníkov sa konečne po štvrťroku tak
dozvedia odpovede na už publikované otázky, na ktoré sekcia športu MŠVVAŠ pod vedením štátneho
tajomníka Ivana Husára v spolupráci s generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom,
nedodržiac ani lehotu stanovenú zákonom (č. 211), doteraz neodpovedala, rovnako ako nepredložila
ani žiadny dôkaz, ktorý by opodstatnil ministerstvo odobrať SLA štatút národného športového zväzu.
Slovenská lyžiarska asociácia právne kroky nezvažuje. SLA právne kroky už PODNIKLA. V decembri 2020
SLA podala žalobu voči rozhodnutiu o odobratí štatútu národného športového zväzu sekciou športu

MŠVVaŠ, ktoré bolo podpísané Petrom Dedíkom, súčasným generálnym riaditeľom sekcie športu. Ďalej
sa obrátila v januári 2021 na orgány činné v trestnom konaní, ktoré na základe podnetu a doložených
dôkazov prešetrujú - trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a trestný čin ohovárania - voči
konkrétnym osobám zo sekcie športu MŠVVaŠ. Konanie týchto osôb poškodilo takmer celú slovenskú
lyžiarsku obec aj dobré meno Slovenskej lyžiarskej asociácie nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí.
A taktiež SLA spôsobili finančné škody a ujmy veľkého rozsahu.
SLA aj naďalej bude podnikať právne kroky voči konkrétnym osobám, ktoré budú poškodzovať
pretekárov SLA, ako aj členov SLA.

85.

02.03.2021 Lenk – Adelboden, Švajčiarsko
Snowboardcrossová juniorská výprava Slovenskej lyžiarskej asociácie absolvovala úspešne FIS preteky vo
švajčiarskom Lenk – Adelboden.
Prvé kolo bolo zrušené kvôli veľmi hustej hmle, v druhom kole v ženskej kategórii obsadila Katarína Pitoňáková
úžasné 3. miesto a medzi mužmi zaklincoval doteraz svoj najlepší výsledok Samuel Sakál 1. miestom.
Srdečne Blahoželáme!
Naši najmladší pretekári - Sára Pitoňáková obsadila deviate a Jakub Tomašák dvadsiate miesto. Pretekov sa
zúčastnila aj naša staršia začínajúca pretekárka Alexandra Buchlovičová, ktorá obsadila dvanáste miesto.
„Takto úspešne pokračuje naša príprava na juniorské majstrovstvá sveta, ktoré sú už o tri týždne,“ zhodnotil
tréner Július Hermély.

Fotogaléria
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03.03.2021 Czarny Gron, Poľsko

Snoubordoví freestyle juniorskí reprezentanti SLA zažili na FIS pretekoch
v Poľsku a na Poľskom pohári medailovú žatvu
Slovenská juniorská snoubordová freestyle reprezentácia sa dnes vrátila na Slovensko so
skvelými výsledkami. Za uplynulých 10 dní, v zložení Eva Hanicová, Martin Jozsa a Ella
Gorcsosová, sa zúčastnila 7 pretekov v poľskom stredisku Krynica – Zdroj a vybojovali
12 zlatých medailí, 4 strieborné a 2 bronzové. V stredisku Czarny Gron absolvovali 4
preteky, kde získali 3 zlaté a 1 striebornú.
Výprava Slovenskej lyžiarskej asociácie má za sebou veľmi úspešný pretekový výjazd
v Poľsku. V stredisku Krynica – Zdroj v disciplínach Big Air a Slopestyle absolvovala 7
pretekov, pričom 3 z nich ( 2x slopestyle, 1x Big Air) boli zaradené do kategórie FIS.
Eva Hanicová zo 7 odjazdených pretekov priniesla domov na Slovensko 6 zlatých a jednu
striebornú medailu, pričom vo FIS pretekoch v disciplínach Big Air získala
striebornú a v slopestyle dvakrát zlatú. Martin Jozsa 1 zlatú medailu, 3 strieborné a 2 bronzové
medaily. Pričom vo FIS pretekoch v disciplínach Big Air získal dvakrát striebornú
a v slopestyle bronzovú.
Najmladšia z tímu Ella Gorcsosová získala 5 zlatých medailí, z toho jedna medaila bola zo
snowboardcrossu. Vzhľadom na jej vek FIS preteky jazdiť nemohla, keďže v jej vekovej
kategórii sa FIS preteky ešte nejazdia.
Okrem cenných kovov si Eva Hanicová aj Martin Jozsa pripísali na svoje kontá cenné FIS body,
ktoré potreboval hlavne Martin, aby sa mohol zúčastňovať pretekov vyššieho levelu.
V poľskom stredisku Czarny Gron medailové umiestnenia zaznamenala len Eva Hanicová. Vo
FIS pretekoch v disciplíne Big Air bola strieborná a slopestyle zlatá. V poľskom pohári v oboch
disciplínach zvíťazila. Martin Jozsa sa na tréningu pred pretekmi v Czarnom Grone zranil
a tieto preteky už pre zranenie absolvovať nemohol.
„Sme veľmi spokojní s výsledkami nášho tímu. Mrzí nás však Martinovo zranenie, lebo
ešte nie je jasné, či sa bude môcť aj napriek dobrým výsledkom zúčasniť juniorských
majstrovstiev sveta v ruskom Krasnojarsku, kam sa v polovici marca
chystáme,“ uviedol Marek Hliničan, tréner výpravy.

Fotogaléria
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04.03.2021 Poprad

Dlhoročné úsilie športovej diplomacie Slovenskej lyžiarskej asociácie sa
tento víkend naplní
FIS AUDI ALPINE WORLD CUP JASNÁ
Poprad, 4. 3. 2021- Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) na základe svojho dlhoročného
úsilia a pôsobenia vo FIS dosiahla, že prestížny svetový pohár v alpských disciplínach žien
FIS Audi World Cup je tento rok organizovaný na území Slovenskej republiky. Vďaka
usilovnej a vytrvalej práci športovej diplomacie SLA, ako aj uzavretím zmluvy o
postúpení vysielacích práv a finančného výnosu plynúceho z tejto zmluvy, ktorou SLA
postúpila tieto práva spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR), Slovenská lyžiarska
asociácia významne prispela k uskutočneniu a zorganizovaniu tohto podujatia, kde sa 6.
- 7. 3. 2021 stretne svetová elita ženského zjazdového lyžovania v Jasnej na FIS Audi
World Cup.
SLA má tento rok usporiadať pod hlavičkou FIS ďalšie dva Svetové poháre, ktoré boli u nás v
2020 zrušené pre COVID 19. Predbežne v máji FIS WORLD CUP v Grass Skiing (lyžovanie
na tráve) a v auguste Roller FIS WORLD CUP.
„Vďaka húževnatej práci Slovenskej lyžiarskej asociácie na medzinárodnej športovej scéne sa
môžeme v tomto roku tešiť na tri „slovenské“ svetové poháre. Cez víkend držíme palce Petre
Vlhovej, ktorá by sa mohla na domácej pôde a vďaka výhode domáceho svahu opäť dostať na
čelo svetového pohára,“ povedal Ivan Ivanič, prezident SLA.
88.

09.03.2021 Piešťany

Miroslav Masár, zakladateľ lyžovania na tráve na Slovensku, sa dnes
dožíva krásneho jubilea - 85 rokov
Ešte v roku 1975 vyrobili prvé valčekové lyže v závode Drukov Brno a prototyp týchto lyží bol
vystavený na Interski kongrese vo Vysokých Tatrách v roku 1975. Nadšený lyžiar a tréner
alpského lyžovania z Piešťan Miroslav Masár sa dva roky pokúšal tieto lyže kúpiť lyže na trávu,
ako tréningový prostriedok pre prípravu svojich zverencov pred zimnou sezónou. Oficiálna
výroba týchto lyží sa nikdy nedostala do sériovej a tak si nadšenci lyžovania na tráve
v Piešťanoch začali tieto lyže podľa vzoru na ktorom trénoval Lubomír Masár vyrábať doslova
na kolene, po známostiach v rôznych dielňach. Napokon 25. augusta 1977 na Bezovci pri
Piešťanoch urobil na nich prvé jazdy jeho syn Lubomír Masár.
Svojpomocne bolo vyrobených až cca 15 párov týchto lyží a pretekári z Piešťan úspešne
zaradili do letnej prípravy tréning na trávnych lyžiach. Tréner Miroslav Masár si skúsenosti
z tréningov na tráve nenechal pre seba a pravidelne publikoval články v časopise Lyžařství,
Stadion a Štart.
Na základe týchto článkov si vyrobili valcové lyže aj v iných lyžiarskych oddieloch a v r.1980
sa konali prvé oficiálne preteky v lyžovaní na tráve o Pohár Československej spartakiády, ktorý
usporiadala TJ Banka Piešťany, v lyžiarskom stredisku Ahoj pri Piešťanoch. Tieto preteky sa
potom organizovali každý rok ako Letný slalom ceny mesta Piešťany.

V tomto období sa stále bralo v Československu lyžovanie na tráve ako doplnkový šport
v prípravnom období pre alpské lyžovanie. Pri príležitosti druhého ročníka pretekov na Ahoji
spomenul člen exekutívy FIS Ján Mráz, že vo svete je lyžovanie na tráve samostatná disciplína,
ktorá bude pravdepodobne prijatá do FIS-u, ale nie na valcových lyžiach. Svet lyžuje na
pásových zn. ROLLKA talianskej výroby.
Mráz dal Miroslavovi Masárovi, ako riaditeľovi pretekov na Ahoji, kontakt na predsedu
medzinárodného zväzu lyžovania na tráve IGSV Roberta Apschnera z Rakúska. Po úspešnom
kontaktovaní R. Apschnera na treťom ročníku Letného slalomu štartovala kompletná
reprezentácia z Rakúska na čele s viacnásobnou majsterkou sveta Ingrid Hirschofer.
R. Apschner priviezol aj jeden pár pásových lyží, na ktorých už štartoval aj náš najlepší pretekár
Lubomír Masár. Na týchto pretekoch sa hodnotili dve kategórie: I. Valcové lyže a II. Pásové
lyže, pretože „rollky „ boli omnoho rýchlejšie ako valcové.
Od tohto roku si začali všetci záujemcovia o lyžovanie na tráve postupne rôznymi chodníčkami
dovážať pásové lyže zo zahraničia. Československo bolo vtedy za železnou oponou, a tak sa
lyže zháňali prostredníctvom známych, ktorí mali možnosť vycestovať na západ a pašovali ich
cez hranice.
Lyžovanie na tráve sa v roku 1984 presunulo na lyžiarske svahy do obce Kálnica pri Novom
Meste nad Váhom. V tomto roku tam boli organizované prvé preteky na pásových trávnych
lyžiach Rollka o Saratovský pohár obce Kálnica. O rok neskôr o pohár Československej
spartakiády a v r. 1986 prvé medzinárodné FIS preteky pod záštitou Okresnej správy
cestovného ruch v Trenčíne.
Na týchto pretekoch sa zúčastnilo celé predsedníctvo výboru lyžiarskeho zväzu ústredného
výboru ČSZTV z Prahy, ako aj prezident subkomisie FIS R. Apschner z Rakúska. Riaditeľom
pretekov bol Miroslav Masár.
Na základe výbornej organizácie pretekov, vhodných svahov v Kálnici a doterajších dobrých
výsledkov našich pretekárov, ktorí sa súkromne a z vlastných finančných zdrojov zúčastňovali
pretekov FIS, Európskeho pohára, Majstrovstiev Európy a v r. 1985 aj Majstrovstiev sveta
v Nemecku a hlavne výsledkov Lubomíra Masára (17. Miesto na MS 1985 NSR), bolo prijaté
lyžovanie na tráve pod hlavičku SLZ ČSZTV Bratislava. V r.1987 na zasadnutí tzv. Triangla
v Nitre SLZ, ČSL a ÚLZ, bol tento šport oficiálne zaradený pod hlavičku ČSZTV.
Prvým predsedom subkomisie lyžovania na tráve pri ČSZTV sa stal najväčší propagátor tohto
športu v Československu Mgr. Miroslav Masár. Absolvent FTVŠ UK Praha, tréner a cvičiteľ
lyžovania I. triedy a federálny lektor lyžovania. V tom istom roku sa konali FIS preteky
v Kálnici už pod hlavičkou ČSZTV.
V tom období lyžovanie na tráve malo už v 25 telovýchovných jednotách 282 aktívnych
pretekárov. Naši najúspešnejší pretekári Lubomír Masár z Piešťan, Juraj Brieštenský zo Starej
Turej a Miroslav Rycek z Ostravy, sa pravidelne umiestňovali na pretekoch FIS, EP a MS vždy
okolo 10. – 20. miesta. Lubomír Masár dokonca v niekoľkých pretekoch FIS zvíťazil.
Problémom našich pretekárov, aby mali lepšie výsledky, boli vždy lyže. Nikdy sa nedostali ku
kvalitným rýchlym lyžiam. L. Masár sa dokonca stal firemným jazdcom nového výrobcu
trávnych lyži ROLL RACER z Rakúska, ale aj tak vždy dostal k dispozícii až druhé lyže.
Výrobca uprednostnil najskôr rakúskych pretekárov.
Lubomír Masár v roku 1997 pre zranenie ukončil aktívnu pretekársku kariéru, bol
viacnásobným Majstrom ČSSR a Slovenska, víťazom viacerých medzinárodných pretekov

v Maďarsku a v Poľsku, jeho najväčší úspech bol tretie miesto v súťaži „kilometro lanciato“ ,
kde bol jeden z troch pretekárov, ktorí prekonali svetový rekord v rýchlosti na trávnych lyžiach.
Syn Miroslava Masára Lubomír Masár sa, ako bývalý pretekár, vrátil k lyžovaniu na tráve ako
tréner reprezentácie SVK a so svojim synom Adamom, roku 2008 a znovu oživil v lyžovanie
na svahoch Ahoj pri Piešťanoch, kde ako riaditeľ pretekov zorganizoval v roku 2010, k 30.
výročiu prvých pretekov na tráve v ČSSR medzinárodné preteky žiakov FIS Children cup.
(najvyššia svetová súťaž žiakov).
Od toho roku sú na Ahoji tieto preteky pravidelne organizované, naši žiaci ako Adam Masár,
alebo Alex Jánoška, obaja z Piešťan, sa stali dokonca dvakrát celkovými víťazmi seriálu FIS
Children cup-u.
V tomto období zaznamenalo slovenské trávne lyžovanie najväčšie úspechy v jeho histórii, keď
Barbara Míková z Bratislavy získala postupne 7 titulov Majsterky sveta a tri celkové víťazstvá
vo svetovom pohári žien.
V dedových a otcových šľapajach pokračuje Adam Masár, ktorý ako junior získal v r. 2017
výborné piate miesto na MSJ v slalome a o rok neskôr Alex Jánoška toto umiestnenie vyrovnal.
V roku 2019 Adam Masár ešte ako junior sa v slalome svetového pohára dospelých
umiestňoval vždy do 10 miesta a na finále SP v Talianskom Schilpariu dosiahol v slalome 3.
miesto, čo je historicky najlepšie umiestnenie medzi mužmi. Celkovo mu to vynieslo 5. miesto
vo Svetovom pohári slalomárov.
V ženskej kategórii máme momentálne najúspešnejšiu pretekárku, ešte stále juniorku, Nikolu
Fričovú z Bratislavy, ktorá sa pravidelne umiestňuje na pretekoch SP do 5. miesta a raz bola
druhá. Za r. 2019 sa stala celkovou víťazkou juniorského Svetového pohára. Na JMS získala 2.
miesto.
Miroslav Masár sa ešte stále venuje lyžovaniu na tráve. Aj vďaka nemu sa dnes na tráve
preteká v týchto disciplínach: v slalome, obrovskom slalome, superobrovskom slalome a v
super-kombinácii. Konajú sa 4 podujatia FIS a 5 podujatí SP plus každé dva roky MS a každý
rok JMS. Spolu je to cca 25 štartov v jednotlivých disciplínach. Najčastejším organizátorom
pretekov je Taliansko, kde je tento šport najrozšírenejší a majú tam aj najväčšiu členskú
základňu aktívnych lyžiarov na tráve od žiakov až po „profi“ kategóriu.
Taktiež veľká základňa je v Japonsku, kde sa lyžovanie na tráve teší veľkej obľube. Sú tam v
lyžiarskych strediskách aj požičovne trávnych lyží a lyžiarske školy pre verejnosť.
V kalendári pretekov v r. 2020 malo Slovensko prvé preteky Svetového pohára ku 40. výročiu
prvých pretekov v lyžovaní na tráve na Ahoji pri Piešťanoch plánované 6.-7.júna. Kvôli
pandémii však boli preložené na tento rok.
V r. 2020 sa z dôvodu pandémie neuskutočnili vo svete žiadne medzinárodné preteky. Iba na
Slovensku sa uskutočnili jediné preteky Slovenský a Český pohár v lyžiarskom stredisku
Brestová pri Zvolene. Pretekári len trénovali, striedavo na Ahoji pri Piešťanoch, Štítnej v ČR
a Brestovej. Reprezentačné družstvo sa zúčastnilo aj sústredenia v lyžiarskom centre Kubašok
pri Poprade, kde pomaly vzniká tretie centrum lyžovania na tráve.
Miroslav Masár má svojich následníkov, ktorí lyžovanie na tráve nielen zveľaďujú, ale
odovzdávajú aj mladším generáciám. On sám aj v takomto úctyhodnom veku nezavesil žiadne
lyže na klinec, aktívne športuje a venuje sa mládeži. Môžete ho stretnúť na Ahoji pri
Piešťanoch.

Slovenská lyžiarska asociácia mu želá pevné zdravie a mnoho pekných
chvíľ na trávnatých i zasnežených svahoch
Fotogaléria
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12.03.2021 Poprad

Dôkazy sa kopia – ministerstvo potvrdilo vlastný podvod!
Sekcia športu zavádzala FIS, SOŠV aj širokú verejnosť
Slovenská lyžiarska asociácia dňa 2.3.2021 dostala odpoveď MŠVVaŠ SR, kde ministerstvo
potvrdilo, že Slovenská lyžiarska asociácia bola k 13.12.2020 národným športovým zväzom.
Toto tvrdenie je ale v príkrom rozpore s tvrdením štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára,
ktoré uveviedol v liste adresovanom 1.12.2020 Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS.
V ňom v mene ministerstva vystavil potvrdenie, že ZSL je národným športovým zväzom k
1.12.2020, ďalej tvrdil že ZSL má väčšinu lyžiarov na Slovensku a požadoval od FIS, aby už
nepovažovala SLA za člena FIS a tvrdil, že ZSL je jediný orgán ktorý reprezentuje na všetkých
súťažiach FIS Slovensko. Tieto potvrdenia pod hlavičkou ministerstva 1.12.2020 pre
FIS spustilo plejádu sankcií voči SLA. SLA už o týchto skutočnostiach informovala FIS, k čomu
predložila aj listinné dôkazy a očakáva zmenu postoja k SLA ako k svojmu partnerovi.
Všetky vyššie uvedené tvrdenia boli klamstvom pod hlavičkou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, o čom SLA predložila FIS listinné dôkazy. ZSL nebolo a nie
je národným športovým zväzom, ZSL nezastupovalo a nezastupuje väčšinu lyžiarov na
Slovensku, ani v Informačnom systéme športu k dnešnému dňu. ZSL nereprezentovalo ani
nereprezentuje na všetkých súťažiach FIS Slovenskú republiku a štátny tajomník svojou
žiadosťou o pozbavenie členstva SLA vo FIS na základe týchto klamlivých informácií
neoprávnene zasiahol do integrity, autonómie a fungovania občianskeho združenia SLA nielen
na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni pod hlavičkou ministerstva! Štátny tajomník

svojím vyjadrením zavádzal nielen FIS, SOŠV, média a verejnosť, ale aj športovcov-lyžiarov a
snowboardistov.
Slovenská lyžiarska asociácia dlhodobo upozorňuje, že sekcia športu Miministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR zavádza nepravdivými informáciami FIS. Slovenská lyžiarska
asociácia informovala FIS, že podala žalobu na súd a trestné oznámenie na políciu voči konaniu
štátneho tajomníka Ivana Husára. Zároveň ju vyzvala, aby prehodnotila suspendáciu SLA.
„Koľko dôkazov je ešte potrebné predložiť, aby minister voči svojvoľnému konaniu
zamestnancov ministerstva zakročil a bolo celej verejnosti jasné, že naši športovci sú
dlhodobo poškodzovaní protizákonným konaním štátneho tajomníka Ivana Husára a sekciou
športu MŠVVaŠ pod vedením Petra Dedíka? Koľkokrát sa ministertvo ešte bude dištancovať
od tvrdení SLA podložených faktami? Koľkokrát ešte ministertvo bude znova a znova
zavádzať svojimi tvrdeniami verejnosť a FIS?“ oprávenene kladie otázky Ivan Ivanič, prezident
SLA.

Fotogaléria
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17.03.2021 Poprad

Aktualizované:
SLA zistila, kde skončili peniaze aj športovcov SLA
Sekcia športu MŠVVaŠ postupovala ohľadom financií pre SLA minimálne
podozrivo.
Slovenská lyžiarska asociácia mala v roku 2020 podpísanú platnú zmluvu s MŠVVaŠ, na
základe ktorej získala zo strany ministerstva príspevok pre uznaný šport vo výške 106 391
EUR. Napriek zaslanému avízu, že ministerstvo poukazuje tieto finančné prostriedky
na transparentný účet SLA dňa 19. novembra, ich ministerstvo nakoniec na účet SLA
neodoslalo. Avizované financie boli zablokované a neštandardne to oznámil SLA avízom
2. decembra, bez udania, dôvodu Peter Dedík, vtedy poverený riadením sekcie športu,
ktorého najbližší rodinný príslušník má preukázateľné väzby v občianskom
združení Zväz Slovenského Lyžovania (ZSL). Tieto financie boli ešte v decembri 2020
presunuté na Národné športové centrum (NŠC), ktoré je zriadené ministerstvom školstva
(presný dátum ministerstvo odmietlo poskytnúť z neznámych dôvodov). V januári 2021
sa následne v centrálnom registri zmlúv objavila zmluva ministerstva cez objednávateľa
Národné športové centrum s o.z. ZSL, datovanou k 20.1.2021 na čiastku 100 000 eur s
dobou čerpania do 31.3.2021. A to bez zverejnenia akejkoľvek predchádzajúcej výzvy
ministerstvom adresovanej všetkým športovým organizáciám na podanie žiadostí o
príspevok na športové aktivity. Ak by to tak bolo, SLA by sa do výzvy o svoje peniaze
určite zapojila.

Zdá sa, že ministerstvo, v tomto prípade sekcia športu, si reformu športu vysvetľuje po svojom.
Presun štátnych prostriedkov, cez Národné športové centrum, do rúk štátnym tajomníkom
Ivanom Husárom preferovaného občianskeho združenia ZSL, pomocou zainteresovaného Petra
Dedíka, vtedy povereného riadením sekcie športu, ktorého podpis figuruje aj pod
rozhodnutím o zrušení osvedčenia SLA o uznaní za národný športový zväz, dáva celej
záležitosti iný rozmer.
Médiám a verejnosti bolo 1. decembra 2020 na tlačovej konferencii, za účasti ministrov financií
Eduarda Hegera, obrany Jaroslava Naďa, poslanca Richarda Nemca (všetci OĽANO) štátnym
tajomníkom Ivanom Husárom, sekcia športu MŠVVaŠ, oznámené, že pracujú na odobratí
štatútu národného športového zväzu SLA a ich alternatívou je preferované občianske združenie
ZSL. V ten istý deň štátny tajomník tiež zaslal list na FIS, kde na základe nepravdivých
údajov potvrdil, že ZSL je národným športovým zväzom a ako jediný subjekt Slovensko
reprezentuje na všetkých medzinárodných podujatiach FIS. Zároveň odporúčal FIS už
nepovažovať za člena SLA ale prijať za člena ZSL.
Svoj postoj proti SLA na svojom FB profile 1.12.2020 vyjadril Karol Kučera, poslanec NRSR
(ktorý informoval a dodnes informuje o SLA nepravdivo prostredníctvom sociálnych sietí). Asi
aj preto svoj status z 1.12.2020 o tom, že SLA bol odobratý štatút národného športového zväzu,
zverejnený ešte pred vyššie spomínanou tlačovou konferenciou, o niekoľko dní z profilu
stiahol.
„Štátny tajomník Ivan Husár pod hlavičkou ministerstva nielenže oklamal FIS, verejnosť,
lyžiarov a snoubordistov a naši športovci a členovia SLA tak mali zablokované svoje
financie šetrené na koniec roka 2020 na účte SLA vo FIS, ktorými disponujú teraz tretie
osoby. Ale dokonca peniaze našich športovcov zo všetkých lyžiarskych odvetví a
snoubordingu ministerstvo cez NŠC poskytlo podľa zmluvy pre členov občianskeho
združenia ZSL. V informačnom systéme športu má ZSL uvedené 14 lyžiarov
športovcov (záznam
zo
17.3.2021
Informačný
systém
športu: https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?SearchTex=&PersonActivityTypeID=athlete
&CompanyID=16763&IsTalentedPlayer=false&SelfEmployed=false&PersonActivitySubtype
ID=&SportIDs%5B0%5D=30&SportDisciplineID=) ) a jedného združenára z o.z. ZSL.
Prečo rovnaký meter nefunguje s lyžiarmi a snoubordistami v SLA, ktorých je v
informačnom systéme športu momentálne cca 4.000 a ktorí týmto boli obratí o
zazmluvnené financie SLA bez udania dôvodu a na tento rok od ministerstva nedostali
ani euro nie je jasné a určite nie transparentné a správne,“ povedal Ivan Ivanič, prezident
SLA.
Doplňujúce info na:
https://www.crz.gov.sk/data/att/2694992.pdf
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1109000000005156297675
https://sportnet.sme.sk/spravy/statny-tajomnik-husar-petra-vlhova-bola-pre-sla-casto-handra/
https://sport.aktuality.sk/c/472152/vznika-nove-zdruzenie-slovenskych-lyziarov-poslednou-kvapkou-bolpristup-k-petre-vlhovej/

https://sport.aktuality.sk/c/472099/ministerstvo-skolstva-odobralo-sla-statut-sportoveho-zvazu/
91.

18.03.2021 Poprad
Vážená spoločnosť, prevádzkujúca webstránku SLA.
Láskavo zverejnite na webe SLA to, čo je zadané na stránke a nie iné a neoprávnene nezasahujte do obsahu web
stránky SLA, pretože je to protizákonné a budete za to niesť zodpovednosť!!!
Toto je odpoveď pre denník Šport na otázky, ktoré zaslali tento týždeň, a ktorú odmieta zverejniť spoločnosť,
ktorá prevádzkuje webstránku SLA!
Dobrý deň, pán Kotian,
vzhľadom k Vami doteraz zverejneným článkom a v nich uvedených neúplných informácií Vás žiadame pán
Kotian, aby ste zverejňovali úplné informácie ktoré Vám poskytujeme.
V rokoch 2018 a 2019 bol generálnym sekretárom SLA Ing. Radovan Cagala, ktorý osobne zodpovedal za správnosť
použitia a vyúčtovanie dotácií a príspevkov poskytnutých z verejných zdrojov, ktorý bol za hrubé zneužívanie
zverenej moci zo SLA s okamžitou platnosťou v máji 2020 prepustený.
Ku vládnemu auditu, ktorý bol vykonaný, sa vyjadríme až bude ukončený podľa platných predpisov a zákona.
SLA na tento rok nedostala z MŠVVaŠ žiadne finančné prostriedky.
Naopak upriamujeme Vašu pozornosť na konanie MŠVVaŠ, ktoré má znaky korupcie a nakladanie zo zverenými
prostriedkami v rozpore so zákonom, kde generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ Mgr. Peter Dedík, bez zákonnej
možnosti zablokoval zmluvné prostriedky športovcov SLA vo výške 106 391,-eur v roku 2020 a bez akejkoľvek
verejnej výzvy tieto prostriedky boli následne poslané cez NŠC do ZSL, čím vážne poškodil reprezentantov,
olympionikov a ostatných športovcov a ich tímov SLA.
Rovnako by bolo vhodné sa zaoberať nespochybniteľnými skutkami, ktoré sa stali a sa dejú, konkrétne
komunikáciou štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára, ktorý v listoch pre FIS 1.12.2020, 09.12.2020 a
12.01.2021 o SLA, vydával potvrdenia o národnom športovom zväze ZSL pod hlavičkou ministerstva, kde
preukázateľne klamal a uvádzal nesprávne čísla o lyžiaroch z Informačného systému školstva a spustil celý
marazmus v lyžiarskom športe pod hlavičkou ministerstva nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.
V tejto činnosti štátny tajomník a sekcia športu v podstate pokračujú naďalej a účelovo a zámerne dezinformujú
verejnosť, média ako aj poškodzujú športovcov, čím neoprávnene avážne zasiahujú do integrity občianského
združenia národného športového zväzu SLA.

92.

19.03.2021 Pamporovo, Bulharsko
Výsledky z FIS Children Cup Pamporovo – Bulharsko. Dve strieborné umiestnenia: Lívia Marton a Mellisa
Macuráková. Obom srdečne blahoželáme
Slalom
U14 žiačky
2. miesto Lívia Marton
16. miesto Aneta Retterová
U14 žiaci
11. miesto Matúš Gaľa

U16 žiačky
2. miesto Mellisa Macuráková
11. miesto Natália Gaľová

Fotogaléria
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19.03.2021 Poprad

Stanovisko Slovenskej lyžiarskej asociácie k článku Róberta Kotiana zverejneného
denníku Šport 18.3.2020
Účelovou „senzáciou“ bez právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu Róbert Kotian, píšuci
pre slovenský športový denník, navodil dojem údajného neoprávneného nakladania s
financiami zo strany SLA.
V skutočnosti prekrýva fakty a nakladanie ministerstva školstva s financiami
SLA, ako aj poškodzovania medzinárodnej športovej diplomacie zo strany štátneho
tajomníka Ivana Husára a celkové zlyhanie sekcie športu ministerstva pod vedením
generálneho riaditeľa Petra Dedíka, ktoré SLA zverejnila v tlačovej správe 17.3.2021.
(aktualizovaná, doplnená http://www.slovak-ski.sk/sla/top-aktuality/).
SLA sa dôrazne dištancuje od tvrdení Róberta Kotiana a prehlasuje, že vynaložené prostriedky
spomínané R. Kotianom boli vynaložené v súlade so zákonom, hospodárne a na účel, ktorý
mali byť a boli vynaložené. Zároveň vyhlasuje, že k žiadnym machináciám alebo
neoprávneným transakciám zo strany SLA nedošlo. Hospodárnosť a účelnosť bola v uvedených
oblastiach podľa zákona dodržaná.

SLA zároveň poukazuje na fakt, že Róbert Kotian zverejňuje informácie z procesu vládneho
auditu, ktorý nebol ukončený žiadnym právoplatným rozhodnutím príslušného
orgánu. Vládny audit podľa zákona podlieha mlčanlivosti a informácie o ňom sú
neverejné. Otázkou zostáva, ako môže MŠVVaŠ a Ministerstvo financií k takejto záležitosti
dať novinárovi stanovisko.
Podľa názoru SLA audit nebol vykonaný v súlade so zákonom. Na konanie Róberta Kotiana
SLA dáva podnet na orgány činné v trestnom konaní.
94.

20.03.2021 Poprad

K historickému úspechu v slovenskom lyžovaní a zisku veľkého krištáľového glóbusu Petre Vlhovej
úprimne gratulujeme
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a prajeme ešte veľa úspechov
v nasledujúcom období v lyžiarskom športe.

95.

21.03.2021 Krasnoyarsk, Rusko
Michael Oravec so životným výsledkom na Majstrovstvách sveta juniorov 2021
Majstrovstvá sveta juniorov 2021 v ruskom stredisku Krasnoyarsk hostili tri športy, freestyle lyžovanie,
snowboard a freeski. Týchto pretekov sa zúčastnil aj slovenský reprezentant a
zároveň jeden z našich najlepších freeski pretekárov, Michael Oravec s trénerom Tomášom Murgáčom.
Konkurencia na tomto leveli je veľmi silná, zúčastnili sa krajiny ako Švajčiarsko, Fínsko, Rakúsko,Taliansko a
ďalšie. O to je Michaelov výsledok vzácnejší. Na štart sa postavilo 22 pretekárov, do
finále postupovalo najlepších 12. Michael postupoval z 9. miesta v kvalifikácii.
Finále v disciplíne slopestyle sa jazdilo 21. marca 2021. Michael obsadil výborné 5. miesto, čo je zároveň jeho
najlepší doterajší výsledok.
Víťazom sa stal Matej Švancer (CZE), druhý je Daniel Bacher (AUT) a tretí Henri Sildaru (EST).
Finálová jazda Michaela Oravca
V disciplíne big Air, Michael skončil na 4. mieste.
Celkové oficiálne výsledky:
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=FS&raceid=13766
Michael si týmto výsledkom pripisuje cenné FIS body. Zároveň to znamená, že splnil kvótu pre štart na
svetovom pohári v nasledujúcej sezóne.
V ďalších dňoch bude Michael pretekať aj v disciplíne big air a my mu držíme palce.

V Krasnoyarsku podobný event nie je novinkou. Tento športový komplex má zázemie pre lyžiarov aj
snowboardistov v podobe 7 športovísk a 5 tratí. Napríklad v roku 2019 sa tu konala 29. Zimná
univerziáda.
Text: Petra Jurečková
Foto: Tomáš Murgáč
Video: FIS / Krasnoyarsk

Fotogaléria

96.
22.03.2021 Zakopané, Poľsko
Počas víkendu pokračovali medzinárodné preteky FIS Kontinentálneho pohára Slavic Cup v Zakopanom (POL).
Najvýraznejšie sa darilo Alene Procházkovej, ktorá dokázala zvíťaziť v šprinte na 1,2km trati klasickou
technikou a so súperkami si poradila aj druhý deň na 15km trati voľnou technikou s hromadným štartom.
Blahoželáme
V mužskom zastúpení bol v šprinte najlepší z našich zástupcov junior Jáchym Cenek a na 30km trati voľnou
technikou s hromadným štartom obsadil 4. miesto Ján Koristek.
Výsledky:
https://bit.ly/394Iq8u

Fotogaléria

97.

23.03.2021

SLA dnešný krok štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára vníma s očakávaním, že vyšetrovateľom a
súdom KONEČNE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na konanie Ivana Husára predloží
dôkazy, na „základe ktorých“ zavádzali FIS, športovcov aj celú verejnosť a pod jeho gesciou ministerstvo
1.12. "odobralo" SLA štatút národného športového zväzu a vydalo potvrdenie pre ZSL, že toto občianske
združenie je národnou lyžiarskou asociáciou. Do dnešného dňa sa totiž tak nestalo.
Slovenská lyžiarska asociácia už trestné oznámenie na konanie štátneho tajomníka Ivana Husára za
možné zneužitie právomoci verejného činiteľa, marenie zverenej osoby, ako aj ohováranie, podala v

decembri 2020 a stojí za svojimi vyhláseniami. Dnešný úkon štátneho tajomníka je len revanšom
dotknutej osoby.

98.

24.03.2021 Poprad

S hlbokou ľútosťou vám oznamujeme, že vo veku 96 rokov sa do lyžiarskeho neba odobral váš
kolega, Otto Krajňák z Kežmarku - bývalý reprezentant v lyžovaní a lyžiarska legenda. Aktívne
sa aj vo vysokom veku zúčastňoval pretekov veteránov, a to aj na svetovej úrovni. Bol
držiteľom krištáľového glóbusu za víťazstvo vo Svetovom pohári veteránov a niekoľkonásobný
majster sveta kategórie Masters. Venujeme mu tichú spomienku a celej rodine úprimnú
sústrasť.
VIDEO
Pre tých, čo si chcú trochu zaspomínať:
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/ludia/188037/otto-krajnak-ma-94-rokov-a-stale-sa-lyzuje
foto: http://outdoorfilmscesky.blogspot.com/p/test.html

99.

26.03.2021 Poprad

Stanovisko Slovenskej lyžiarskej asociácie k zverejneným informáciám v článku tlačovej
agentúry SITA: Zväz slovenského lyžovania dostal požehnanie od ministerstva školstva, na
rade je FIS
"Ministerstvo nemá kompetenciu na to, aby mohlo samo rozhodovať, kto sa stane členom FIS alebo
nie, a ani nemá kompetenciu samo uznávať subjekt, ktorý zatiaľ nie je členom FIS, za zástupcu
existujúceho člena FIS. Ministerstvo týmto krokom zrejme opätovne prekročilo svoje právomoci v
prospech občianskeho združenia ZSL, čím opätovne išli do úzadia záujmy a práva cca 7.000 lyžiarov
združujúcich sa v SLA, ako aj práva SLA. SLA, ako aj jej členom, bola doteraz spôsobená finančná škoda
vo veľkom rozsahu.
Žiadame kompetentné orgány, ako aj generálnu prokuratúru, aby sa touto vecou začali zaoberať z
úradnej povinnosti a vec riadne prešetrili.
Slovenská lyžiarska asociácia k dnešnému dňu stále zastrešuje väčšinu lyžiarov, reprezentantov,
olympionikov, detí a mládeže i lyžiarskych odborníkov na Slovensku vo všetkých odvetviach lyžiarskych
športov vrátane snoubordingu (aj v dobe od 1.12.2020). Zväz slovenského lyžovania stále NESPĹŇA
požiadavky na uznanie za národný športový zväz podľa zákona a podľa nám dostupných informácií mu
doteraz ani nebolo vydané osvedčenie o uznaní za národný športový zväz v zmysle zákona o športe. Ak
ministerstvo predkladá FIS mylné informácie, koná tak opakovane v rozpore so zákonom."
100.

29.03.2021 LÁTKY - MLÁKY

Víkendové vyvrcholenie sezóny SLOVENSKÉHO POHÁRA V BEHU NA LYŽIACH LÁTKY - MLÁKY v behu na
lyžiach.
Dopoludnia disciplína cross-country cross a popoludní výbeh zjazdovky voľnou technikou s
intervalovým štartom.

VIDEO

Výsledky zverejnené na webe SLA:

http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/podujatia/detail$942.html

101.

02.04.2021 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia praje všetkým svojím členom pokojné
prežitie veľkonočných sviatkov, pevné zdravie a veľa dobrej nálady

102.

13.04.2021 Colere, Taliansko

Snowboardcrossová juniorská výprava SLA ukončila sezónu s výbornými
výsledkami
Katarína Pitoňáková získala 2. miesto v talianskom Národnom pohári,
juniorských FIS pretekoch 5. miesto a má našliapnuté na zimné olympijské
hry 2022
V talianskom lyžiarskom stredisku Colere snouwboardcrossová juniorská výprava
Slovenskej lyžiarskej asociácie ukončila sezónu s výbornými výsledkami. Katarína
Pitoňáková získala 2. miesto v talianskom Národnom pohári a juniorských FIS pretekoch
5. miesto. Samuel Sakál v rovnakých pretekoch skončil dvakrát piaty.
V Taliansku bola konkurencia na snowboardcrossových pretekoch na vysokej úrovni. Katarína
Pitoňáková obsadila 5. miesto v juniorských FIS pretekoch a výborné 2. miesto v Národnom pohári.

Toto umiestnenie jej prinieslo 232 FIS bodov, čím splnila jednu z podmienok pre účasť na zimných
olympijských hrách 2022. Druhou podmienkou je umiestnenie do 30. miesta vo Svetovom pohári. Túto
podmienku je Katka rozhodnutá naplniť do 16. januára 2022.
Samuel Sakál získal dve výborné 5.miesta. Vyjazdil si výsledok za 90 FIS bodov, ktorý mu priblíži
možnosť štartovať vo Svetovom pohári, kde je podmienkou mať dva výsledky s priemernou hodnotou
minimálne 75 FIS bodov. „Samo má momentálne 90 a 50 bodové najlepšie výsledky. V jeho mladom
veku je to veľký predpoklad pre ďalšie významné úspechy v jeho kariére,“ povedal tréner Július
Hermély.
Výpravy sa zúčastnila aj Alexandra Buchlovičová, ktorá do snowboardcrosssového športu vstúpila v
neskoršom veku vďaka projektu Školská liga v snowboardingu. Alexandra obsadila vynikajúce delené
9. miesto spomedzi 25 pretekárok.
Najmladšími členmi výpravy boli iba 15-roční pretekári, ktorí práve vstúpili do sveta FIS pretekov. Sára
Pitoňáková, ktorá v juniorských pretekoch obsadila 8. miesto a Jakub Tomašák obsadil delené 9. miesto.
„Takto úspešne sme ukončili divnú covid sezónu a tešíme sa z našich pretekárov. Veríme, že nová
sezóna nám prinesie lepšie možnosti ukázať ich talent a šikovnosť,“ dodal J. Hermély.
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SB&raceid=17856
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SB&raceid=17857

Fotogaléria
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23.04.2021 Poprad

Stanovisko prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie k výzve osobností slovenského lyžovania
Súčasné vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá je stále jediným národným zástupcom
slovenského lyžiarskeho športu v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) - NATIONAL SKI ASSOCIATION
–
NSA, https://www.fis-ski.com/DB/information/national-ski-associations-list.html
podľa
medzinárodných pravidiel, predpisov a rozhodnutí, vždy bojovalo za jednotu lyžiarskeho hnutia na
Slovensku. SLA neporušila žiadne z medzinárodných pravidiel ani povinností voči FIS, ani podmienky
zákona o športe ako NŠZ. Vo svojich aktivitách neustále obhajovala záujmy všetkých lyžiarskych športov
združených v národnom zväze. Nielen alpských lyžiarov, ale aj bežcov, snoubordistov, skokanov,
združenárov, akrobatických lyžiarov či trávarov.
Ako prezident SLA chcem veriť, že uvedené výzvy osobností sú myslené úprimne, s cieľom
znovunastolenia legitímnej jednoty. Vítam tieto výzvy k zmieru. Hoc zo strany niektorých jej signatárov,
ktorí doteraz aktívne stáli za štiepením lyžiarskeho hnutia, som o úprimnosti týchto snáh na pochybách.
Umelé spôsobenie krízy v hnutí Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nezvládnutím
negociačnej aktivity niektorých predstaviteľov SOŠV na začiatku zimnej sezóny, vážne poškodilo najviac
športovcov i reprezentantov celej lyžiarskej asociácie.

K zmiereniu vedie cesta bez zasahovania do integrity a autonómie lyžiarskej komunity, aby sa zamedzilo
politickému vplyvu v lyžiarskom športe, klientelizmu a v riešení takýchto situácií sa zamedzilo
nedemokratickému a protiprávnu konaniu, ako sa to deje práve teraz. Takéto konanie by malo byť
ukončené. Aj Medzinárodná lyžiarska federácia FIS čaká na rozhodnutie súdu v tejto veci.
FIS potvrdila, že SLA je národným lyžiarskym zväzom s dočasným obmedzením prihlasovania pretekárov
na podujatia FIS, ako aj pretekov do kalendára FIS pretekov. Na základe žiadosti Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR pre údajnú ochranu pretekárov dočasne od 01.12.2020 tieto dve funkcie
boli presunuté na SOŠV bez akýchkoľvek iných práv člena FIS. Práva SOŠV sa nevzťahujú na ďalšie
členské práva člena FIS. Tie ostali naďalej národnému lyžiarskemu zväzu SLA.
Napriek tomu som pripravený sadnúť si so všetkými, ktorým leží na srdci budúcnosť lyžiarskeho športu
na Slovensku, za jeden rokovací stôl. Tieto rokovania by však mali byť bez predsudkov a bez emócií. A
zo strany zástupcov rezortu školstva aj bez politizovania a prehnaného aktivizmu, ktorému sa doteraz
nie vždy dokázali vyhnúť.
Ak si na takomto stretnutí, v záujme zachovania budúcnosti lyžovania na Slovensku, vyjasníme vecne
minulosť a naformulujeme reálnu víziu ďalšieho nášho napredovania, zjednotenie lyžiarskeho hnutia
na Slovensku má šancu. Pre jeho naplnenie urobím z mojej strany všetko, čo bude v mojich silách.
Ivan Ivanič
Prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie
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27.04.2021 Poprad

Slovenská lyžiarska asociácia prežila pandémiu aj politické tsunami
SOŠV svojím konaním môže porušiť Olympijskú chartu
Poprad, 28.4.2021 - Slovenská lyžiarska asociácia prežila najťažšiu sezónu v histórii
lyžiarskeho hnutia. Napriek obrovskému vplyvu pandémie a jej vážnymi dôsledkami
a vyvíjaným extrémnym politickým tlakom, dokázala aj bez pomoci štátu päť mesiacov
prežiť. Po rokoch sa jej konečne podarilo vybudovať funkčný a výkonný sekretariát
a športové vedenie všetkých lyžiarskych úsekov je v mladých a progresívnych rukách,
ktoré odhodlane pracujú. Preto aj naďalej 75-80% reprezentantov a športovcov zostáva
v jej radoch a napriek umelo vyvolaného krízového stavu odídencami zo SLA má SLA
viac ako znásobený počet členov. Napriek tomu, že je SLA členom FIS a z tohto titulu aj
členom SOŠV, Slovenský športový olympijský výbor zvažuje účelovú žiadosť ZSL
o členstvo v SOŠV. Ak SOŠV danej žiadosti vyhovie, dôjde k porušeniu Olympijskej
charty s následkami na medzinárodnej úrovni. Členom SOŠV sa totiž podľa
medzinárodných pravidiel a Olympijskej charty môže stať iba člen medzinárodného
zväzu v danom športe, ktorým v lyžovaní je stále SLA. V tomto prípade bude počet
poškodených športovcov ešte väčší.
SLA okrem odrážania neoprávnených útokov sa v uplynulom období sústredila na vnútornú
reorganizáciu. Po štrukturálnych zmenách sa jej podarilo naštartovať množstvo nových
projektov.
„V uplynulej sezóne väčšou pohromou ako pandémia, bolo pre celé lyžiarske hnutie
politické zasahovanie do jeho inegrity a autonómie. Vnášanie politického vplyvu
a klientelizmu do športového prostredia. Porušovanie pravidiel, zákonov a noriem.
Tomuto konaniu je nutné povedať jasné nie! Cieľom SLA je modernizácia lyžiarskeho
hnutia na medzinárodnú úroveň. SLA je pripravená postaviť a zabezpečiť v olympijskej

sezóne čo najvyššiu kvalitu, pre úspešnú reprezentáciu našej krajiny! Slovenskej
lyžiarskej asociácii záleží na budúcnosti lyžovania ako celku a nie podporovať výlučne
„super ligu“! Budúcnosť je v rukách spravodlivosti, nikdy nie v rukách klientelizmu,
ktorý si našiel podporu v politike, zhodnotil Ivan Ivanič, prezident Slovenskej lyžiarskej
asociácie.
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28.04.2021 Poprad
Vážení členovia SOŠV, olympijskí priatelia a priaznivci športu
Ako prezident lyžiarskeho športového zväzu - Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len SLA), zlučujúceho sedem
športových lyžiarskych a snowboardových disciplín, obraciam sa na Vás s dôverou, ako na partnerov s podobnými
právami a povinnosťami, zakotvenými v Olympijskej charte.
Tento, pre olympijské hnutie zásadný dokument jasne definuje skutočnosť, že chráni nezávislosť športu, podporuje
politickú neutralitu a chráni autonómiu športu. A tak je to dobre.
Všetci sme svedkami, ako v rámci lyžiarskeho hnutia dostali osobné a komerčné záujmy niektorých osôb nevídanú
a bezhraničnú politickú podporu, nehľadiac na pravidlá a právne prostredie v našej krajine. Takého postupy sú
nielen v rozpore s princípmi olympijského hnutia, ale znižujú a podkopávajú šport v našej krajine.
Takýmto konaním sa v našom športovom hnutí vytvára nebývalý precedens, ktorý aktuálne síce ohrozuje iba
lyžovanie, ale má potenciál v budúcnosti ohroziť a zasiahnuť akýkoľvek športový zväz.
Vážení členovia SOŠV,
SLA je dlhodobo poškodzovaná. Napriek bezpríkladnému konaniu orgánov štátnej moci, založenému na
nepravde, je naša organizácia stále riadnym členom medzinárodnej FIS.
FIS očakáva konečné a záväzné rozhodnutie, voči ktorému už nebude možné odvolanie na súde*. Chaos,
ktorý by spôsobili rozhodnutia SOŠV, by bol dokonalý.
Napriek tomu, že SLA nikdy neporušila svoje záväzky voči FIS, SOŠV a ani MŠVVaŠ, konanie štátneho
tajomníka vnieslo chaos a neistotu do nášho hnutia, poškodilo športovcov a bezdôvodne zablokovalo financie na
našich účtoch a účtoch FIS, čím cielene ohrozilo existenciu našej organizácie a v prvom rade postihlo
športovcov.
SLA k 1.12.2020 disponovalo 100% registrovaných snoubordistov a lyžiarov a po 5-mesačnej deštruktívnej
kampani ostalo v SLA ešte stále 80% snoubordistov a lyžiarov.
Uisťujem Vás, že od začiatku sme rozhodnutí chrániť práva našej organizácie, a tak to budeme robiť aj
v budúcnosti. Škody spôsobené konaním, ktoré nerešpektuje právne normy, sú omnoho vážnejšie. Nielenže
vytvorilo v zahraničí zlý obraz o našej krajine a slovenskej športovej diplomacii, ale boli porušené aj práva,
vyplývajúce z Olympijskej charty.
Vážení členovia SOŠV,
obraciam sa na Vás, aby som Vás upozornil na mieru zodpovednosti, ktorú teraz držíte vo svojich rukách.
Umožnením hlasovania alebo prijatia žiadosti k hlasovaniu o prijatí nového zväzu - ZSL za člena SOŠV
alebo o akejkoľvek s tým súvisiacej zmene, by na pôde slovenského olympijského hnutia došlo k hrubému
porušeniu Olympijskej charty. V takomto prípade nemôže SLA zvoliť inú cestu, ako sa o pomoc obrátiť na
Medzinárodný olympijský výbor a príslušné medzinárodné inštitúcie. V olympijskej sezóne by takéto vážne
pochybenie mohlo mať za následok, že by boli poškodení aj iní športovci, nielen lyžiari.
V prípade akejkoľvek podpory (uznania, členstva, odporúčania atď.) SOŠV alebo jej výkonného výboru v
tejto veci pre ZSL, je porušením aj nižšie vyššie uvedených článkov – nie sú vyššie uvedené neviem kam
sa mám pozrieť Olympijskej charty. Kde potom hrozí sankcionovanie SOŠV od MOV, čo spôsobí
nezvrátiteľné škody všetkým športovcom a olympionikom v olympijskej sezóne.
Zodpovednosť za to, či sa tak stane, leží vo vašich rukách. Integrita a autonómia športu musí byť nedotknuteľná!
Nezabudnite, takto umelo vytvorený precedens sa týka aj Vás!
V mene lyžiarskeho a snowboardového hnutia Vám držím palce, aby ste urobili správne rozhodnutie a nám
všetkých želám len to najlepšie.

Ivan Ivanič, Prezidnet SLA
V Poprade, dňa 29. 04. 2021
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28.04.2021 Poprad
Veríme, že dnes členovia SOŠV rozhodnú, že sa slovenský lyžiarsky šport vydá cestou rešpektovania
Olympijskej charty, slovenských zákonov a medzinárodných pravidiel a dá Zväzu slovenského lyžovania
stopku. Podobný precedens by sa mohol stať aj ich zväzom. Nebudú riskovať sankcionovanie SOŠV od
Medzinárodného olympijského výboru, čo by mohlo spôsobiť nezvrátiteľné škody všetkým športovcom a
olympionikom v olympijskej sezóne.
Veríme v zodpovednosť členov SOŠV. Integrita a autonómia športu musí byť nedotknuteľná!
V opačnom prípade Slovenská lyžiarska asociácia nemôže zvoliť inú cestu, a musí sa obrátiť sa o pomoc
na Medzinárodný olympijský výbor a príslušné medzinárodné inštitúcie.

107.

29.04.2021 Poprad

Akékoľvek hlasovanie o ZSL na pôde SOŠV je účelové konanie, ktoré má prekryť problém, ktorý
bol spôsobený ministerstvom na domácej a medzinárodnej športovej scéne tak, aby tento
„čierny Peter“ prešiel aj na SOŠV.

Pravda o tom, čo sa skutočne udialo a prebieha:
01.12.2020 štátny tajomník pod hlavičkou ministerstva zaslal na FIS „Oznámenie o štatúte Slovenskej národnej
lyžiarskej asociácie“, v ktorom klamal a na základe ktorého FIS zablokoval prístupy na prihlasovanie pretekárov
a všetky financie na účte SLA (dočasne sankcionoval týmito obmedzeniami SLA).
V Oznámení o štatúte bolo vydané potvrdenie o tom, že štatút národného lyžiarskeho zväzu má ZSL, že
jedinou organizáciou, ktorá reprezentuje na všetkých pretekoch FIS Slovensko je ZSL a, že podporuje pridruženie
členstva ZSL k FIS. Zároveň klamal, že viac lyžiarov na Slovensku združuje ZSL a odporúča, aby prihlasovanie na
preteky zabezpečovalo SOŠV z dôvodu údajnej ochrany pretekárov. Pretekárov a reprezentácie, ktorí boli všetci
01.12.2020 združení v SLA, nie v ZSL? (Príloha č.1)
Štátny tajomník Oznámení o štatúte z 01.12.2020 na FIS tvrdil, že ZSL má viac lyžiarov ako SLA, čo bolo klamstvo,
lebo aj dnes v Informačnom systéme športu má Zväz slovenského lyžovania 224 lyžiarov (Príloha 1b)
=
a Slovenská lyžiarska asociácia má 4405 lyžiarov. (Príloha 1a)
=
15.12.2020 bolo vydané Rozhodnutie, ktoré bolo doručené 30.12.2020 o zrušení osvedčenia o uznaní za národný
športový zväz z dôvodu nesplnenia podmienky Národného športového zväzu podľa Zákona o športe, §16 ods.
1. písm a) je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, Údajne
podľa ministerstva školstva SLA nebola členom FIS! (Príloha č.2)
SLA je aj po piatich mesiacoch stále jediným legitímnym členom FIS.



19.02.2021 Zaslal FIS list, v ktorom oznámil zastavenie afilácie ZSL do FIS z dôvodu nejasných informácií
o lyžiaroch v SLA a ZSL. Zároveň uviedlo, že pokým nedostane formálne oznámenie obsahujúce právne záväzné
a vykonateľné rozhodnutie, ktorá organizácia bola uznaná ako Národná lyžiarska organizácia, nebude do toho
sporu zasahovať. (Príloha č.3)



SLA voči konaniu štátneho tajomníka zo dňa 01.12.2020 podalo podnet na orgány činné v trestnom
konaní, ktoré prešetrujú toto konanie. (príloha č.4)
SLA voči Rozhodnutiu ministerstva školstva o zrušení osvedčenia o uznaní za národný športový zväz z dôvodu, že
údajne nie je členom FIS, sa nemohla odvolať (ministerstvo to v rozhodnutí neumožnilo), voči klamstvu
ministerstva, na ochranu práv športovcov podala SLA žalobu na príslušnom súde. (Príloha č. 5)

V marci 2021 ZSL požiadal súd, aby sa stal účastníkom súdneho konania.



Všetky tieto informácie sme riadne oznámili FIS, ako aj ostatné neoprávnené kroky ministerstva a ZSL,
ktoré boli v rozpore so slovenskými zákonmi, medzinárodnými pravidlami a Olympijskou chartou.
Na čo rada FIS opätovne rozhodnutím zo dňa 01.04.2021 potvrdila, že nebude rozhodovať o ďalšom postupe,
pokiaľ nedostane konečné a záväzné rozhodnutie, ktoré určí jedinú príslušnú národnú federáciu pre lyžovanie
a snowboarding.
*Konečné a záväzné rozhodnutie, voči ktorému už nebude možné odvolanie na súde. „strana 1“(Príloha č.6)

Potvrdenie členstva SLA vo FIS zo dňa 1.4.2021 (Príloha č.7)



FIS nečaká na rozhodnutie SOŠV a Ministerstva, ale na rozhodnutie v prebiehajúcom súde o
Rozhodnutí Ministerstva školstva zo dňa 15.12.2020.



Akékoľvek ďalšie uznanie ZSL a zaslanie na FIS len zbytočne poškodí slovenskú športovú diplomaciu a
neprispeje k vyriešeniu tejto ministerstvom a ZSL spôsobenej situácie.



Štátny tajomník, aby prekryl svoje fatálne zlyhanie, kde podvodným spôsobom spôsobil spolu so ZSL
„dočasné sankcionovanie SLA“ vo FIS, teraz spolu so ZSL v rozpore s Olympijskou chartou žiada o podporu,
uznanie alebo členstvo od SOŠV!

Akékoľvek hlasovanie o ZSL na pôde SOŠV je účelové konanie, ktoré má prekryť problém, ktorý
bol spôsobený ministerstvom na domácej a medzinárodnej športovej scéne tak, aby tento
„čierny Peter“ prešiel aj na SOŠV.

Fotogaléria
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30.04.2021 Poprad

Stanovisko prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie po VZ SOŠV:
V prvom rade s rešpektom ďakujem celému plénu SOŠV, že preukázalo hrdosť a odhodlanie riadiť sa
Olympijskou chartou a jasne deklarovalo, že nesúhlasí s afiláciou Zväzu slovenského lyžovania do FIS
ani do SOŠV. Napriek enormnému politickému nátlaku sa nepodarilo spätne legitimovať kroky
štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Valné zhromaždenie SOŠV
nepodporilo pokračovanie manipulatívneho zasahovania do integrity športu. Vnímam to ako
víťazstvo zdravého rozumu, vnímam to ako dobrý odkaz nesolidárnemu vstupovaniu časti komunity
do procesov, ktoré musia mať jasné pravidlá. Športovci sú na zvyknutí, vedia ich rešpektovať. Politici
by sa mali pokúsiť o rešpekt voči nim.
V najbližšej dobe Slovenská lyžiarska asociácia trpezlivo čaká na rozhodnutie súdu vo veci žaloby na
MŠVVaŠ.

109.

30.04.2021 Poprad

Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie, s potešením vám
oznamujeme, že členské zväzy SOŠV majú v úcte a rešpektujú
Olympijskú chartu a prijatie ZLS za člena SOŠV nebolo schválené.🎯
S veľkým rešpektom a úctou SLA všetkým členským zväzom SOŠV za
to ĎAKUJE :-)
110.

10.05.2021 Poprad

Na čelo bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie sa postavila
legenda bežeckého lyžovania Martin Bajčičák
Slovenská lyžiarska asociácia pokračuje v minulom roku nastavenom trende reformou

riadenia zvnútra. Na nedeľnej členskej chôdzi druhého najväčšieho úseku SLA v
Látkach, v priestoroch hotela Zerrenpach, sa novým predsedom úseku stal bývalý úspešný
reprezentant v behu na lyžiach Martin Bajčičák a novým členom predsedníctva Roman
Gajdošovci.
Séria členských schôdzí úsekov SLA začala riadnou schôdzou bežeckého úseku (BÚ). Po
správe o činnosti a hospodárení BÚ prebehli zmeny v predsedníctve. Následne boli zvolení
delegáti BÚ SLA na Konferenciu SLA. Členovia BÚ boli informovaní aj o pokračovaní
projektu NLC Nordic, o organizovaní FIS World CUP Roller Ski a jeho financovaní.
Predstavení boli protagonisti podporujúci toto prestížne podujatie. Výraznou problematikou
bola téma financovania klubov, ak ministerstvo a všetci zainteresovaní tvrdia, že majú záujem
pomôcť lyžovaniu na Slovensku, mali by okamžite vyriešiť, ako dofinancovať základné bunky

lyžiarskeho športu kluby. Aktuálne sú kluby SLA, talentovaná mládež i reprezentácia odrezaní
od finančnej pomoci štátu. Členské schôdze ďalších úsekov budú postupne prebiehať na
všetkých úsekoch SLA.
„Skutočnosť, že Martin Bajčičák nielen doplnil „vysokokarátové“ vedenie BÚ SLA, ale
ujal sa aj vedenia bežeckého úseku, je dobrým znamením pre všetkých bežcov nášho
hnutia. Odstupujúci predseda Michal Malák sa tak plánuje plnohodnotne venovať svojej
funkcii športového riaditeľa. V kreatívno-bojovej atmosfére sa tak delegáti venovali aj
prebiehajúcej športovo-politickej situácii. Dúfam, že sa nám teraz podarí naštartovať
činnosť úsekov tak, ako sme to dlhé roky plánovali. Teraz bude dôležité poznať odpoveď na
otázku, ako štát plánuje zabezpečiť ich prípravu a reprezentáciu na medzinárodnej
úrovni, ako aj talentovanej mládeže, či podporovať podujatia, rozvoj i športové kluby.
Ani mesiace finančných suchôt nedotlačili drvivú väčšinu športovcov k odchodu zo SLA, čo
je znamením, že nášmu reformnému plánu, ktorý sme začali už v minulom roku veria.
Sami sa na ňom budú podieľať, za čo im vopred ďakujem. V prípade, že by sa odídení
športovci, fyzické osoby, ktoré sú aktívni pretekári, rozhodli pre návrat do SLA, môžu
požiadať o prijatie na Konferencii SLA. Budeme maximálne ústretoví,“ povedal Ivan
Ivanič, prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie.
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Milí priaznivci SLovenskej lyžiarskej asociácie,
ak ste športovci či športoví odborníci a máte záujem rozšíriť rady nášho lyžiarskeho hnutia,

doručte výhradne písomnú prihlášku so všetkými náležitosťami, vlastnoručne podpísanú do sídla
sekretariátu SLA na adresu:
SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA, Karpatská 15, 058 01 POPRAD, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vzor
prihlášky
si
môžete
stianuť
tu: https://drive.google.com/file/d/1TrDjGn516NTvFLz6Zakj3Vrwe0XBF278/view?usp=sharing
Ďakujem Vám a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu!
V mene SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE,
Ivan Ivanič – prezident, v.r.
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OZNÁMENIE VŠETKÝM RIADNYM ČLENOM SLOVENSKEJ LŽIARSKEJ ASOCIÁCIE (SLA)
Vážení členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,

vzhľadom k skutočnosti, že naša situácia je v posledných mesiacoch viac ako turbulentná,
a zaznamenali sme v niektorých prípadoch nejasnosti vo vzťahu k platnosti či neplatnosti členstva,
chceme opakovane týmto predísť akýmkoľvek ďalším pochybnostiam alebo nejasnostiam aj v tejto
danej oblasti. SLA je slobodné a demokratické občianske združenie, všetky interné procesy
prebiehajú v súlade s platnými zákonnými normami a členstvo v SLA je dobrovoľné.
Apelujeme preto týmto znova na Vás všetkých.
V prípade, že si neželáte byť naďalej členom SLA, postupujte v súlade s čl. 6 Stanov SLA, najmä potom
podľa čl. 6, ods. 6.16. a 6.17. písm. a) Stanov SLA:
6.16.

Každý člen SLA môže slobodne zo SLA vystúpiť.

6.17.

Členstvo v SLA zaniká:

a) písomným oznámením člena SLA o vôli vystúpiť zo SLA, pričom v takom prípade členstvo
zaniká ku dňu doručenia takéhoto oznámenia, ktoré musí byť datované a vlastnoručne podpísané
členom SLA.
Členský preukaz SLA je potrebné vrátiť a doručiť spolu s oznámením.
Pokiaľ za osobu ktorá je neplnoletá podpisuje oznámenie zákonný zástupca je potrebné priložiť
nespochybniteľný dokument, že podpísaný zákonný zástupca má oprávnenie konať za neplnoletú
osobu.
V prípade, že budete mať záujem o vystúpenie zo SLA, doručte výhradne písomnú odhlášku so
všetkými náležitosťami, vlastnoručne podpísanú do sídla sekretariátu SLA na adresu:
SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA, Karpatská 15, 058 01 POPRAD, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vaša odhláška bude po doručení v SLA zaevidovaná a SLA bude následne postupovať v súlade s platnou
legislatívou, najmä v súlade s povinnosťami stanovenými príslušnými ustanoveniami zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe (evidencia v Integrovanom systéme športu) a v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vzor
písomného
oznámenia
odhlásenia
člena
SLA
stiahnete
tu: https://drive.google.com/file/d/1z9mGtYhQaJDX9FSispuEQKdwYBIvfl0e/view?usp=sharing
Ďakujem Vám a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu!
V mene SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE:
Ivan Ivanič – prezident, v.r.

113.

21.05.2021

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že včera navždy lyžiarsku obec opustil Anton Horváth,
činovník v zjazdovom lyžovaní a zakladajúci člen Východoslovenskej ligy v zjazdovom lyžovaní a LK
Smolník.
Hlboká úprimná sústrasť celej rodine a ostatným pozostalým.

114.

22.05.2021

Lyžiarske nebo sa otvorilo, včera nás, pred dovŕšením 68 rokov života, navždy opustil dobrý človek,
kamarát, lyžiar, telom aj dušou, reprezentant ČSSR, Peter Reitmayer.
Lyžiarsku kariéru začal vo Vysokých Tatrách u legendárneho trénera uja Vajca - Štefana Špiringa
a postupne sa vypracoval na Československého reprezentanta. V roku 1970, ako 17-ročný, sa postavil
na štart najťažšej zjazdovky na svete, Hanenkamu v rakúskom Kuzbuhli , ktorú aj úspešne zdolal.
Reprezentoval Československo vo Svetovom a Európskom pohári s dobrými výsledkami. Na
oddielovej úrovni bol členom VŠT Košice. Spolu s manželkou Ivetou vychoval úspešných
reprezentantov Slovenska v krasokorčuľovaní.
Nech nám fotografia Petra zo slalomu zo Žiarskej Doliny, navždy ostane v pamäti. Bol to víchor s dlhými
plavými vlasmi, ktoré ho charakterizovali po celý plodný športový i súkromný život.
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
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24.05.2021 Poprad

Oznamujeme všetkým členom Slovenskej lyžiarskej asociácie, že bola zriadená Etická komisia
SLA, podľa Etického kódexu Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) a Medzinárodného olympijského
výboru (MOV).
Jej úlohou je dohliadať na dodržiavanie práv lyžiarov nášho hnutia na domácej a medzinárodnej úrovni.
Preto sa obraciame na vás všetkých, ktorí ste boli za uplynulých päť mesiacov akýmkoľvek spôsobom
poškodení (neboli ste prihlásení na preteky FIS, boli ste vylúčení z nominácie na reprezentáciu na
pretekoch FIS alebo iné medzinárodné preteky, pretože tieto povinnosti zanedbal zastupujúci orgán
Slovenský olympijský športový výbor (SošV), alebo bol niekto nútený vystúpiť zo SLA z dôvodu účasti
na pretekoch, bezodkladne kontaktujte sekretariát SLA na http://registracie@slovakski.org.
Váš podnet musí byť podaný písomne a ak existujú nejaké dôkazné informácie podporujúce Vaše
tvrdenie, prosíme zaslať spolu s podnetom. Etická komisia sa vašimi podnetmi bude okamžite zaoberať.
Ďakujeme za spoluprácu.
Foto: kompaspomoci.sk
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25.05.2021 Poprad

SLA vytvorila komisiu na hájenie práv svojich členov
Predsedníctvo SLA vyslovilo nedôveru viceprezidentovi
Včera sa konalo zasadnutie predsedníctva Slovenskej lyžiarskej asociácie (P-SLA).
Hlavnými témami boli fungovanie Etickej komisie, voľba členov do FIS komisií
a potvrdenie dôvery štatutárom SLA.
Etická komisia SLA bola zriadená podľa Etického kódexu Medzinárodnej lyžiarskej federácie
(FIS) a Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Jej úlohou o. i. je dohliadať na
dodržiavanie práv lyžiarov, členov SLA, na domácej a medzinárodnej úrovni. Komisia sa už
zaoberala prvými podnetmi športovcov, ktorí boli za uplynulých päť mesiacov akýmkoľvek
spôsobom poškodení (neboli prihlásení na preteky FIS, boli vylúčení z nominácie na
reprezentáciu na pretekoch FIS alebo iné medzinárodné preteky, pretože tieto povinnosti
zanedbal zastupujúci orgán Slovenský olympijský športový výbor (SOšV), alebo bola účasť
športovcov na pretekoch podmieňovaná vystúpením zo SLA alebo vstupom do ZSL a pod.)
Rovnako dôležitým výsledkom rokovania Predsedníctva SLA bolo stopercentné vyjadrenie
dôvery prezidentovi Ivanovi Ivaničovi. Hlasovalo sa aj o nedôvere predsedníctva voči
viceprezidentom Jánovi Garajovi a Marinovi Mersichovi, pričom Marinovi Mersichovi bola
vyslovená nedôvera a P-SLA ho vyzvalo na odstúpenie.
„V nomináciách do FIS komisií sa nám podarilo zvoliť zdravú zmes odborníkov, ktorí
sršia kompetenciou a odhodlaním pracovať aj na medzinárodnom fóre. Potom, ako mi
bola zo strany predsedníctva potvrdená stopercentná dôvera, konštatujem, že Slovenská
lyžiarska asociácia pokračuje v reformných procesoch a modernizácii SLA, kde
sa s pôsobením viceprezidenta Mersicha nepočíta,“ zhrnul Ivan Ivanič, prezident
Slovenskej lyžiarskej asociácie.
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03.06.2021 Ahoj, Banka pri Piešťanoch

V poradí druhé významné medzinárodné podujatie na Slovensku tento rok pod gesciou Slovenskej
lyžiarskej asociácie: Grasski FIS World Cup, ktorý sa 5.6. júna uskutoční na Ahoji pri
Piešťanoch. Podujatia sa zúčastní 51 pretekárov zo 6 krajín (niektoré z dôvodu vlastných pandemických
opatrení nenastúpia: Japonsko, Taiwan, Irán). Najväčšie nádeje vkladáme do posednej víťazky
juniorského Svetového pohára z 2019 Niky Fričovej, ale aj do Adama Masára, ktorý na poslednom finále
svetového pohára obsadil výborné 3. miesto. Držíme všetkým našim reprezentantom palce!
Podujatie bude vysielané cez live stream - Live streaming Yotube kanal sporttimig, sobota 13,30 a 16,30 v nedeľu
10,00 a 12,30 hod.
Link ešte bude zverejnený (na na FB SLA).
Live streaming Yotube kanal sporttimig, sobota 13,30 a 16,30 v nedeľu 10,00 a 12,30 hod.
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04.06.2021 Banka pri Piešťanoch

SLA 5.-6. júna organizuje Grasski FIS World Cup
Svetové podujatie podporili neštátni sponzori a dobrovoľníci
Slovenská lyžiarska asociácia v lyžiarskom stredisku Ahoj v Banke pri Piešťanoch 5.- 6.
júna organizuje Grasski FIS World Cup. Na štart sa postaví 51 pretekárov zo 6 krajín,
ktorým to vlastné pandemické opatrenia umožnili. SLA najväčšie nádeje vkladá do
posednej víťazky juniorského Svetového pohára z roku 2019 Nikoly Fričovej a do Adama
Masára, ktorý na poslednom finále Svetového pohára obsadil 3. miesto. Podujatie bude
prebiehať bez divákov, ale bude im sprostredkované v priamom prenose cez live stream.
Slovenská lyžiarska asociácia realizuje už druhé významné medzinárodné podujatie v tomto
roku - Grasski FIS World Cup. Na podujatiach podobného typu sa počíta s väčšou účasťou,
avšak pre covid opatrenia vo vlastnej krajine majú zákaz zúčastniť sa na podujatí pretekári zo
Švédska a problémy s účasťou majú aj lyžiari z Japonska, Taiwanu a Iránu. Po úspešnom
organizovaní siedmych FIS Children Cupov a dvoch ročníkoch FIS pretekov dospelých boli
Slovensku pridelené historicky prvé preteky Svetového pohára mužov a žien Grasski FIS World
Cup.
„Slovensko budú reprezentovať šiesti pretekári - tri ženy a traja muži. Najviac nádejí
vkladáme do posednej víťazky juniorského svetového pohára z roku 2019 Nikoly Fričovej

a Adama Masára, ktrorý na poslednom finále svetového pohára obsadil výborné 3.
miesto. Dobrý výsledok čakáme aj od Alexa Jánošku, ktorý bol v poslednom roku
zranený, ale teraz je v super forme. Samozrejme prekvapiť môžu aj debutanti Svetového
pohára Soňa Macejková alebo Tomáš Noris. Stabilnou formou sa prezentuje aj Vanesa
Drahovská,“ uviedol Ľubomír Masár, riaditeľ pretekov Grasski FIS World Cup.
Pretekať sa bude v slalome. V sobotu šprint t.j. krátky slalom dvakrát dve kolá a v nedeľu
klasický slalom. Na štarte bude aj posledný celkový víťaz Svetového pohára Martin Barták
z Českej republiky a aj víťaz viecerých svetových pohárov Eduardo Frau z Talianska. Štart
prvého kola je v sobotu o 13,30 hod., druhé kolo o 16,30 hod. V nedeľu o 10,00 hod. a 12,30
hod. Diváci sa v rovnakom čase možu prihlásiť na priamy prenos - live stream na tomto linku,
sobota : https://youtu.be/Z2rW22cTqWo
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06.06.2021 Ahoj, Banka pri Piešťanoch

Prvé tohtoročné preteky Svetového pohára dopadli pre našich lyžiarov na tráve na výbornú.
Nikola Fričová skončila v šprint slalome na výbornom 2. mieste, keď ju od premiérového
víťazstva v SP delilo len 13 stotín. Ďalšia reprezentantka Vanesa Drahovská bola v top 10 na 9.
mieste a debutantka Soňa Macejková na jedenástom. Medzi mužmi sa do prvej desiatky
prebojoval Adam Masár na 9. mieste a Alex Jánoška bol jedenásty. Prvé body vo Svetovom
pohári získal aj Tomáš Noris, keď skončil 29-ty. Preteky pokračujú v nedeľu klasickým
slalomom. Našich pretekárov bol dnes povzbudiť aj prezident SLA Ivan Ivanič, ktorý pri
vyhlásení výsledkov vyjadril spokojnosť s organizáciou pretekov.
Blahoželáme

Fotogaléria
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07.06.2021 Poprad

Nikola Fričová bola najlepšou slovenskou pretekárkou Grasski FIS
World Cup
V TOP 10 malo Slovensko tri ďalšie umiestnenia

Uplynulý víkend sa po prvýkrát v histórii slovenského lyžovania konal v lyžiarskom
stredisku Ahoj v Banke pri Piešťanoch Grasski FIS World Cup, ktorý organizovala
Slovenská lyžiarska asociácia. Zo slovenskej reprezentácie najlepšie obstála Nikola
Fričová, ktorá skončila v šprint slalome na 2. mieste, v TOP 10 sa umiestnili Vanesa
Drahovská a Adam Masár. V slalome Nikola Fričová skončila na 3. mieste a v TOP 10 sa
umiestnila Vanesa Drahovská, Adam Masár a Alex Jánoška.
Slovenskou najúspešnejšou lyžiarskou na tráve je jednoznačne Nikola Fričová. V pretekoch SP
skončila v šprint slalome na výbornom 2. mieste, ďalšia reprezentantka Vanesa Drahovská bola
v TOP 10 na 9. mieste a debutantka Soňa Macejková na jedenástom. Medzi mužmi sa do prvej
desiatky prebojoval Adam Masár na 9. mieste a Alex Jánoška bol jedenásty. Prvé body vo
Svetovom pohári získal aj Tomáš Noris, keď skončil 29-ty.
V slalome sa Nikola Fričová umiestnila na 3. mieste a v TOP 10 bola Vanesa Drahovská na 7.
mieste a Adam Masár sa po prvom kole z deviateho miesta tretím najrýchlejším časom druhého
kola posunul na 6. miesto. Premiérové umiestnenie v prvej desiatke si vybojoval Alex Jánoška,
keď skončil deviaty.
Debutanti Svetového pohára Soňa Macejková a Tomáš Noris v slalome nedokončili prvé
kolo. „Podujatia sa zúčastnil aj predseda FIS komisie grasski Talian Fausto Cerentin,
ktorý vysoko ohodnotil organizáciu pretekov a ponúkol nám možnosť zorganizovať
Svetový pohár aj v r. 2022, prípadne by sa mohli tieto preteky stať tradíciou otvorenia
kolotoča SP každý rok. Je to veľká výzva, ktorú Slovenská lyžiarska asociácia veľmi rada
prijme,“ informoval riaditeľ pretekov a tréner slovenskej reprezentácie, Ľubomír Masár.
Podujatie sa z dôvodu dodržiavania prísnych protipandemických opatrení konalo bez divákov,
ale bolo sprostredkované v priamom prenose cez live stream. Uvedené podujatie je v tomto
roku už druhým medzinárodným podujatím SP, ktoré zorganizovala Slovenská lyžiarska
asociácia. V júli k nim pribudne tretie, Roller FIS World Cup, ktorý sa bude konať v Banskej
Bystrici.

Fotogaléria

121.
14.06.2021 Petrovice, Česká republika

Tri členky Slovenskej lyžiarskej asociácie sa zúčastnili na pretekoch Českého pohára v lyžovaní na tráve
v Petroviciach. Naša reprezentantka Nikola Fričová sa umiestnila na 1. a 2. mieste. Mladšie žiacky v
kategórii U14 Kristína Korienková obsadila 2. a 4. miesto a Lívia Lepejová bola druhá a tretia.
Chlapčenská časť trávnych lyžiarov zostala trénovať v domácich podmienkach a muži sa pripravujú na
ďalšie kolo Svetového pohára v Rakúskom Rettenbachu, ktorý sa uskutoční tento víkend.

Foto 1: Nikola Fričová, 1. miesto
Foto 2: Kristína Korienková, 2. miesto a Lívia Lepejová, 3. miesto

Newslettre:
1.
Milí priaznivci lyžiarskeho športu,
pravdepodobne veľmi senzitívne vnímate dianie okolo našej lyžiarskej asociácie. Dostávajú sa k Vám
informácie rôzneho druhu a myslíme si, že Vás pomerne znepokojujú. Rovnako to cítime i my, vo vedení
SLA, a preto sme sa rozhodli zorientovať Vás v celej situácii.
V prvom rade sa chceme ospravedlniť, že ste bombardovaní rôznymi mailami z Úseku alpských
disciplín. Stalo sa tak preto, že databáza vašich mailov bola zneužitá. Dostali ste manipulované
informácie a účelovo vytrhnuté z kontextu, preto bolo nutné postúpiť tieto fakty pre riešenie orgánmi
činných v trestnom konaní.
Slovenská lyžiarska asociácia už disponuje vyjadrením hlavného kontrolóra Ministerstva školstva SR ku
kontrole dodržiavania povinností národného športového zväzu, v ktorom vyvrátil nepravdivé tvrdenia
Petra Bendíka st., že SLA porušila zákon. V správe o kontrolnej činnosti zo dňa 29.6.2020 (spisová značka
listu – HKŠ-2020/002) je uvedené: „...hlavný kontrolór športu konštatuje, že v danom prípade nedošlo
k porušeniu §20 ods. písmena b) Zákona o športe...“
Obvinenia p. Bendíka sa nezakladajú na pravde, používa čísla bez vzájomného kontextu a zavádza.
Slovenská lyžiarska asociácia je jediným vlastníkom FIRN, s.r.o. tak, ako prikazuje Zákon o športe. Žiadna
súkromná osoba. Jej vznik právoplatne odhlasovala konferencia SLA, všetok zisk zostáva SLA, autá sú

k dispozícii na používanie pre potreby športovcov SLA. V skutočnosti SLA šetrí niekoľko tisíc eur ročne
na každé auto a autá sú neustále k dispozícii športovcom (a aj po splatení budú vlastníctvom SLA).
Rovnako nekorektný je pri informovaní o financovaní projektu Národných lyžiarskych centier – pravdou
je, že do druhého roku fungovania NLC je z predchádzajúceho roka ušetrených 73 000 eur sponzorských
zdrojov a okrem NLC Nordic a NLC Alpine od tejto sezóny bude fungovať aj NSC (Národné
snowboardové centrum).
Úsek Alpských disciplín riadi Predsedníctvo Úseku alpských disciplín v zložení: Ján Garaj, Peter Bendík
ml., Jana Palovičová, Jozef Puttera, Pavol Chovaňák a Patrik Dluhoš (tomu sa predsedníctvo ÚAD na
poslednej členskej schôdzi pokúsilo neoprávnene zrušiť príslušnosť k odbornému úseku alpských
disciplín, čo je v rozpore so stanovami SLA), do ktorého Predsedníctvo SLA nezasahuje. Predsedníctvo
Úseku alpských disciplín rozhoduje o všetkých záležitostiach vrátane všetkých financií v ÚAD, ale
nenesie za svoje rozhodnutia žiadnu zodpovednosť.
Vzhľadom na šírenie nepravdivých správ a krivých obvinení, ktorými boli hrubo porušené práva je
nevyhnutné, aby SLA chránila dobré meno SLA, členov SLA a jej funkcionárov a pre ochranu týchto práv
postúpila tieto konania na riešenie orgánom činným v trestnom konaní, aby úmyselné šírenie lživých
informácií bolo potrestané.
Je nám úprimne ľúto, že ste boli zatiahnutí do iniciatívy, ktorej cieľom je zruinovanie národného
športového zväzu. Preto Vás v pravidelných intervaloch budeme informovať o ďalšom priebehu
a vývine situácie.
S úctou,
Predsedníctvo SLA

2. Dobrý deň,
prinášame Vám nové informácie z vývinu situácie - Slovenská lyžiarska asociácia vstúpila do
komunikácie s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu aj písomne:
Vážený pán štátny tajomník, Ivan Husár,
dnes sme zaevidovali Vašu mailovú pozvánku na stretnutie na pôde Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Sme veľmi radi, že štátny tajomník ministerstva školstva po opätovných
žiadostiach prezidenta SLA o osobné stretnutie po niekoľkých týždňoch vyhovel.
Sme radi, že ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu plne akceptuje autonómiu
národného športového zväzu - SLA. Vychádzajúc z takto formulovaného uistenia sme však
zároveň iritovaní neštandardným postupom, ktorý nášmu vzájomnému stretnutiu predchádza.
Vaša pozvánka prichádza bez upresnenia agendy takéhoto stretnutia, v krátkom časovom
horizonte počas dovolenkového obdobia. Uisťujeme Vás, že v žiadnom prípade neodmietame
kooperáciu s médiami, práve naopak. Sú dôležitou súčasťou transparentného zaobchádzania s
informáciami. Na základe našich doterajších skúseností je však prinajmenšom neštandardné,
aby sa médiá stali priamym účastníkom stretnutia, o programe ktorého nie sme informovaní.
Irituje nás aj tá skutočnosť, že stretnutie by sa malo konať za účasti pána Smolena a pána
Sinaya, ktorí dlhodobo a vedome SLA vytvárajú zlú povesť. Okrem iného sú signatármi
množstva žalôb proti SLA, ktoré sú na základe nezávislých súdnych rozhodnutí v prospech
SLA dnes deklarovateľné ako neoprávnené obvinenia. Ich niekoľkonásobné obvinenia nenašli
oporu v zákonoch SR. Takýmto spôsobom sa v minulosti postarali nielen o vytváranie
negatívneho mena SLA na verejnosti, ale zapríčinili aj bezúčelné mrhanie finančnými a
ľudskými zdrojmi SLA. Páni Sinay a Smolen nikdy nedostali mandát od konferencie SLA, ani
od predsedníctva SLA, aby zastupovali záujmy SLA pred akýmikoľvek štátnymi orgánmi alebo
organizáciami.

Okrem uvedeného sa verejne vyjadrujú o nutnosti prevziať štatút národného športového zväzu
SLA v prospech občianskeho združenia, športového klubu s názvom Zväz slovenského
lyžovania – ZSL. Uisťujem Vás, že aj SLA berie podnety vážne a ich preverenie či riešenia sú
pre nás dôležité. Pán Smolen a pán Sinay sú radovými členmi SLA, avšak naše interné štruktúry
doteraz neregistrujú ani jediný podnet, ktorým by uvedení oficiálne kontaktovali orgány SLA.
Už takmer deväť rokov vzdoruje SLA pokusom prevzatia moci a ovládania jej zdrojov. Máme
opätovne pocit, že účelové manipulácie proti SLA a jej vedeniu pokračujú. Zaregistrovali sme
skupinu za podpory Mariána Kočnera, počas ktorého bez akéhokoľvek právneho základu
vzniklo svojvoľne zvolané duálne predsedníctvo Úseku alpských disciplín. Zaregistrovali sme
aj aktivity politickej špičky, ktoré taktiež tieto snahy priamo či nepriamo podporili.
V súčasnosti spolupracuje pán Smolen s bývalým generálnym sekretárom SLA, pánom
Radovanom Cagalom, s ktorým SLA pre hrubé porušovanie pracovnej disciplíny rozviazala
pracovný pomer. Jeho konania preveruje SLA auditom a v spolupráci s právnou kanceláriou
pripravuje podnet na orgány činné v trestnom konaní. Pán Cagala je dnes generálnym
sekretárom občianskeho združenia, športového klubu s názvom Zväz slovenského lyžovania –
ZSL, na ktorého činnosť neoprávnene a v rozpore so zákonom o GDPR používa majetok,
duševné vlastníctvo SLA, čo nie je v súlade so zákonom a dobrými mravmi.
Na základe týchto skutočností je pre nás neakceptovateľné zúčastniť sa takto zvolaného
stretnutia o „budúcnosti slovenského lyžovania“.
Vážený pán štátny tajomník,
zastupujúc väčšinu Slovenskej lyžiarskej komunity Vás, ako aj všetkých pozvaných uisťujem
o mojom nadšení z vôle pomôcť a zveľadiť Slovenské lyžovanie. Na základe vyššie uvedeného
Vás preto žiadam o štandardný postup v danej veci.
Prosíme, aby nám boli vopred predložené podnety, či témy a ciele, ktoré budú premetom
rokovania, na ktorého realizácii sa bez prekážok môžeme dohodnúť po ich predložení a bude
pre nás cťou sa ich zúčastniť.
Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste nevstupovali do vnútorných procesov Národného
športového zväzu, ktoré sú v súlade so zákonmi SR.
S úctou,
Ivan
Ivanič,
prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie
..............................................................................................
Od:
Mičkovicová
Odoslané:
17.
júla
Komu:
Predmet: FW: Pozvanka na stretnutie
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Dobrý deň,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaregistrovalo v poslednom období viacero podnetov
z lyžiarskeho hnutia týkajúcich sa riadenia Slovenskej lyžiarskej asociácie. Ministerstvo rešpektuje
autonómiu národných športových zväzov, avšak vzhľadom k tomu, že poskytuje SLA príspevok zo
štátnych zdrojov, tieto podnety mu nemôžu byť ľahostajné.

Nakoľko je aj v našom záujme predísť nedorozumeniam pred začiatkom novej sezóny, rozhodli sme sa
zvolať spoločné stretnutie za účelom zistenia bližších informácií a stanovísk viacerých zainteresovaných
strán s cieľom hľadania spoločných všeobecne akceptovateľných riešení do budúcna.
Na stretnutie pozývame: p. Ivaniča + 1 osobu, p. Smolena, p. Synaya, zástupcu SOŠV, p.
Fisterovú, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vrátane štátneho tajomníka pre
šport. Pozývame aj zástupcov médií.
Stretnutie sa uskutoční v stredu 22. júla 2020 o 10:00 v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR na Stromovej 1 v Bratislave.
Prosím o potvrdenie Vašej účasti do 17. júla 2020 na adresu adriana.mickovicova@minedu.sk.
S pozdravom
Ivan Husár
štátny tajomník pre šport
Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 59374643
ivan.husar@minedu.sk | www.minedu.sk

3.
Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
prinášame vám niekoľko informácií a plánovaných aktivít SLA na najbližšie obdobie:
Minulý týždeň sme vás informovali o kontrole dodržiavania povinností národného športového
zväzu v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA), ktorá bola koncom júla definitívne uzavretá
prerokovaním správy o kontrolnej činnosti, kedy na pôdu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Hlavná kontrolórka športu v SR Alica Fisterová pozvala zástupcov kontrolovanej
SLA. Výsledkom tohto rokovania je definitívne platný záver najvyššieho kontrolného orgánu
pre šport v SR, že lyžiarska asociácia zákon neporušila.
Zároveň vám dávame do pozornosti informáciu, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude v
mesiaci september 2020 zahájená ďalšia kontrola v SLA zo strany Hlavnej kontrolórky športu
SR, ktorá bude prebiehať na mieste v sídle SLA. Vzhľadom k tomu vás, v prípade ak to bude
potrebné, žiadame o poskytnutie maximálnej súčinnosti kontrolórom, všetko v rámci
transparentnosti a korektnosti všetkých procesov v SLA.
Pravdepodobne registrujete zmeny v personálnej oblasti SLA. Keďže ku dňu 29. 5. 2020 bol z
funkcie generálneho sekretára z dôvodu opakovaného závažného pochybenia a zneužitia
právomocí aj s medzinárodným dosahom Predsedníctvom SLA odvolaný Radovan Cagala všetky záležitosti spojené s výkonom funkcie generálneho sekretára riešte až do odvolania
prostredníctvom e-mailových požiadaviek zaslaných na tento email sekretariátu
SLA: info@slovak-ski.sk
K 31. 8. 2020 sa skončí pracovný pomer Martiny Husárovej. Na pozícii sekretára severských a
moderných disciplín ju nahradí Ivan Karkošiak. Telefónne číslo a email na tejto pozícii
zostávajú bezo zmien. Martine za jej prácu pre SLA ďakujeme, želáme veľa úspechov do
budúcna v osobnej aj pracovnej rovine a Ivana vítame medzi nami.

Začiatkom augusta bola vedením SLA zahájená ďalšia etapa auditu interných procesov. Audit
realizuje z poverenia prezidenta SLA Ivana Ivaniča externý konzultant Jiří Jeřábek, ktorý viac
ako 20 rokov pôsobí v oblasti consultingu, obchodu, coachingu, a to predovšetkým v oblasti
analytiky a IT. V posledných desiatich rokoch sa vo svojej práci zameriava najmä na správu,
bezpečnosť a ochranu dát, procesné riadenie a mentálny rozvoj jednotlivcov a tímov. Cieľom
tohto interného auditu je najmä revízia účinnosti a efektivity všetkých procesov nastavených
v SLA. Dovoľujeme si vás preto touto cestou požiadať o poskytnutie maximálnej súčinnosti
pri internom audite v prípade, že budete v danej súvislosti oslovení, zvyčajne prostredníctvom
sekretariátu SLA.
Najbližšie zasadnutie P-SLA sa uskutoční 26.8.2020. Následne bude zrealizované zasadnutie
najvyššieho orgánu SLA - Konferencia SLA, 3.9.2020.
Predbežné opatrenia COVID 19: Vzhľadom na vývoj situácie pri II. vlne pandémie korona
vírusu venujte pozornosť opatreniam vyhláseným v tejto súvislosti. Vo vzťahu k aktivitám SLA
sú to najmä maximálny počet účastníkov na jednom podujatí do 1000 osôb. Naďalej platí,
že osoby prichádzajúce z „červených/rizikových krajín" sú povinné sa registrovať na
príslušnom RUVZ online a predložiť test na negativitu COVID 19. Situáciu sledujeme a
o vývoji a ďalších opatreniach viažucich sa na aktivity SLA vás budeme priebežne informovať.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na adrese: info@slovak-ski.sk
Na záver si vás dovoľujeme informovať, že Slovenský olympijský a športový výbor adresoval
ministrovi školstva, vedy výskumu a športu i štátnemu tajomníkovi pre šport list, v ktorom
vyjadruje znepokojenie nad nečinnosťou štátu smerom k záchrane športu v aktuálnej
pandemickej dobe. Zároveň pozval oboch pánov na stretnutie, na ktorom by spoločne hľadali
východiská, ktoré by slovenskému športu v súčasnej dobe pomohli. Viac
na: https://www.olympic.sk/clanok/kultura-sa-uz-kompenzacii-dockala-co-sport
Ivan Ivanič,
Prezident SLA
4.
Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
je nám ľúto, že ste sa pred tohtoročnou konferenciou stali súčasťou kontroverzného divadla
označovaného za „FAKTY“. Ste svedkami tendenčných tvrdení a skutočností vytrhnutých z kontextu,
manipulácie a až nechutnej propagandy. Každé jedno tvrdenie je možné vyvrátiť a zdôvodniť. Autor
pamfletov 2020konferencia@gmail.com, ktoré dostávate do e-mailových schránok, naďalej pracuje
s vašimi osobnými údajmi v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR a
nemá ani toľko hrdosti, aby sa podpísal. Prečo? Aby nebol zodpovedný za svoje klamstvá a vyhol sa
trestnej zodpovednosti?
Jeho cieľom je, aby narušil moratórium pred konferenciou SLA a zneistil tak jej delegátov.
Vnímame túto iniciatívu ako pokračovanie aktivít skupinky z úseku alpských disciplín, ktorú evidujeme
už od roku 2011. Úzka skupinka z ÚAD sa už dvakrát za toto obdobie snažila „svojou väčšinou - svojím
kľúčom“ ovládnuť SLA a priviesť ju ku kolapsu. Táto úzka skupinka sa snažila potlačiť demokratické
štruktúry v SLA aj s využitím nátlaku osôb v spoločnosti nie príliš dobrých mien, počnúc Kočnerom,
ktorý sa vyhrážal, že urobí v SLA poriadok či Andrejom Dankom. Napriek tomu, že ÚAD z rozpočtu SLA
čerpá viac ako 50% všetkých finančných prostriedkov, snaží sa, na čele s predsedom ÚAD a zároveň
viceprezidentom SLA Jánom Garajom a tiež Petrom Bendíkom zavádzaním, klamstvami a bojkotom NLC

projektu navodiť zdanie porušovania stanov SLA a akéhosi „okradnutia“. Členovia tohto úseku, najmä
Juraj Sinay a Peter Bendik st., podnikajú permanentné útoky na vedenie a zvyšok SLA či už cez médiá,
alebo, hoci je to v rozpore so stanovami a vnútornými štruktúrami zväzu (disciplinárna komisia, KRK
a pod.), formou žalôb a podnetov. Mimochodom, súdne spory, ktorým SLA doteraz čelila a ktoré aj
vyhrala (!), iniciovala práve úzka skupinka z úseku ÚAD. Takéto iniciatívy ÚAD ničia dobré meno SLA,
spôsobujú asociácii enormné priame finančné škody a v konečnom dôsledku aj škody na reputácii,
ktoré znižujú šance SLA na získavanie silných partnerov. Nehovoriac o tom, že riešenie takýchto iniciatív
zamestnáva celý aparát SLA, ktorý mrhá časom a energiou, ktorú by inak mohli využiť na zlepšovanie
procesov v prospech lyžiarskeho športu a samotných športovcov. Úzka skupinka z ÚAD tieto nielen
finančné straty spôsobila a spôsobuje všetkým úsekom SLA, vrátane toho vlastného! Komu toto
môže vyhovovať?
Už sme zabudli na rok 2014 a finančnú stratu vo výške viac ako 85 000€ za organizáciu MSJ v alpskom
lyžovaní pod taktovkou nie ÚAD, ale bývalej prezidentky SLA Janky Gantnerovej, ktorú znášala celá
SLA? Zabudli sme na odobranie štatútu národného športového zväzu a stratu spôsobilosti prijímateľa
verejných zdrojov z roku 2017 vinou delegáta ÚAD Juraja Sinaya, ktorý všetkých delegátov uisťoval,
že sa tak nestane? Zabudli sme na súdne spory, ktoré vyvolali istí členovia ÚAD? Je toto fair play,
ktorá má byť v športovej organizácii samozrejmosťou?
Keď si budete odpovedať na tieto otázky, uvedomte si, že časť inkriminovanej skupinky je nominovaná
na Konferenciu SLA ako delegáti a rozpamätajte sa, že za všetky pochybenia a pokuty spôsobené ÚAD
zaplatili všetky úseky.
Nie vedenie asociácie, ale samotná skupinka z ÚAD je najväčším problémom SLA. Nepozerá na záujmy
„menších“ úsekov, ktoré síce majú menší počet športovcov, ale dosahujú lepšie výsledky! Za zamyslenie
stojí aj zloženie delegátov za UAD na Konferenciu SLA – viac ako 20 rokov aktívni činovníci, ktorí sa
venujú trénovaniu detí, vedú kluby, organizujú preteky a o funkciu delegáta prejavili na členskej
schôdzi záujem, sa delegátmi nestali, naproti tomu mama zamestnankyne SLA a dlhoročná
zamestnankyňa Janky Gantnerovej Jaroslava Senčeková delegátom je. A dalo by sa pokračovať –
napríklad tým, že o post v najvyššom výkonnom orgáne FIS sa za pomoci bývalého generálneho
sekretára uchádzala Jana Palovičová podvodným nominačným listom adresovaným FIS, v absolútnom
rozpore so Stanovami, ignorujúc všetky predpisy nielen SLA, ale aj FIS. Keďže s takýmto postupom
súhlasila, stala sa spoluvinníkom podvodu.
Zneužitím kompetencií vedenia ÚAD, ktoré nemá (neexistuje pravidlo odobratia príslušnosti k úseku,
predseda nemôže dať o ňom hlasovať a teda nie je možné takýmto spôsobom vyradiť člena z evidencie
úseku), bola odobratá príslušnosť k ÚAD Patrikovi Dluhošovi, a to v príkrom rozpore so stanovami SLA
a dokonca aj v rozpore s Ústavou SR, bez podania na disciplinárnu komisiu. V jeho osobe ide o jediného
člena ÚAD, ktorý už 23 rokov organizuje Východoslovenskú ligu v lyžovaní, združujúcu 260 športovcov
od predžiakov až po juniorov, o obetavého človeka, ktorý každoročne organizuje súťaž, ktorá má 6 kôl
v týchto vekových kategóriách, o trénera, ktorý sa snažil vytvoriť juniorské družstvo lyžiarov NLC Alpine.
Mohli by sme pokračovať ďalej. Skupinka z ÚAD išla dokonca tak ďaleko, že sa neštítila účelovo kritizovať
postup a konanie Hlavného kontrolóra športu SR, Ing. Alicu Fisterovej, nezávislého kontrolóra, ktorého
menuje vláda SR.
Kto bude znášať náklady, ktoré budú výsledkom prešľapov, zosnovaných vyššie spomínanou
skupinkou? Opäť celá SLA.
Predsedníctvo ÚAD malo možnosť už od členskej schôdze v r. 2015 splniť svoje sľuby o vzniku
športových a reprezentačných družstiev od mládeže až po seniorov, ako aj sľuby o získavaní sponzorov.
Nič z toho sa nestalo, registrovali sme len ich nečinnosť a nezmyselný bojkot NLC. A predsedníctvo

ÚAD chce teraz svoju neschopnosť prekryť klamstvami o údajnej nečinnosti prezidenta a
predsedníctva SLA, označujúc ich hanlivo a bezdôvodne za zlodejov.
Natíska sa otázka, ako je odmenený predseda ÚAD Ján Garaj za túto nečinnosť? Len pre porovnanie:
podľa platných predpisov v tomto roku je mesačný príjem za výkon funkcie prezidenta SLA 200 Eur
brutto, pričom mesačný príjem predsedu ÚAD je sedemnásobne vyšší, a to bez náhrad za rokovanie
predsedníctiev či cestovných príkazov...
Kto motivuje ÚAD k rozbíjaniu SLA? Pisateľ, ktorý nedokázal pre SLA zabezpečiť ochranu osobných
údajov v súlade so zákonom, no na druhej uzavrel zmluvu s externou právnou kanceláriou v rozpore s
internými nariadeniami SLA, bez konzultácie s interným právnikom asociácie, pričom išlo o dodávateľa
bez zjavnej dostatočnej praxe, kvalifikácie a odbornosti. Nemáme predstavu, aké vysoké škody to
spôsobí SLA, keď dostane vyrozumenie z Úradu na ochranu osobných údajov. Ten pisateľ, ktorý
porušoval Zákonník práce, čo malo za následok neoprávnené a neefektívne použitie verejných
finančných prostriedkov, porušoval Zákon o športe a Zákon o elektronickej komunikácii? Ako je možné,
že ten istý človek sa po vyslovení nedôvery a odvolaní z funkcie obratom zamestnal v inom športovom
klube, ktorý verejne prezentuje, že ide prevziať štatút národného športového zväzu?! A okrem neho sa
v tomto klube aktívne angažujú aj iní členovia skupinky ÚAD, ktorá už dlhé roky rozvracia SLA
s úmyslom, aby prevzala moc!
Ide o človeka, ktorý, všetky indície tomu nasvedčujú, bol ochotný zneužiť podpisy vedenia SLA, mizli po
ňom dokumenty, cez jeho osobu unikali len jemu zverené informácie, svojvoľne manipuloval
s delegátmi (nechvalne sa o nich vyjadroval „Delegáti ÚAD sú nesvojprávni“), podieľal sa na
subvenčnom podvode – KRK preverovala a dostala jeho priznanie, svojvoľne rozhodoval o nomináciách
na FIS a SOV, kde napríklad Klaudiu Medlovú pripravil o 21 600 € z SOV v spojitosti so štipendiom ZOH
Peking aj napriek tomu, že v tom čase mala excelentné výsledky vo svetovom pohári, najlepšie výsledky
zo všetkých navrhnutých športovcov SLA na štipendium SOV a stále má najreálnejšiu šancu urobiť
zaujímavý výsledok na ZOH.
Priame finančné škody spôsobené svojvoľným konaním bývalého generálneho sekretára boli v
desaťtisícoch €, v nemajetkovej ujme sú nevyčísliteľné a na báze slovenskej a medzinárodnej
diplomacie ťažko poškodzujúce SLA. No a nakoniec pred sponzormi a partnermi spôsobil
nenapraviteľné škody.

Jediné, na čom sa zhodneme je: DOSŤ a STAČILO!!!
Aktuálne vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie, okrem viceprezidenta Jána Garaja (spolčeného
s bývalým generálnym sekretárom SLA), napriek roky trvajúcim deštrukčným útokom a očierňovaniu zo
strany ÚAD naštartovalo v asociácii ozdravné procesy, ktoré už prinášajú výsledky. Príkladom je
bezproblémové fungovanie NLC tímu Nordic. Všetky procesy v asociácii sú transparentné, vrátane
komunikácie, akou je aj tento newsletter. Všetky fakty v ňom obsiahnuté sme pripravení v prípade
potreby zdokumentovať.
S podporou členov asociácie, ktorým záleží na výchove nových lyžiarskych talentov pod Tatrami a ktorí
majú chuť a odhodlanie meniť veci k lepšiemu, sa stane Slovenská lyžiarska asociácia a s ňou aj celá
lyžiarska rodina na Slovensku ešte silnejšou. Verím tomu, že budúcnosť lyžovania na Slovensku zaujíma
aj väčšinu členov ÚAD a že aj v tomto úseku preváži nakoniec tímovosť a konštruktívna kritika nad
deštrukciou a ohováraním.

Ivan Ivanič,
prezident SLA

5.

Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
vo štvrtok minulý týždeň, sa konala riadna Konferencia SLA, ktorú sme vysielali naživo cez fun
page SLA na Facebooku. Záznam je tam k dispozícii stále, môžete si ho v prípade záujmu
pozrieť.
Radi by sme Vás informovali, že sme zverejnili tlačovú správu Slovenská lyžiarska asociácia
otvorene a s výzvou na konštruktívnu komunikáciu – v priestoroch hotela Dixon v Banskej
Bystrici konala riadna 9. Konferencia Slovenskej lyžiarskej asociácie. Hlavnou témou podujatia
boli voľby zástupcu severskej kombinácie v Predsedníctve SLA (P-SLA), zástupcu skokanov na
lyžiach v Predsedníctve SLA (P-SLA), predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA a
Orgánu pre riešenie sporov SLA. Nemenej dôležitým bodom konferencie bolo rozhodnutie
Konferencie vo veci členov porušujúcich Stanovy SLA.
Konferencia sa konala v náhradnom termíne z dôvodu pandémie COVID19. Prezident zhodnotil
procesy v SLA od poslednej konferencie a predstavil vyhliadky na najbližšiu sezónu. Výsledky
volieb konferencie boli nasledovné: zástupcom severskej kombinácie v Predsedníctve SLA (PSLA) sa stal František Zlevský, zástupcom skokanov na lyžiach v Predsedníctve SLA (P-SLA)
Martin Mesík, predsedom Disciplinárnej komisie SLA Peter Ďurčo, podpredsedom
Disciplinárnej komisie SLA Vincent Frič, predsedom Orgánu pre riešenie sporov SLA Roman
Reisstetter a podpredsedníčkou Orgánu pre riešenie sporov SLA Monika Poľanová.
Delegáti konferencie diskutovali o rôznych pracovných problémoch v rámci hnutia. Ostrá
výmena názorov prebehla najmä v témach vo veci členov porušujúcich Stanovy SLA, kde bolo
členom skupinky alpských disciplín vedenej Jurajom Sinayom a Petrom Bendíkom jednoznačne
vysvetlené, že asociácia skončila so zmierlivými pokusmi a výzvami na adresu tejto skupinky.
Boli vyzvaní, aby prestali vnášať do asociácie nepokoj a umelé problémy. Významne sa
podieľajú na dlhodobom poškodzovaní dobrého mena SLA zverejňovaním domnelých
podnetov bez toho, aby využili kontrolné orgány hnutia. Takéto konanie nebude ďalej
akceptované a bude sa ním zaoberať disciplinárna komisia SLA. Rovnaká skupinka z úseku
alpských disciplín sa pokúsila o doplnenie programu o odvolanie člena Predsedníctva SLA pána
Dluhoša, prezidenta Ivana Ivaniča a viceprezidenta SLA Marina Mersicha. Až dve tretiny
delegátov návrh nepodporili. Nakoniec boli prijaté všetky zákonom stanovené dokumenty
väčšinou členov delegátov. Po prvýkrát v histórii SLA bol zrealizovaný živý prenos z celej
konferencie cez FB SLA.
„Sme svedkami éry v lyžovaní, ktorá nemá obdobu. Sme pod tlakom pandémie a stále nie je
jasné, akým spôsobom v tejto súvislosti môžeme plánovať a organizovať tradičné lyžiarske
podujatia. Situácia sa každým dňom mení a žiaľ odpovede na otázky k tejto téme sme
nedostali od prítomného štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára, ktorý bol čestným
hosťom našej konferencie,“ uviedol Ivan Ivanič, prezident SLA k priebehu konferencie a ďalej
dodal: „Súčasná situácia si vyžaduje jednotu lyžovania a snowboardingu. Boje a nezmyselné
rozbroje nikto nepotrebuje. Dnes je jednota esenciou prežitia viac, ako kedykoľvek predtým.
Asociácia potvrdila svoju súdržnosť. Expanzívna a agresívna politika permanentného
prekračovania pravidiel a regulí, urážania, provokácií a deštrukcie smerom do vnútra nášho
hnutia aj smerom von bola odmietnutá. Uprednostňujem povestnú „STREITKULTUR –
kultúru sporu“, ale aj táto má svoje pravidlá a mantinely.“
Ivan Ivanič,
Prezident SLA
6.

OZNAM
Nakoľko dnes sekretariát SLA čelil množstvu otázok členskej základne odvetvia alpských disciplín
ohľadne uskutočnenia členskej schôdze AD SLA 26.9.2020, aby nedošlo k nedorozumeniam,
predseda AD SLA Ján Garaj oznamuje, že

členská schôdza AD SLA sa 26.9.2020

NEKONÁ!!!
Termín členskej schôdze AD SLA bude oznámený po zasadnutí predsedníctva AD SLA 1.10.2020.

7.
Milí členovia SLA,
zasielame vám obežník s aktuálnymi informáciami v súvislosti s ochorením COVID 19, ale aj o
novinkách SLA či lyžiarskom svete:
1. Na základe informácií zverejnených na stránkach MZ SR sa nariadenia SLA ohľadne hromadných
podujatí z minulého štvrtku sprísňujú - všetky hromadné podujatia sú od 15.10. zakázané.
Zmeny od 15.10.2020:
a) rúška nemusia nosiť osoby pri výkone športu
b)
HROMADNÉ

PODUJATIA

Zákaz hromadných podujatí - športových, kultúrnych, zábavných, spoločenských a iných jednom okamihu za účasti viac
ako šesť osôb.
- výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR
testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Tieto hromadné
podujatia musia byť ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre začiatkom,
pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať
jedlá
a
nápoje.
- výnimku majú obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií. Účastníci musia dodržiavať vzdialenosť 2 metre
medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. V interiéri nesmie počet účastníkov
v
jednom
okamihu
prekročiť
limit
jedna
osoba
na
15
štvorcových
metrov.
- výnimku majú aj hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších športových súťaží v hokeji, futbale, hádzanej,
basketbale a volejbale (presný zoznam je uvedený v opatrení). Musia však byť bez obecenstva za dodržania podmienok ÚVZ
SR.
- zákaz sa nevzťahuje ani na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia,
schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok.

Aktuálne info na: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
2. Novou posilou SLA sa stal riaditeľ sekretariátu Ing. Rudolf Macušek, v prípade potreby ho kontaktujte
na: sekretariat@slovak-ski.sk
3. Sekretár alpských disciplín, Bc. Zuzka Senčeková opúsťa SLA. Pre riešenie otázok sa obracajte na
športového riaditeľa Mgr. Mareka Dideka, alpine@slovak-ski.sk
4. Po dvadsiatich rokoch skončila na poste generálnej sekretárky Medzinárodnej lyžiarskej federácie
(FIS) Britka Sarah Lewisová. Začiatkom týždňa FIS dočasne menovala do tejto pozície Švajčiara Andreasa
Wengera
5. Medzinárodná lyžiarska federácia FIS spustila novú online hru Predictor Challenge (FIS tipovacia hra
svetového pohára FIS v zjazdovom lyžovaní o hodnotné ceny). Zapojte sa a podporte našich favoritov
Peťu Vlhovú a Adama Žampu. Viac na: https://predictorchallenge.fis-ski.com

8.

Milí

členovia

Slovenskej

lyžiarskej

asociácie,

športovci

a zamestnanci,

dovoľte, aby sme vás v mene nášho národného športového zväzu informovali o udalostiach,
ktoré nás čakajú v najbližších dňoch. Ako ste už určite zachytili v médiách a správach,
v najbližších dňoch nás čaká celoplošné testovanie.
Keďže fungovanie športovcov a nášho športového zväzu je úzko ovplyvniteľné a naviazané na
aktuálnu situáciu, urobme všetko preto, aby sme sa všetci čím skôr mohli stretnúť pri našich
športových aktivitách a aby sme čo najviac zabránili momentálnemu nárastu a enormnému
šíreniu COVID-19 v spoločnosti.
Chceme vás poprosiť, aby ste sa slobodne rozhodli podľa vášho svedomia a
vedomia, ale aby ste aj vy boli hlavne zodpovední. V prípade neúčasti na celoplošnom
testovaní budete povinní zotrvať v 10-dňovej karanténe.
Z testovania, ktoré bolo nevyhnutné vykonať na vlastné náklady pri športovej činnosti, máme
skúsenosti, že sa náhodne vyskytlo niekoľko pozitívnych prípadov, ktoré boli včas podchytené
a zabránilo sa rozvinutiu ochorenia. Využiť možnosť bezplatného testovania bude pre
mnohých prínosom.
Musíme vás upozorniť, že pre zamestnancov, aby naďalej zotrvali v pracovnej činnosti,
bude potvrdenie o účasti na testovaní (s negatívnym výsledkom) povinné. Zamestnancom
nášho zväzu bude podľa nariadení povinné kontrolovať potvrdenie o účasti a v prípade
neúčasti im bude odopretá možnosť nastúpiť do práce.
Rovnako zodpovední by mali byť tréneri, športovci a všetci, ktorí pri tréningoch
prichádzajú do kontaktu.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme najmä pevné zdravie,
Vedenie národného športového zväzu SLA
Priebeh testovania – nájdete na tomto linku https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-nacovid-19/
9.
Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
najnovšou plánovanou novinkou pre lyžovanie (platí vrátane alpského) v novej sezóne
2020/2021 je novinka v štruktúre podujatí SLA - uľahčenie a zjednodušenie súťaženia pre
našich najmladších pretekárov priblížením pretekov čo najbližšie k ich domu, a preto sme
naplánovali na sezónu 2020/2021 nasledovné:
1. Krajské súťaže SLA pre všetky kategórie (predžiaci, žiaci, juniori).
2. Tri štarty pretekára SLA v krajskej súťaži budú zarátavané do finančnej podpory klubov
pôsobiacich v regiónoch (nie je potrebné dlhé cestovanie po SR)
3. Finančné zabezpečenie zo strany SLA organizácie súťaží na krajskej aj republikovej úrovni
(časomiera, ceny, rozhodcovia, garancia organizujúcemu lyžiarskemu stredisku)
4. SLA vo vybraných strediskách pripravuje časové harmonogramy tréningov pre kluby SLA
5. SLA pripravuje COVID19 pravidlá pre zabezpečenie súťaží a tréningov SLA pre
spolupracujúce lyžiarske strediská, v ktorých sa uskutočnia súťaže SLA ako národnej

športovej asociácie v súčasnosti - jediná garancia organizovania súťaží.

Súťaže SLA Alpine
1. Termín pretekov slovenského pohára žiakov a krajských pretekov budú vypísané na základe
rozhodnutia epidemiologickej komisie SLA a aktuálnej epidemiologickej situácie (v súlade
s aktuálnymi hygienickými opatreniami) 7 až 10 dní pred konaním podujatia.
Podujatia v žiackych kategóriách budú organizované tak, aby z nich boli pripravené nominácie
na preteky FIS – children.
2. Predpokladané termíny:
- začiatok januára 2021
- začiatok februára
- začiatok marca M-SR
3. Súčet získaných bodov zo všetkých organizovaných pretekov SLA budú slúžiť na nominácie
na FIS children a na zaradenie do reprezentačného družstva žiakov po ukončení sezóny
2020/2021.
Upozornenie:
Ak vám boli podané/zaslané iné informácie, ide o vedomé zavádzanie, ktoré môže poškodiť športovú
prípravu vášho dieťaťa.

10.

Otvorený list Slovenskej lyžiarskej asociácie
V týchto dňoch, ako už iste všetci postrehli, čelíme precedensu, ktorý v histórii športu nemá obdobu.
Napriek tomu, že ani Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, ani Ministerstvo financií nezistilo
kontrolami žiadne pochybenia, resp. niektoré kontroly ani ukončené neboli, napriek tomu
splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera verejne vyhlásil, že SLA prišla o štatút národného
športového zväzu. Neskôr toto vyjadrenie korigoval štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár, ktorý sa
vyjadril, že SLA bude odobraný štatút národného športového zväzu max. do 2 dní a alternatívou je ZSL,
ktorý nahrádza SLA. Ten však podľa zákona ani nespĺňa kritériá na udelenie štatútu národného
športového zväzu ani ku dnešnému dňu a už vôbec nie v čase, kedy to prezentoval štátny tajomník
spolu s predstaviteľmi Vlády SR. SLA zastrešuje všetky športové odvetvia (7 odvetví), ktoré majú
aktívnych pretekárov, na rozdiel od zväzu vybratého štátnym tajomníkom, ktorý v žiadnom prípade
nezastupuje väčšinu lyžiarov na Slovensku.
Štátny tajomník Ivan Husár vo vyhlásení na tlačovej konferencii argumentoval počtom členov z
nepodloženého právneho dokumentu, a týmto svojím konaním oklamal médiá, širokú verejnosť ako aj
členov vlády SR, ktorí sa na jeho tlačovej konferencii zúčastnili. Až na druhý deň po jeho verejnom
vystúpení a masívnej mediálnej kampani zmätení a zavedení členovia SLA poslali niekoľko žiadostí
o vystúpenie zo SLA ako fyzické osoby.
Voči takémuto konaniu SLA podnikla právne kroky na ochranu svojich práv, ako aj všetkých jej členov,
zároveň sa obracia na súdy Slovenskej republiky, kde si bude vymáhať všetky vzniknuté škody týmto
jeho konaním. V prípade potreby sa SLA obráti aj na Medzinárodný arbitrážny súd.
SLA si nie je vedomá žiadneho porušenia pravidiel FIS ani iných pravidiel, a preto nevidí dôvod na to,
aby podľa stanov Medzinárodnej lyžiarskej federácie SLA nemala byť považovaná za pridruženého člena
FIS. SLA má v radoch členov stále viac ako 4000 členov (vystúpilo 46 členských klubov z 4419
z celkového počtu 4419 členov SLA) Pritom väčšina členov vystúpených klubov ani nemá informáciu o
tom, že ich materský klub o vystúpenie zo SLA požiadal.
Predsedníctvo SLA a 6 zo siedmych odvetví SLA sa dištancuje od zavádzajúcich vyjadrení štátneho
tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára a upozorňujú všetkých členov asociácie, ale aj členov iných

športových zväzov a všetkých priaznivcov akýchkoľvek športov na skutočnosť, že takéto uplatňovanie
a demonštrácia politickej moci a zasahovanie do autonómie športového zväzu vytvára
precedens, ktorý nemá miesto v demokratickej krajine a môže rovnako postihnúť ktorýkoľvek iný
športový zväz v Slovenskej republike.
Vedenie SLA,
s podporou odvetvia bežeckého lyžovania, snowbordingu, akrobatického lyžovania, skokov na lyžiach,
severskej kombinácie, lyžovania na tráve i časti odvetvia alpského lyžovania

11.
Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
v týchto dňoch čelíme kríze, ktorá je vyvolaná nespokojnými ľuďmi, ktorí neboli demokraticky zvolení
do vedenia SLA a založili si o.z. ZSL. Je pochopiteľné, že vniesla do Vašich životov zneistenie, obavy
a nepokoj, ako sa máte v tejto zložitej situácii zachovať, ako jednotlivci. Médiá prinášajú rôzne
informácie, a pre Vaše zorientovanie sa v tejto neľahkej situácii, by som rád uviedol:
1. k dnešnému dňu je SLA stále národným lyžiarskym zväzom
2. neexistujú žiadne zákonné dôvody, na základe ktorých by ministerstvo mohlo štatút národného
športového zväzu SLA odňať
3. po našom apeli (vydali sme tlačovú správu a sme v kontakte s SOŠV) by už prihlasovanie na preteky
FIS a iné preteky mohlo byť dočasne zabezpečené, máme prísľub z SOŠV
4. ZSL nespĺňa zákonné podmienky a kritériá na získanie štatútu národného športového zväzu
5. podnikáme všetky kroky, vrátane právnych, aby sme SLA účinne bránili a vykonali nápravu
Ďakujem vám, že nepodľahnete chvíľkovým rozhodnutiam a ďakujem za podporu, ktorú prejavujete
mne i celej SLA dôsledným vyhodnocovaním situácie, súdržnosťou a vôľou prekonať toto ťažké
obdobie. Ja sám a mnoho spolupracovníkov SLA vkladáme do obhajoby práv nášho hnutia všetky svoje
schopnosti a uisťujem vás, že komunikujeme s SOŠV aj FIS a využijeme aj všetky možné právne
prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Ak by sa nám to nepodarilo v SR, obrátime sa aj na európske
inštitúcie či Arbitrážny súd v Lausanne.
Ivan Ivanič, prezident SLA

12.

Kto chce skutočne potopiť SLA?
15 faktov na zamyslenie
1. SLA je jediným registrovaným a platným národným športovým zväzom, tento štatút mu
odobratý nebol a nikým nebol ani zahájený proces odobratia tohto štatútu. Nebolo ani odobraté
členstvo vo FIS, ako bolo mediálne prehlasované.
2. Dňa 1.12.2020 mala SLA evidovaných 4432 členov. No nikde nebolo zverejnené, koľko
členov mala organizácia, ktorú svojvoľne nanucoval verejnosti štátny tajomník. Išlo iba o určitú
časť členov SLA, ktorí boli registrovaní aj v SLA a zároveň aj v druhej organizácii.
3. Individuálni členovia (zo skupiny zjazdárov) začali zo SLA odchádzať až po zverejnení
statusu poslanca NR SR Karola Kučeru na svojom FB profile a po vyjadrení štátneho tajomníka
MŠVVaŠ Ivana Husára na tlačovej konferencii, na ktorej ho podporili aj iné politické špičky
(MO SR – minister Jaroslav Naď, MF SR – minister Eduard Heger), čím bola vyvolaná

mediálna senzácia. Politická podpora /reklama v prospech iného súkromného subjektu, ktorý
doteraz nepreukázal, koľko má členov, viacerými spôsobmi tlačí na to, aby sa pod jeho krídla
prihlásilo veľa členov, pretože inak by sa na verejnosti ukázalo jeho klamstvo, ktoré verejne
vykonal spolu s predstaviteľmi ministerstva.
4. Došlo k zneužitiu politického vplyvu na o.z. Slovenskú lyžiarsku asociáciu a SLA už
podnikla právne kroky na svoju ochranu. Takto sa vytvára priestor na precedens pre
zasahovanie do nezávislosti OZ a športu ako takého. Verejný lynč pre záujmy menšiny a ľudí,
ktorí sú mediálne oklamaní.
5. K dnešnému dňu nevystúpila zo SLA ani polovica z avizovaného počtu 1371 členov, ako
informovala skupina okolo Jany Palovičovej aj štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár ešte
1.12.2020.
6. SLA sa k najlepšej pretekárke nechovala nikdy „ako k handre“. Naopak vždy jej vytvárala
jedinečné prostredie, ktoré si neužíva žiadna jej konkurentka vo Svetovom Pohári. Všetky
príjmy z reklamných plôch národného športového zväzu SLA boli bezplatne odovzdané
posledné roky Petre Vlhovej, aby si mohla zafinancovať všetky potrebné náležitosti a mohla
mať najlepšiu možnú prípravu. A pritom nebola závislá na žiadnych iných finančných
prostriedkoch, vrátane štátnych.
7. Uplynulé obdobie SLA komunikovala s tímom Vlha aj s Petrou Vlhovou prostredníctvom
generálneho sekretára Radovana Cagalu (ktorý je, po vyslovení nedôvery a odchode zo SLA,
generálnym sekretárom Zväzu slovenského lyžovania, ZSL). Nikdy neboli
predložené informácie o nespokojnosti ohľadom starostlivosti zo strany generálneho sekretára.
Treba povedať, že tím je sebestačný organizačne a finančne a má trénera, ktorý má obrovské
skúsenosti. Pán Vlha zabudol, že SLA bola nápomocná pri riešení napr. minuloročných
diskrétnych záležitostí najlepšej lyžiarky.
8. SLA bola dočasne na základe klamstva zo strany štátneho tajomníka Ivana Husára o tom, že
SLA nie je držiteľom štatútu národného športového zväzu, ale je ním iný subjekt, pozastavený
výkon činnosti, ako partner FIS, čo momentálne SLA už rieši na jeho najvyššom orgáne FIS a
všetky spôsobené škody si bude uplatňovať, ako aj vyvodenie zodpovednosti voči
kompetentným, spolu so skupinou okolo Radovana Cagalu, ktorý spáchal podvod a hrubo
porušil medzinárodné pravidlá ako generálny sekretár (ku ktorým sa priznal) bol vyhodený zo
SLA.
9. Podľa pravidiel FIS štartom pretekára v sezóne 2020/21 za iný subjekt ako SLA, by boli
porušené medzinárodné pravidlá ICR (International Competition Rules, 203), čo môže
poškodiť pretekárov na medzinárodných pretekoch FIS, ako aj anuláciu ich výsledkov na týchto
pretekoch.
10. Petra Vlhová pravdepodobne získala výnimku štartovania podľa pravidiel ICR. Budú mať
výnimku aj ostatní reprezentanti? (podľa ICR im možno bude štart na pretekoch FIS
znemožnený, aj keď ich SOŠV prihlási).
11. SLA na najvyššej úrovni rieši spôsob, ako podať športovcom pomocnú ruku, aby boli touto
vzniknutou situáciou čo najmenej poškodení.

12. SLA je pripravená umožniť aj návrat zneužitých športovcov. Momentálne SLA eviduje 11.
12. 2020 žiadosť o výstup Petry Vlhovej a 2 juniorských reprezentantov AD.
13. SLA je podporovaná absolútnou väčšinou športovcov a aktívnych členov lyžiarskeho
hnutia
14. SLA pod týmto vedením dokázala postaviť na nohy dlhšie „polomŕtve“ disciplíny
lyžiarskych športov, ktoré boli poškodené až zničené predchádzajúcim vedením, ktoré sa
objavuje v pozadí fungovania "údajného nového zväzu", tak ako aj pripravili lyžiarov o ich
všetok majetok, ktorý im bol pridelený po socializme. Druhou najväčšou základňou lyžiarov
disponujúce bežecké lyžovanie sa pýši širokou základňou detí, silného juniorského teamu,
úspešného projektu NLC a top pretekármi.
15. Je potrebné si pozorne pozrieť osobnosti aktívne v prospech v ZSL teraz a v minulosti.
A treba tiež pripomenúť, že dcérska spoločnosť FIRN SLA, s.r.o. je majetkom SLA
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=409219&SID=8&P=1. Marketingová spoločnosť ZSL
Marketing
s.
r.
o.
je
majetkom
jedinej
osoby
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=413008&SID=2&P=1. Je to dobre pripravený tunel?
13.
Milí členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie,
rád by som vás informoval o súčasnej situácii a stave SLA. Museli ste dlhšie čakať na túto správu. V takom časovom vypätí a
pod obrovským tlakom zo všetkých možných strán, ako teraz pracujeme pre záchranu nášho hnutia s pomocou niekoľkých
pracovníkov SLA a niekoľkých dobrovoľníkov, je až zázrak, že sme dokázali vydržať až doteraz.
Ste svedkami neľútostného, prefíkaného a spolitizovaného boja o zničenie našej organizácie. A to, čo nás poháňa bojovať ďalej
je, že stojíte pri nás a zotrvávate v radoch SLA.
Niektorí bývalí členovia zjazdárskeho úseku si vytvorili svoju predstavu o lyžiarskom zväze, kde sa zjazdári „budú mať lepšie“.
Ostatných členov v zväze potrebujú len na to, aby vytvorili predstavu všestranného zväzu so všetkým odvetviami lyžovania a
získali podporu SOŠV, FIS či iných organizácií. Na členov SLA sa neštítili vytiahnuť vydieranie, zastrašovanie, dokonca pri
prehlasovaní do svojho zväzu falšovali podpisy našich členov. Pritom svoju webstránku zapĺňajú milými slovami a kŕmia
spoločnosť zaľúbivším rozprávaním o šťastnom a krásnom zväze lyžovania.
O takzvanom kompromisnom návrhu pre SLA budú rokovať nastávajúce členské schôdze. Tento návrh hovorí o konfederácii.
Bežci na strane jednej, spolu so skokanmi a združenármi a zvyšok na strane druhej. Pravdepodobne v ZSL. Konečne vraj
spravodlivo podľa výsledkov. Touto témou sa budú zaoberať všetky naše grémiá a hlavne naša základňa na zasadaniach
členských schôdzí.
Nenechajte sa obalamutiť. Je to dlhodobo pripravovaná akcia, čím sa ZSL v nijakom prípade netají. Zabúdajú však priznať, že
do svojej stratégie zahrnuli sofistikovaný mediálny lynč, spojenie s politikmi a praktikami v rozpore so zákonom. ZSL spoliehalo
na fakt, že ak SLA bude odrezaná od finančných prostriedkov, tak to dlho nevydrží.
Vydržali sme a stále to nevzdávame. Veríme, že pravda zvíťazí. Preto intenzívne pracujeme na zmenách v SLA, o ktorých vás
budeme priebežne informovať. Zároveň sme zvedaví aj na váš pohľad, hociktorého člena SLA, aká zmena by podľa vás mohla
pomôcť práve vášmu úseku. V najbližšom období prebehne zasadnutie Predsedníctva SLA (P_SLA), následne zasadnutia na
jednotlivých úsekoch. Spoločnými silami môžeme zmeniť procesy vo vnútri SLA a zlepšiť fungovanie našej organizácie.
V symbióze s týmito zmenami budeme naďalej brániť vaše práva. Aby ste mali predstavu, čo sa od 1.12.2020 stalo a stále deje,
sme pripravili tento stručný prehľad:
 01.12.2020 štátny tajomník pod hlavičkou ministerstva zaslal na FIS „Oznámenie o štatúte Slovenskej národnej
lyžiarskej asociácie“, v ktorom klamal a na základe ktorého FIS zablokoval prístupy na prihlasovanie pretekárov a
všetky financie na účte SLA (dočasne sankcionoval týmito obmedzeniami SLA).
V Oznámení o štatúte bolo vydané potvrdenie o tom, že štatút národného lyžiarskeho zväzu má ZSL, že jedinou organizáciou,
ktorá reprezentuje na všetkých pretekoch FIS Slovensko je ZSL a, že podporuje pridruženie členstva ZSL k FIS. Zároveň klamal,
že viac lyžiarov na Slovensku združuje ZSL a odporúča, aby prihlasovanie na preteky zabezpečovalo SOŠV z dôvodu údajnej
ochrany pretekárov. Pretekárov a reprezentácie, ktorí boli všetci 01.12.2020 združení v SLA, nie v ZSL? (Príloha č.1)
Štátny tajomník Oznámení o štatúte z 01.12.2020 na FIS tvrdil, že ZSL má viac lyžiarov ako SLA, čo bolo klamstvo, lebo aj dnes
v Informačnom systéme športu má Zväz slovenského lyžovania 224 lyžiarov (Príloha 1b)
https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?SearchText=&PersonActivityTypeID=&CompanyID=16763&IsTalentedPlayer=false
&SelfEmployed=false&PersonActivitySubtypeID=&SportIDs%5B0%5D=30&SportDisciplineID=
a Slovenská lyžiarska asociácia má 4405 lyžiarov. (Príloha 1a)

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?SearchText=&PersonActivityTypeID=&CompanyID=10903&IsTalentedPlayer=false
&SelfEmployed=false&PersonActivitySubtypeID=&SportIDs%5B0%5D=30&SportDisciplineID=
 15.12.2020 bolo vydané Rozhodnutie, ktoré bolo doručené 30.12.2020 o zrušení osvedčenia o uznaní za národný
športový zväz z dôvodu nesplnenia podmienky Národného športového zväzu podľa Zákona o športe, §16 ods. 1.
písm a) je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, Údajne
podľa ministerstva školstva SLA nebola členom FIS! (Príloha č.2)
SLA je aj po piatich mesiacoch stále jediným legitímnym členom FIS.
 19.02.2021 Zaslal FIS list, v ktorom oznámil zastavenie afilácie ZSL do FIS z dôvodu nejasných informácií o lyžiaroch
v SLA a ZSL. Zároveň uviedlo, že pokým nedostane formálne oznámenie obsahujúce právne záväzné a vykonateľné
rozhodnutie, ktorá organizácia bola uznaná ako Národná lyžiarska organizácia, nebude do toho sporu zasahovať.
(Príloha č.3)



SLA voči konaniu štátneho tajomníka zo dňa 01.12.2020 podalo podnet na orgány činné v trestnom konaní, ktoré
prešetrujú toto konanie. (príloha č.4)

SLA voči Rozhodnutiu ministerstva školstva o zrušení osvedčenia o uznaní za národný športový zväz z dôvodu, že údajne nie je
členom FIS, sa nemohla odvolať (ministerstvo to v rozhodnutí neumožnilo), voči klamstvu ministerstva, na ochranu práv
športovcov podala SLA žalobu na príslušnom súde. (Príloha č. 5)
 V marci 2021 ZSL požiadal súd, aby sa stal účastníkom súdneho konania, kde SLA žaluje ministerstvo vo veci
(Rozhodnutie Ministerstva školstva zo dňa 15.12.2020)



Všetky tieto informácie sme riadne oznámili FIS, ako aj ostatné neoprávnené kroky ministerstva a ZSL, ktoré boli v
rozpore so slovenskými zákonmi, medzinárodnými pravidlami a Olympijskou chartou.

Na čo rada FIS opätovne rozhodnutím zo dňa 01.04.2021 potvrdila, že nebude rozhodovať o ďalšom postupe, pokiaľ nedostane
konečné* a záväzné rozhodnutie, ktoré určí jedinú príslušnú národnú federáciu pre lyžovanie a snowboarding.
*Konečné a záväzné rozhodnutie, voči ktorému už nebude možné odvolanie na súde. „strana 1“(Príloha č.6)
 Potvrdenie členstva SLA vo FIS zo dňa 1.4.2021 (Príloha č.7)



FIS nečaká na rozhodnutie SOŠV a Ministerstva, ale na rozhodnutie v prebiehajúcom súde o Rozhodnutí
Ministerstva školstva zo dňa 15.12.2020.



Akékoľvek ďalšie uznanie ZSL a zaslanie na FIS len zbytočne poškodí slovenskú športovú diplomaciu a neprispeje k
vyriešeniu tejto ministerstvom a ZSL spôsobenej situácie.



Štátny tajomník, aby prekryl svoje fatálne zlyhanie, kde podvodným spôsobom spôsobil spolu so ZSL „dočasné
sankcionovanie SLA“ vo FIS, spolu so ZSL v rozpore s Olympijskou chartou požiadal o podporu, uznanie alebo
členstvo od SOŠV!



Delegáti VZ SOŠV 30.4.2021 nepodporili návrh prijatia ZSL do radov SOŠV. ZSL sa vyjadrilo, že na ďalšie zasadnutie
VZ SOŠV podá žiadosť o prijatie znova.



SLA 3.5.2021 dostala oznámenie zo súdu, že ZSL sa nestalo účastníkom súdneho konania - Rozhodnutie Ministerstva
školstva zo dňa 15.12.2020, čo znamená, že práva ZSL, ako „národnej športovej organizácie“ neboli

priznané, hoci už 1.12. 2020 o nich štátny tajomník informoval FIS.


Trpezlivo čakáme na rozhodnutie súdu v súdnom konaní Rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 15.12.2020.

Všetky prílohy nájdete na FB SLA, alebo web stránke SLA.
Priznávam, že je tento proces veľmi vyčerpávajúci. Najmä ak ani jediný novinár, ani jedno médium na
Slovensku nemá toľko odvahy, aby fakty uvedené vyššie zverejnil. Verejnú mienku je veľmi ťažké získať
za týchto okolností na stranu SLA. Ale blyslo sa na lepšie časy aj v tejto oblasti. Po dlhom čase sa našiel
odvážny
novinár,
ktorý
sa
na
situáciu
v slovenskom
športe
rozhodol
reagovať: https://sportnet.sme.sk/spravy/petra-vlhova-a-jej-mozny-megapruser-ohlas-na-komentar/
Preto sa obraciam na vás, milí členovia SLA, vydržte s nami bojovať, pomôžte nám naštartovať zmeny
v SLA a nedovoľme záujmovej skupine ZSL, ktorá už v minulosti v radoch SLA úspešne narušovala chod
predchodcu SLA (niekdajší Slovenský zväz lyžovania) a doviedla ho ku koncu, aby zničila roky vašej
i našej práce.
Ďakujem, že ste venovali pozornosť týmto riadkom i vašu dlhodobú podporu.

Ivan Ivanič, prezident SLA

14.
Vážený pán/pani,
naša organizácia združuje svojich členov na dobrovoľnej báze.
Každý člen môže z našej členskej základne kedykoľvek slobodne vystúpiť. Uvedená informácia je zverejnená aj na
našom webovom sídle spolu so vzorom odhlášky a postupom pre riadne odhlásenie z členskej základne.
Uvedené Vám dávame na vedomie z toho dôvodu, že naša organizácia čelí nepravdivým obvineniam z toho, že
údajne združuje vo svojej členskej základni aj osoby, ktoré si nežiadajú byť členmi, a teda údajne koná proti ich
vôli.
Dovoľujeme si uviesť, že tieto obvinenia nie sú pravdivé.
Naša organizácia nikdy nikoho nenútila k členstvu, a ani nikoho v členskej základni nasilu nedrží.
Vzhľadom na vyššie uvedené však je potrebné informovať všetkých našich členov o spôsobe odhlasovania sa
z našej členskej základne, aby sa predišlo v budúcnosti ďalším problémom.
V prípade, že máte záujem svoje členstvo v našej organizácii ukončiť, alebo ste už svoje členstvo ukončili, tento
email je určený práve Vám; v opačnom prípade ho, prosím, považujte za bezpredmetný.
1. Ak ste už doručili odhlášku Vášho členstva:
Ak ste už našej organizácii doručili odhlášku členstva, Vaše členstvo v SLA v zdrojovej evidencii bolo ukončené ku
dňu doručenia Vašej odhlášky na sekretariát SLA v súlade so Stanovami SLA, a teda nie ste už evidovaný ako člen
SLA v našej zdrojovej evidencii.
Vyznačenie ukončenia Vášho členstva v Informačnom systéme športu je možné zrealizovať po obdržaní
nasledovných informácii z Vašej strany:


dátum Vašej poslednej zdravotnej prehliadky a



dátum Vašej účasti na posledných pretekoch.

Vyššie uvedené informácie vyžaduje samotný Informačný systém športu, a pokiaľ ich neuvedieme, nie je
možné toto ukončenie členstva v Informačnom systéme športu formálne vyznačiť bez našej viny.
Ak ste teda vyššie uvedené údaje ešte našej organizácii do dnešného dňa nezaslali, prosíme Vás, aby ste tak urobili
ich zaslaním na emailovú adresu: registracie@slovakski.org.
Po doručení týchto požadovaných údajov bude z našej strany vyznačené ukončenie Vášho členstva v našej
organizácii aj v Informačnom systéme športu.
2. Ak ešte len plánujete doručiť odhlášku Vášho členstva:
Prosíme o zaslanie originálu písomnej odhlášky s Vašim podpisom na adresu sídla našej organizácie: Karpatská
15, 058 01 Poprad (vzor nájdete na našom webovom sídle).
Ak ste evidovaný aj v Informačnom systéme športu, prosíme o zaslanie aj nasledovných údajov:



dátum Vašej poslednej zdravotnej prehliadky a



dátum Vašej účasti na posledných pretekoch.

Za porozumenie a ústretovosť ďakujeme
S pozdravom
sekretariát SLA

Bezplatná spolupráca s Novým časom v odhadovanej hodnote
39 000 eur

17.6.2020 Samuel Jaroš

19.7.2020
Michael Oravec

25.10.2020
Klaudia Medlová

27.9.2020

18.11.2020

16.8.2020

26.10.2020

Prepočet mediálnej hodnoty:
1/3 strany 3950,- eur ½ strany 6186,- eur 3/10 strany 2630,- eur 3/5 strany 7100,- 1/5 strany 1700,- eur
SLA by za inzerciu v Novom čase na ploche, na ktorej boli zverejnené články, musela vynaložiť cca 39 000,- EUR

Bežecký úsek

Správa o činnosti: Úsek bežeckého lyžovania 2020/2021
V sezóne 2020/21 sme pokračovali štvrtým vydaním Letného Súťažného poriadku BÚ
SLA pre kolieskové lyže.
Počas letného a jesenného obdobia sme zrealizovali opäť úspešný Slovenský pohár
v behu na kolieskových lyžiach, ktorý obsahoval plánovaných 5 kôl podujatí, avšak
posledné kolo a zároveň Majstrovstvá SR v behu na kolieskových lyžiach boli
z dôvodu pandémie Covid-19 zrušené. Po prvý krát v histórii sme na Slovensku mali

organizovať Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach, ktorý sme z dôvodu Covid19 odvolali a zrušili.
SLP KL 2020:
1 kolo: 12.7.2020 – Veľké Karlovice
2 kolo: 2.8.2020 – Závažná Poruba
3 kolo: 9.8.2020 – Látky
4 kolo: 6.9.2020 – Kremnica - Skalka
5 kolo: 4.10.2020 – Gerlachov M-SR ZRUŠENÉ
Pokračovalo sa v projektovom financovaní v podobe Národných lyžiarskych centier
(NLC). Pre bežecké lyžovanie pokračoval projekt NLC Nordic.
Po prvý krát sa realizovali na pôde FIS online mítingy v pracovných skupinách, kde
nás zastupovali za bežecké lyžovanie: Michal Malák, Peter Ďurčo, Juraj Brugoš.
Pandemická situácia na Slovensku si vyžiadala ZRUŠENIE Svetového pohára v behu
na kolieskových lyžiach v termíne 13-16.8.2020.
Vedenie úseku organizovalo nasledovné vzdelávacie semináre:
Počas sústredenia v rezorte Salamandra boli realizované 2 vzdelávacie semináre 1619.6.2020 pre trénerov a taktiež sa uskutočnilo vzdelávanie 1.8.2020 v Závažnej
Porube s programom:
1. Otvorenie
XVI. 2.
Informácie pre kluby BÚ SLA – hodnotiace tabuľky
XVII.
3.
MY SASY (prednáška)
XVIII.
4.
Špecifické cvičenia a prípravné cvičenia pre posilňovanie
stabilizačného systému, za účelom zdokonaľovania techniky v behu na lyžiach
(praktická časť)
XIX. 5.
NLC Nordic
XX. 6.
Podujatia Slovenského pohára BÚ SLA 2020/2021
XXI. 7.
Diskusia
XXII.
10.
Večera
XXIII.
11.
Voľná zábava
ĎEŇ DRUHÝ
raňajky / preteky SLP KL / záver
Slávnostné vyhodnotenie sezóny sa nedalo realizovať v Levoči a vyhodnotenie SLP v
behu na lyžiach i v behu na kolieskových lyžiach za sezónu 2019/2020, ktoré sa
preložilo popri vyhlasovaní Majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na kolieskových
lyžiach v obci Gerlachov dňa 04..10.2020 bolo taktiež pod tlakom opatrení Covid-19
zrušené. Odovzdávanie ocenení pre tri najlepšie kluby a tri najlepšie mládežnícke
kluby BÚ SLA sa uskutočnilo na pracovnom a informačnom zasadnutí klubov BÚ SLA
na Skalke pri Kremnici (odovzdanie ocenení pre: ZLATÝ, STRIEBORNÝ a
BRONZOVÝ klub celkovo i samostatne pre mládežnícke kluby za sezónu 2019/2020)

Vedenie úseku neorganizovalo ani testovania svojich športovcov zaradených
v reprezentačných družstvách v talentovanej mládeži a v NLC Nordic BÚ SLA
z dôvodu opatrení Covid-19.
Kriticky sa musíme pozrieť na plánované, avšak kvôli pandémii zrušené zasadnutie
TRM, ktoré sa malo realizovať po ukončení slávnostného vyhlásenia MSR KL v
Gerlachove. Zasadnutie a rokovanie trénerov BÚ SLA plánované s programom 1.)
Kalendár podujatí SLP 2020/21 2.) Financovanie klubov 3.) Rôzne, malo vniesť mnoho
odpovedí a spoločných diskusií s cieľom realizovania priamej pomoci ku klubom BÚ
SLA.
V decembri sme ponúkli vzdelávacie kurzy plánované po prvý krát na Skalke pri
Kremnici a to pre trénerov bežeckého lyžovania 1kv. stupňa i inštruktorov bežeckého
lyžovania I.kv. stupňa s doškoľovaním trénerov i inštruktorov. Z dôvodu Covid-19 boli
tieto vzdelávacie aktivity zrušené.
Celý priebeh zimnej sezóny ovplyvnil vývoj pandémie Covid-19.
Podujatia sa v zimnej časti sezóny konali počas troch víkendov na konci zimy. Dve z
nich usporiadal Ski team JASE Látky a jedno podujatie, ktoré bolo zároveň aj
podujatím FIS - Tatranský pohár, usporiadal klub ŠK Štrba. Všetky tieto podujatia boli
technickými delegátmi hodnotené veľmi dobre. Atraktívnou novinkou bolo podujatie
XCX na zjazdovke Zerrenpach a aj výbeh zjazdovky. Na webovej stránke BÚ SLA sú
k dispozícii aj výsledky Slovenského pohára aj výsledky Výkonnostného rebríčka.
Majstrovstvá SR sa nezrealizovali na Skalke pri Kremnici a druhá časť na Štrbskom
Plese musela byť taktiež kvôli COVID-19 zrušená. Biela Stopa sa organizovala
v režime virtuálnych pretekov.
Taktiež sme hľadali možnosti výkonnostného porovnania formou virtuálneho
meraného tréningu v ABL na Štrbskom Plese sa uskutočnil 12-14.2.2021 virtuálny
meraný tréning žiactva na 1,6km F, virtuálny meraný tréning dorastu na 5 km F a
virtuálny meraný tréning dospelých na 10 km F.

Vrcholné podujatia sezóny:
Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach
Z dôvodu COVID-19 sa naši reprezentanti nezúčastnili žiadneho podujatia SP KL.
Svetový pohár v behu na lyžiach
Vo Svetovom pohári sme mali zastúpenie v podobe účasti Aleny Procházkovej,
Barbory Klementovej, Denisa Tilescha a Jána Koristeka. Obsadili sme aj tímové
šprinty v Drážďanoch a Ulricehamnne, kde Procházková s Klementovou zobrali po
jednom bode do hodnotenie SP za 15 miesto. Po prvý krát nastúpil do bojov aj Denis
Tilesch s Jánom Koristekom. Svetový Pohár najlepšie výsledky seniori: Procházková:
34. miesto Drážďany – šprint, J. Koristek: 53. miesto Davos - 15 km F.
MS – Obersdorf (GER):
Vycestovali sme v oklieštenom zložení športovcov i RT. Do poslednej chvíle sme
bojovali s výnimkou Covid-19 pre účastníkov, ktorí sa presúvali do dejiska MS priamo
zo Slovenska. Servisné zabezpečenie sme zvládli iba vďaka servisnej kooperácii
s CZE tímom.

Majstrovstvá sveta juniorov a U 23 Vuokatti (FIN):
Najlepšie výsledky: Klementová: 43. miesto - šprint, Danielová: 47. miesto šprint,
štafeta 15. miesto (Sivoková, Klementová, Mazurová, Horniaková). Všetci športovci
ostali za výkonnostnými očakávaniami. Nepredviedli dokonca ani to načo sme u nich
zvyknutí a bolo vidieť aj ich osobnú nespokojnosť. Osobnú spokojnosť prejavil iba
Andrej Renda. Okrem šprintu, kde sa pretekárky Klementová, Danielová, Sivoková
umiestnili medzi 40-50 miestom musíme hodnotiť výsledky veľmi negatívne. Časť
pretekárov nedosiahla požadované výsledky na základe objektívnych príčin. Traja
pretekári (Horniaková, Cenek, Sivoková) boli po prekonaní Covid-19, Sivoková
dokonca dva týždne pred MSJ. U ostatných pretekárov, ktorí nemali zdravotné
obmedzenie je problém nedostatočnej výkonnosti rozsiahlejší. Niektoré dôvody sú
známe: Záverečná príprava sa neuskutočnila, pretekári boli izolovaní v domácich
tréningových podmienkach z dôvodu opatrení skoro dva mesiace. Nízky počet
pretekových dní. To sú príčiny objektívne a známe. Treba hľadať aj ale nedostatky v
príprave, načasovaní formy, tréningovom procese, osobnom prístupe a inde.
Nepodarilo sa nám zopakovať minuloročné umiestnenie v štafete čo okrem
individuálnych výsledkov bolo hlavným cieľom pred samotným vrcholným podujatím.

FIS kontinentálny pohár Slavic Cup
Na podujatiach pretekov FIS COC Slavic Cup-u nás zastupovali v nasledovnom
bodovom hodnotení: Koristek, Renda, Mlynár a Cenek, v ženách Procházková,
Sivoková, M. Klementová, B. Klementová, Horniaková, Mazúrová, Danielová,
Repková, Bukasová, Šuleková. Alena Procházková v celkovom hodnotení obsadila
striebornú priečku. V mužskej kategórii najviac bodov zo Slovákov získal Ján Koristek.
Z dôvodu COVID-19 boli zrušené aj niektoré plánované kolá.
Spracoval ako podklad k Členskej schôdzi BÚ SLA 09.05.2021 v Látkach.
PaedDr. Michal Malák, PhD.
Predseda BÚ SLA
Alpské disciplíny

Správa o činnosti sezóna 2020/2021
Úsek alpského lyžovania
Podľa evidencie SLA sme mali v sezóne 2020/2021aktívnych 63 pretekárov a 97 športových odborníkov
v nasledujúcich kategóriách.
PRETEKÁRI

POČET

Predžiaci

22

Žiaci

24

Juniori

15

Dospelý

4

Masters

0

Speed Ski

0

ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

POČET

Rozhodcovia

37

Tréneri

60

Výborné výsledky a popularitu zjazdového lyžovania na Slovensku zabezpečila rovnako ako
v predchádzajúcej sezóne Adam a Andreas Žampa, ktorý dosiahli historicky najlepšie umiestnenie
slovenského mužského pretekára na MS v Cortine (Adam 8. Miestov GS) a najlepšie umiestnenie
v celkovom hodnotení GS (24. miesto).
Barbara Kantorová po doliečení zranenia z minulej sezóny začala s pretekmi až v na konci februára. Do
bojov vo svetovom či európskom pohári však už nezasiahla.
MAJSTROVSTVÁ SVETA
Miesto: Cotina D Ampezzo, Taliansko
Dátum: 8. 2. – 21. 2. 2021
Reprezentačné družstvo muži:
Žampa Adam, Žampa Andreas
Do kvalifikácie MS v SL a GS na základe rozhodnutia SOŠV boli z nominácie vylúčený Kristián Pavelka
a Teo Žampa
Vedúci tréner výpravy muži: Tomáš Žampa
Členovia realizačného tímu športovcov:
Murín Roman
Hromada Matej
Kutlík Matej
Kovář Svatopluk
Stinčík Viliam
Žampa Tomáš
Žampová Slávka
Kolasa Anna
Kostelničak Tomáš
Delej Branislav

Zranenia/choroby: Žampa Adam (zranený chrbát)
Reprezentanti a ich realizačný tím boli ubytovaní priamo v Cortine v apartmánoch podobných
štandardov a s ľahkým a rýchlym prístupom na pretekové a tréningové kopce.
Technické zabezpečenie a celková logistika podujatia bola na vysokej úrovni. Náročné bolo zabezpečenie
pravidelných COVID testov.

Naši športovci a ich realizačný tím vzorne reprezentovali Slovensko. Tieto MS boli z pohľadu mužského
tímu najúspešnejšie v histórii Slovenka vôbec.
Meno

disciplína

umiestnenie

Adam Žampa

GS

8. miesto

Andreas Žampa

GS

20. miesto

Andreas Žampa

FIS Qual.
Parallel

11. miesto
B-QLF

MAJTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
Miesto: Bansko, Bulharsko
Dátum: 02.3 – 10. 3. 2021
Z dôvodu epidémie COVID19 zredukovaný počet nominovaných za SR na 2 štartujúcich v kategórii
Reprezentačné družstvo muži: Reprezentačné družstvo ženy: ZIMNÁ UNIVERZIÁDA
Miesto: Luzern, Švajčiarsko
Dátum: 21. 01. - 31.01.2021,
Presunuté: Z dôvodu epidémie COVID19
Miesto: Luzern, Švajčiarsko
Dátum: 11.12. - 21.12.2021,
Reprezentačné družstvo muži: Reprezentačné družstvo ženy: Tréneri: -

SVETOVÝ POHÁR 2020/2021
Výsledky našich športovcov vo Svetovom pohári. Na bodovaných priečkach sa umiestnili Adam a
Andreas Žampovci.
Dátum

Miesto
18.10.
27.11.

Solden, AUT
Lech/Zuers, AUT

Žampa Adam

Žampa Andreas
GS 28
Parall. Qualif. 44

DNQ
----

27.11.
Lech/Zuers, AUT
05.12.
Sant. Caterina, ITA
07.12.
Sant. Caterina, ITA
20.12.
Alta Badia, ITA
08.01. Madonna di C., ITA
09.01.
Adelboden, SUI
27.02.
Bansko, BUL
28.02.
Bansko, BUL
13.03. Kranjska Gora, SLO
20.03.
Lenzerheide, SUI

Parall. 44
GS 7
GS 8
GS DNQ
GS DNQ
GS 23
GS 19
GS 21
GS 26
GS 17

---GS 24
GS DNQ
GS 27
GS DNF1
GS DNQ
GS DNQ
GS DNQ
GS DNQ
----

KONTINENTÁLNE POHÁRE 2020/21
Naši pretekári sa pravidelne zúčastňujú kontinentálnych pohárov, predovšetkým Európsky pohár,
Austrálsko-Novozélandský a Juhoamerický pohár, ktorým štartujú sezónu v letných mesiacoch.
Výsledky Európsky Pohár
Dátum

Miesto
03.12.
Gurgl, AUT
06.02. Berchtesgarden,GER
07.02. Berchtesgarden,GER
18.03.
Reiteralm, AUT

Žampa Andreas
GS 13
GS 24
DNQ2
GS 22

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V sezóne 2020/2021 sa uskutočnili M SR v Poľskom stredisku Szczawnica 27.3-29.3.2021. Celkovo sa
na týchto medzinárodných FIS pretekoch zúčastnilo množstvo zahraničných pretekárov.

SL ŽENY
1.
Saalová Kristína
2.
Frackowiak Karolína

SL MUŽI
1.
Pavelka Kristián
2.
Michalka Martin

3.

3.

Mezovská Denisa

GS ŽENY
1.
Mezovská Denisa
2.
Frackowiak Karolína

Nosek Daniel

INTERKRITÉRIUM VRÁTNA
Z dôvodu epidémie COVID19 sa 41.ročníka Ski Interkritérium Vrátna neuskutočnil.
FIS CHILDREN – uznané kvalifikačné preteky pre nomináciu do repre U21
Miesto: Bjelašnica BiH
Termín: 21.2.-24.2.2021
U16 SL
2. miesto Adam Nováček
12. miesto Hugo Hančín

G
S
M
U
ŽI
1.
2.
3.

U16 SL

6. miesto Mellisa Macuráková

U14 SL

1. miesto Lívia Marton

U14 SL

3. miesto Michal Tatarko
16. miesto Matúš Gaľa

U14 GS

4. miesto Lívia Marton

U14 GS

3.miesto Michal Tatarko
13. miesto Matúš Gaľa

U16 GS

7.miesto Mellisa Macuráková
12. miesto Viktória Chrenková

U16 GS

4. miesto Adam Nováček
16. miesto Hugo Hančín

U14 SG

6. miesto Lívia Marton

U16 SG

3. miesto Adam Nováček

Miesto: Pamporovo BUL
Termín: 18.3.-19.3.2021
U14 GS
2. miesto Marton Lívia
18. miesto Retterová Aneta
U14 GS

5.miesto Tatarko Michal
16.miesto Gaľa Matúš

U16 GS

9.miesto Macuráková Mellisa
14.miesto Gaľová Lívia

U16 GS

2.miesto Nováček Adam

9.miesto Rybár Hugo
U14 SL

2.m Martin Lívia
16.m Retterová Aneta

U14 SL

11.m Gaľa Matúš

U16 SL

2.m Macuráková Melissa
11.m Gaľová Natália

Slovenský pohár
Miesto: Mlynky
Termín: 6.2.-7.2.2021
SLP 2021/2021 bol uskutočnený v zmysle protipandemických opatrení COVID19 krízového
štábu SR ako hromadné podujatie za splnenia všetkých stanovených opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR
Celkové poradie SLP 2020/2021podľa kategórií:
Mladšie predžiačky
1. STREICHSBIER Ella Mia 2012 SnowSports Club

2. VOLFOVÁ Lára 2012 OŠK Mlynky
3. VAŠKOVÁ Lea 2012 MB Ski club Žilina
Mladší predžiaci
1. KALAFUT Radim 2011 RS sport club Košice
2. PETRÍK Jakub 2013 OŠK Mlynky
Staršie predžiačky
1. MIHÓKOVÁ Lucia 2009 RS sport club Košice
2. HAĽÁKOVÁ Veronika 2009 OŠK Mlynky
3. BABULJAKOVÁ Andrea 2009 MB Ski club Žilina
Starší predžiaci
1. TATARKO Matej 2010 SnowSports Club
2. MIHÓK Tomáš 2009 RS sport club Košice
3. LAPŠANSKÝ Marek 2009 SnowSports Club
Mladšie žiačky
1. KRCHOVÁ Adela 2008 MB Ski club Žilina
2. MARTON Livia 2007 ŠK Nomiland
3. ILAVSKÁ Nina 2008 LK Spišská Nová Ves
Mladší žiaci
1. 6520 TATARKO Michal 2007 SnowSports Club
2. 7923 GAĽA Matúš 2008 SnowSports Club
3. 7132 WOLASCHKA Richard 2008 RS sport club Košice
Staršie žiačky
1. MAKÓNI Sára 2005 ŠK Kartík B.Bystrica
2. CHRENKOVÁ Viktoria 2006 LK Spišská Nová Ves
3. GAĽOVÁ Natália 2005 SnowSports Club
Starší žiaci
1. 4245 ĽUPTÁK Dominik 2005 ŠK Kartík B.Bystrica
2. 1966 NOVÁČEK Adam 2005 ŠK Nomiland
3. 6619 HANČIN Hugo 2005 RS sport club Košice
Juniorky
1. BUGÁŇOVÁ Veronika 2000 MB Ski club Žilina
2. MIHÁĽOVÁ Michaela 2004 ŠK Železiarne Podbrezová
Juniori
1. BUGÁŇ Martin 2002 MB Ski club Žilina
2. DLUHOŠ Matej 2002 LK Spišská Nová Ves
3. ČURLEJ Marián 2002 MB Ski club Žilina

Reprezentácia SR v zjazdovom lyžovaní pre sezónu 2021/2022 v zmysle SP - AD SLA:
RD „A“ muži
Žampa Adam - WC, MS

Žampa Andreas - WC
RD U21 muži
Nováček Adam
Pavelka Kristián
Žampa Teo
Nosek Daniel
Michalka Martin
RD U21 ženy
Makóni Sara
Niňajová Lenka
Mezovská Denisa
Frackowiak Karolína
RD U16 dievčatá - podľa SLP-Ž
Chrenková Viktória (2006)
Repčeková Ema (2006)
Macuraková Melissa (2006)
Marton Lívia (2007)
Krchová Adela (2008)
Ilavská Nina (2008)
RD U16 chlapci - podľa SLP-Ž
Tatarko Michal (2007)
Gaľa Matúš (2008)
Wolaschka Richard (2008)
AD SLA - Talentovaná mládež 2021/2022
U21 muži
Nováček Adam 2005
Michalka Martin
2004
U21 ženy
Makóni Sara
2005
U16 dievčatá
Chrenková Viktória
2006
Repčeková Ema
2006
Macuraková Melissa
2006
Marton Lívia
2007
Krchová Adela
2008
Ilavská Nina
2008
U16 chlapci
Ľupták Dominik
2005
Hančín Hugo
2005
Tatarko Michal
2007
Gaľa Matúš
2008
Wolaschka Richard
2008
Poprad 11.06.2021
Mgr. Patrik pov. predseda AD SLA
skokanský úsek
SÚ SLA:

Febr.2020 zvolaná mimoriadna volebná ČS – hlasovanie o nedôvere predsedovi J Tanczošovi – odvolaný.
Novozvolený predseda M.Mesík
Od Marca C19 – predčasné ukončenie zimnej sezóny pre Covid19.
Jar - príprava na novú sezónu sa začala s obmedzeniami pre C19
Pohár primátora BB 3.júla – medzinárodné preteky
Leto – tréningy podľa možností C19
FIS SCHULER GRAND PRIX – neoficiálne MS mládeže. – ZRUŠENÉ pre C19
Jeseň - Absolvovanie pretekov Lotos cup, FIS cup Rašnov, FIS camp, 2x Liga Mládeže na Žltých pieskoch
LOTOS CUP – umiestnenie v TOP 10 Tamara Mesíková, Hektor Kapustík, Jakub Karkalík, Filip Sirági
FIS cup Rašnov – účasť Erik Kapiaš – FIS body
Účasť na FIS campe - Tamara Mesíková, Hektor Kapustík, Jakub Karkalík, Filip Sirági
Schuller cup - nezrealizované COVID19
MSR – nezrealizované COVID19 – zhoršenie situácie
Zima - účasť na Lotos Cap – dobrovoľná účasť v rámci opatrení. Neabsolvovali všetky kluby pre C19
LOTOS CUP – umiestnenie v TOP 10 Tamara Mesíková, Hektor Kapustík, Jakub Karkalík, Filip Sirági
FIS YOUTH cup Harachov – účasť 1 pretekár H.Kapustík – prvé FIS body za ÚSK.

Úsek severskej kombinácie
ÚSK SLA:
15.7. CŠ – odvolanie predsedníctva ÚSK Vavrinčík, predseda, Kapustík podpredseda,Gáfrik člen, voľba
nového predsedníctva Zlevský predseda, podpredseda Kartík, člen Šindler
Jeseň - Absolvovanie pretekov Lotos cup, FIS cup Rašnov, FIS camp, 2x Liga Mládeže na Žltých pieskoch
LOTOS CUP – umiestnenie v TOP 10 Tamara Mesíková, Hektor Kapustík, Jakub Karkalík, Filip Sirági
FIS cup Rašnov – účasť Erik Kapiaš – FIS body
Účasť na FIS campe - Tamara Mesíková, Hektor Kapustík, Jakub Karkalík, Filip Sirági
Schuller cup - nezrealizované COVID19
MSR – nezrealizované COVID19
Zima - účasť na Lotos Cap – dobrovoľná účasť v rámci opatrení. Neabsolvovali všetky kluby pre C19.
Dosiahnuté športové výsledky:
FIS YOUTH cup Harachov – účasť 1 pretekár H.Kapustík – prvé FIS body za ÚSK.
LOTOS CUP – umiestnenie v TOP 10 Tamara Mesíková, Hektor Kapustík, Jakub Karkalík, Filip Sirági
Správa činnosti predsedníctva – vytvorenie Trénerskej rady.
Snaha o získanie prehľadu o materiály ÚSK od predošlého predsedu a ŠTR F.Vavrinčíka – doposiaľ
neúspešne.
Realizovaný nákup bežeckej výstroje pre TM.
Zvolenie ŠTR – Matúša Mistríka pre ÚSK aj SÚ SLA. Komunikácia ohľadom obsadenia pozície
reprezentačného trénera – (M.Lunardi ITA)
1.12.2020 – skomplikovanie situácii v SLA – 15.12.neoprávnene odobratý štatút NŠZ – pozastavené
financie od MŠ a aj FIS.
Financie za ÚSK – transparentné účty (využívané minimálne) - smerované prioritne na výjazdy na
preteky dohoda na trénerskej rade.

Snoubording
Výročná správa úseku snowboardingu, sezóna 2020/21

Úsek snowboardingu SLA napriek všetkým obmedzeniam, v spojitosti s pandemickou situáciou a
zároveň s neprávoplatným odobratím štatútu národného športového zväzu SLA zo strany ministerstva,
v sezóne 20/21 spolu s vedením SLA vytrvalo hladal možnosti ako zabezpečiť našim športovcom
tréningovú prípravu a účasť na pretekoch.
Vďaka vedeniu TMR a SLA sa podarilo, aj napriek pandemickým obmedzeniam, vybudovať v Jasnej
na Otupnom snowpark, ktorý nám slúžil počas celej sezóny ako tréningové centrum freestyle
snowboardingu. Park sme dokázali plnohodnotne využívať, kedže sme zakúpili z osobných financií
snežný skúter, ktorý sme používali namiesto lanovky.
Pre snowboardcross boli vytvorené tréningové podmienky na Štrbskom Plese a v stredisku Ždiar, kde
mali naši reprezentanti a členovia talentovanej mládeže, vďaka ústretovému prístupu zo strany týchto
stredísk, vybudované snowboardcrossové trate.
Seniorský freestyle A tím, v zložení Klaudia Medlová a Samuel Jaroš, sa pod vedením trénera Mateja
Matysa aktívne zúčastnili všetkých vrcholových podujatí a pretekov týkajúcich sa olympijskej
kvalifikácie .
Klaudia sa na spomínaných pretekoch prezentovala excelentnými výsledkami, na základe ktorých
úspešne zvládla kvalifikačnú sezónu a na olympijskych hrách by chýbať nemala ak sa nič
nepredpokladané nestane.
Samuel Jaroš v silnej konkurencii najlepších snowboardistov sveta ukázal, že aj napriek tomu, že je stále
vo svetovom pohári nováčikom, sa oproti minulému roku trikovo slušne posunul a jeho účasť na
olympijáde v Pekingu síce nie je v tomto momente ešte istá, ale Samo zo svojim tímom tvrdo pracuje
na tom, aby sa na toto vrcholová podujatie nominoval.

Výsledky Klaudie Medlovej v sezóne 20/21

Výsledky Samuela Jaroša v sezóne 20/21

Juniorský freestyle tím, v zložení Eva Hanicová a Martin Jozsa pod vedením trénera Mareka
Hliničana, aj napriek obmedzeným tréningovým možnostiam našiel cestu ako plnohodnotne trénovať a
pretekať na FIS pretekoch a to u susedov v Poľsku, kde pandemické obmedzenia neboli až v takom
rozsahu, ako u nás a prevažnú čast sezóny tam boli strediská plnohodnotne fungujúce.
Martin sa zúčastnil siedmich pretekov v Poľsku, z toho 3 preteky boli FIS
s nasledujúcimi výsledkami :
V disciplíne Big Air :
1x prvé miesto
1x tretie miesto
V disciplíne slopestyle :
2x druhé miesto
1x tretie miesto

Eva Hanicová sa zúčastnila 11 pretekov v Poľsku, z toho 5 pretekov bolo FIS kategórie, s nasledujúcimi
výsledkami :
Big Air :
3x prvé miesto
2x druhé miesto
Slopestyle:
6x prvé miesto
Martin Jozsa si na záverečnom preteku v Poľsku v Cziernom Grone privodil zranenie (zlomené rebro,
zlomený mostík) a nemohol sa tak zúčastniť vrcholného podujatia sezóny pre našich juniorov a to MSJ
v Krasnoyarsku.
Eva Hanicová sa vrcholného podujatia sezóny MSJ v Krasnoyarsku zúčastnila, ale pretek nesplnil
očakávania v zmysle výsledkov, kde sa Eva nedokázala prebojovať do finálových bojov.

Snowboardcross tím 2020/2021
SBX tím sa začal pripravovať na profesionálnejšej báze od septembra 2019 zamestnaním
reprezentačného trénera Mgr. Júliusa Hermélyho. Od toho momentu SLA výber systematicky pracoval
na dennej báze v letnej aj zimnej príprave. S podporou SLA sa tím zúčastňoval pretekov a začal prinášat
prvé výsledky.
V sezóne 2021 sa ukázala ako talent hlavne Katarina Pitonakova. Najzaujimavejší výsledok bolo 8
miesto na EC vo Valmalenco ,ktorý sa jazdil na trati svétoveho pohára. Najhodnotnejší výsledok bolo
druhé miesto z NC ITA v hodnote 230 fis bodov, Čím Katarína splnila podmienku pre účasť na
svetových pohároch a zároveň jednu z dvoch podmienok pre možnosť štartovať na ZOH 2022. Druhá
podmienka je umiestnenie do 30 miesta na svetovom pohári. Preto máme dôležitú úlohu. Pripraviť
Katku na 5 možnosí, kde môže získať miestenku na ZOH 2022 v Číne.
Ďalší neskutočný talent prejavil Samuel Sakal, ktorý ako 16 ročný vyhral FIS pretek vo švajčiarskom
Lenk. V NC ITA skončil na výbornom 5 mieste v koknurencii o cca 10 rokov staršími konkurentami.

Verím, že v sezóne 21/22 bude schopný bojovať o TOP 10 umiestnenie na juniorských majtrovstvách
sveta.
V rámci tréningových procesov SBX tímu sú výborne naštartovaní aj ďalší pretekári v mladšom veku.
Špeciálne by som chcel vyzdvihnúť aj výborné úsilie a prípravu našej najstaršej pretekárky Alexandry
Buchlovicovej.
Na záver by som sa chcel vyjadriť ku zložitej situácii, v ktorej sme kvôli korone. Preteky sa rušili,
presúvali atď. Celý tím sa musel prispôsobiť tak ako kalendárom tak aj tréningami. Do toho nám ešte aj
ministerstvo skomplikovalo siutáciu keď nám zrušila podporu na tráningy a účast na pretekoch. Preto
bude neskutočný výsledok ak sa nám aj v takejto situacii podarí pripraviť šo i len jedného nášho
pretekára na účasť na svetových pohároch.

Alpský snowboarding reprezentoval jediný reprezentant SLA a to Matej Bačo pod vedením svojho trénera a otca v jednej osobe ing. Mariana Bača, ktorý sezónu zhodnotil nasledovne:
Sezóna 2020/21 bola poznačená zastavením prevádzok zimných stredísk z dôvodu šírenia
COVID-19 nielen na Slovensku, čo výrazne obmedzilo prípravu na snehu. Z tohto titulu boli
zrušené alebo presunuté termíny pretekov, čo komplikovalo situáciu pri plánovaní vycestovania do zahraničia (objednávanie sa na PCR testy a limit 72 hodín platnosti testu). Pretekov
sa zúčastnil jediný zástupca úseku Matej Bačo. V tabuľke sú jednotlivé preteky v tejto sezóne:

V priebehu sezóny sme prešli na novú výstroj s tým, že testy prebiehali priamo na pretekoch,
čo sa prejavilo aj vo výsledkoch, kontinuita vzostupu pokračuje. Na druhej strane sa rozdiely
medzi jazdcami výrazne zmenšili, tak o to náročnejší je ďalší postup.

WSC Roga 2021

V období od 01. - 02. 03. 2021 sa v Rogle (Slovinsko) konali Majstrovstva sveta (MS) v
snowbordingu v disciplínach paralelený obrovský slalom (PGS) a paralelený slalom (PSL).
Slovesko reprerzentoval v oboch disciplínach
v kategórii muži jeden športovec Matej Bačo (1992).
Celkovo sa MS zúčastnilo 58 mužov zo 17 krajín sveta. Organizátor pripravil pre všetkých
účastníkov výborné podmienky na tréning a samotnú súťaž.
Tréningy prebiehali na inej trati, preteková bola dokonale upravená aby vydržala vysoké
denné teploty, ktoré dosahovali až 15 st. Celzia.

Napriek situácii COVID-19 organizátor umožnil využiť ubytovacie kapacity a stredisko od 25.02.2021
otvoril, čo sme využili, keďže možnosti sú veľmi obmedzené (uzatvorené slovenské zimné strediská, v
zahraničí svahy a ubytovanie iba pre domácu klientelu).
Z roka na rok sa konkurencia zvyšuje a posun smerom k svetovej špičke je o to náročneší. Samotné MS
prebiehali podľa programu a na vysokej úrovni.
Program a výsledky:
01.03.2021 PGS

paralelný obrovský slalom 0,88 sek na postup do ďalšieho kola 02.03.2021 PSL
paralelný slalom
4,76 sek po technickej chybe na viazaní
V celkovom hodnotení (umiestnenie/počet účastníkov):
PGS 39/58
1.LOGINOV Dmitry
2.FISCHNALLER Roland
3.SOBOLEV Andrey
4.KIM Sangkyum
5.GALMARINI Nevin
6.MATHIES Lukas
7.MARCH Aaron
8.NOWACZYK Michal
PSL

RSF
ITA
RSF
KOR
SUI
AUT
ITA
POL

2000
1980
1989
1989
1986
1991
1986
1996

AUT
AUT
RSF
RSF
KOR
POL
POL
SUI

1985
1980
2000
1989
1995
1996
1996
1995

51/58

1.KARL Benjamin
2.PROMMEGGER Andreas
3.LOGINOV Dmitry
4.SOBOLEV Andrey
5.LEE Sangho
6.NOWACZYK Michal
7.KWIATKOWSKI Oskar
8.CAVIEZEL Dario

Dosiahnuté výsledky hodnotím ako ďalší kvalitatívny posun smerom k najlepším jazdcom
a rezervu na ďalší výkonový rast. Kôli celkovému pohľadu uvádzam aj vekové zloženie
a národnosť prvých 8 miest.

Freestyle
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Lyžovanie na tráve

146 | S t r a n a

Kompletná účtovná závierka SLA 2012 je k dispozícii na: http://www.slovak-ski.sk/sla/konferencia-sla-2021.html
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Komentár k priloženej účtovnej závierke:
Všetky významné položky účtovnej závierky sú bližšie špecifikované v Poznámkach k účtovnej závierke, ktoré sú
zverejnené v registri účtovných závierok (Finančná správa SR).

V. Rozdelenie prostriedkov 2020 na strane očakávaných príjmov a použitie príspevku
uznanému športu 2020.
A./ Rozdelenie a štruktúra očakávaných príjmov SLA 2020
Vlastné zdroje:
Prijaté členské príspevky
Prijaté príspevky – licencie
Prijaté príspevky prestupy
Prijaté príspevky FIS kód
Prijaté príspevky súpisky
Prijaté príspevky – kluby
Spolu

14.509 €
1.310 €
1.250 €
2.414 €
4.861 €
3.845 €
28.189 €

Zdroje z FIS, prevod medzi účtami:
28.01.2020
21.02.2020
03.03.2020
01.09.2020
Spolu

19.843,10 €
41.794,37 €
14.821,68 €
39.090,91 €
115.550,06 €

Príspevky MŠVVŠ:
Zmluva PUŠ
Zmluva o podpore národného športového projektu
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
Spolu

1.315,778 €
192.927 €
5.550 €
1.514.255 €

B./ Rozdelenie a použitie Príspevku uznanému športu SLA 2020
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C./ Rozdelenie a použitie Príspevku pre Národný športový projekt SLA 2020
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VI.Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických
osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prevyšujúce v súčte
sumu 5.000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené
Adriana Bednárová-MARCUS PR, IČO: 45 267 952, Hrušovská 229/34, 931 01 Šamorín
Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti komunikácia s médiami 2020
20 000,00
AUTOCENTRUM 66, s. r. o., IČO: 45550514, Hraničná 35, 058 01 Poprad
Servis motorových vozidiel SLA
Bc. Jakub Kmeťko
Masérske, rekondičné a regeneračné služby pre športovcov

5 932,34
10 265,00

BIP Motors, s.r.o., IČO: 44465190, Sládkovičova 5322/42, 974 05 B. Bystrica 5
Servis motorových vozidiel SLA
15 324,40
Bundalodge Ferienwohnungen: G. Guggenheim/L. Stern
Ubytovanie

11 324,20

ČASOMIERA - VOS - TPK s.r.o., IČO: 50635999, Moravecká 22, 951 93 Topoľčany
Meranie a spracovanie výsledkov MSR Kremica
1 300,00
Meranie a spracovanie výsledkov 62. ročník Memoriálu
1 300,00
Meranie a spracovanie výsledkov Slovenský pohár Látky
2 600,00
Meranie a spracovanie výsledkov Biela stopa, Skalka
550,00
Spolu
5 750,00
Falát Peter
Refundácia nákladov: servis,príprava

11 173,42

FIRN SLA s.r.o., IČO: 51 277 166, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Nájom Ford PP298EH, VW Caravelle PP628EI, PP117EM,
PP020 EM
46 316,00
Stravné lístky
268,80
Spolu

46 584,80

Fričová Nikola
Cestovný príkaz: Tréningy a preteky, Raiteralm/AUT, 812/1/2020
Cestovný príkaz: tréningy a preteky, Reiteralm/AUT, 812/1/2020
Cestovný príkaz: Tríningy, Raiteralm/AUT, 22-25/1/2020

172,00
5,92
147,12
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Cestovný príkaz: tréningy skicrossu, Reiteralm/AUT, 30/11/2/2020
Cestovný príkaz: tréningy skicrossu, Reiteralm/AUT, 59/3/2020
Refundácia nákladov: náklady na športovú prípravu
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 21/5/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Priešťany/SVK, 28/5/2020
Cestovný príkaz: pretek Český Pohár, Č. Petrovice/CZK, 1921/6/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 6/6/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 16/6/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 4/6/2020
Refundácia nákladov: materiálne vybavenie, výživové
doplnky, maser. služby
Refundácia nákladov: športové oblečenie, obuv
Cestovný príkaz: tréning grasski, Piešťany/SVK, 16/7/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 21/7/2020
Cestovný príkaz: regenerácia, plávanie, Senec/SVK,
25/7/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 7/7/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 14/7/2020
Cestovný príkaz: pretek Český Pohár, Štítna nad Vláří/CZK,
3-5/7/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 29/7/2020
Cestovný príkaz: preteky grasski, Predklášterí/CZK, 31/72/8/2020
Cestovný príkaz: sústredenie grasski, Piešťany/SVK,
3/8/2020
Cestovný príkaz: preteky grasski, Sielnica Brestová/SVK, 2123/8/2020
Cestovný príkaz: tréning vodné športy, LM/SVK, 11/8/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 27/8/2020
Cestovný príkaz: FIS grasski, Štítna n. Vláří/CZ, 4-6/9/2020
Cestovný príkaz: tréning grasski, Piesťany/SVK, 13/9/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 9/9/2020
Cestovný príkaz: treningy grasski, Piešťany/SVK, 15/9/2020
Cestovný príkaz: trening grasski, Piešťany/SVK, 23/9/2020
Cestovný príkaz: preteky FIS grasski ČP, Predklášterí/CZ, 2527/9/2020
Cestovný príkaz: tréning grasski, Piešťany/SVK, 7/10/2020
Cestovný príkaz: tréningy na ľadovci, Hintertux/AUT, 811/10/2020
Refundácia nákladov: oblečenie, šp. príprava
Cestovný príkaz: tréning na ľadovci, Pitztal/Rakúsko, 1619/10/2020
Cestovný príkaz: Preteky FIS/Švajčiarsko, Tréning/Rakúsko
Spolu

699,13
-1,90
413,04
17,67
17,87
77,42
18,94
18,04
18,20
369,78
129,93
20,17
8,40
22,00
8,60
8,60
104,77
48,52
267,19
48,79
194,56
36,00
46,42
46,65
45,87
45,61
46,27
48,26
338,36
46,79
-442,10
151,89
866,21
616,80
11 327,79

FUNsport, s.r.o., IČO: 36409391, Kollárova 1953/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Práca športového odborníka
432,00
Marketingové služby 1/2020
420,00
Práca športového odborníka
384,00
Marketingové služby 2/2020
420,00
Marketingové služby 3/2020
420,00
Marketingové služby 4/2020
420,00
Marketingové služby 5/2020
420,00
Marketingové služby 6/2020
420,00
Zabezpečenie akcie Freestyle camp 2020
1 281,60
Marketingové služby 7/2020
420,00
Marketingové služby 8/2020
420,00
Marketingové služby 9/2020
420,00
Marketingové služby 10/2020
420,00
Marketingové služby 11/2020
420,00
Spolu
6 717,60
Hromcová Petra
Cestovný príkaz: preteky EP, Zell an See/Rakúsko, 1518/1/2020

214,00
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Cestovný príkaz: tréningový camp, Kartitsch/Rakúsko, 913/1/2020
Cestovný príkaz: tréning, preteky, Rakúsko, Slovinsko
Cestovný príkaz: tréning a preteky, Rogla/Slovinsko, 27/21/3/2020
Cestovný príkaz: tréningový camp, Passo Stelvio/Taliansko,
14-22/8/2020
Cestovný príkaz: preteky, tréning, Nemecko, Taliansko, 1923/2/2020
Cestovný príkaz: preteky, tréningový kemp, Slovinsko,
Rakúsko, 8-14/3/2020
Cestovný príkaz: tréningový camp, Molltal/Rakúsko, 816/6/2020
Cestovný príkaz: tréningový kemp, Molltal/Rakúsko, 311/7/2020
Refundácia nákladov: náklady na šp. prípravu
Cestovný príkaz: tréningový kemp, Saas Fee/Švajčiarsko,
27/8-10/9/2020
Cestovný príkaz: preteky MSR a MČR, Šp. Mlyn/ČR, 2124/1/2020
Cestovný príkaz: tréningový kemp, Pitztal/Rakúsko, 2126/9/2020
Refundácia nákladov: náklady na športovú prípravu
Cestovný príkaz: tréningový kemp, Rakúsko, 17-26/10/2020
Refundácia nákladov: náklady na šp. prípravu
Spolu

300,00
861,55
511,00
572,00
220,00
325,00
579,00
105,00
3 875,08
1 667,26
70,84
491,98
148,71
532,00
700,00
11 173,42

Ing. Mária Košická, Ústecko-Orlická 3301/26, 058 01 Poprad
Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy za r. 2020
Ivo Tichý, IČO: 69122555, Lonkova 467, 530 09 Pardubice
Závodné kombinézy - 35ks
Závodné kombinézy 17ks
Spolu

12 720,00
8 853,96
5 789,80
14 643,76

Ján Valuška RUO-KORK DOM KORKOV, IČO: 22 717 978
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Trénerská činnosť za 1-11/2020
Jančová Rebeka
Refundácia nákladov: letenka Narvik
Refundácia nákladov: náklady na šp. prípravu
Spolu

11 000,00
522,88
8 296,74
8 819,62

Komunálna poisťovňa, a. s., IČO: 31 595 545, Štefánikova 17, 811 02 Bratislava
Prevádzka a údržba motorových vozidiel: PZP a HP

6 678,18

KTAG, s.r.o., IČO: 31 686 575, Nám. Sv. Egídia 67/18, 058 01 Poprad
Nájomné, energia, upratovacie služby za admin. priestory za r. 2020

9 864,96

L´asociazione sportiva dilettantistica Cimenti Sci Carnia
Dohoda o spolupráci - šp.príprava, 1. a 2. splátka

5 000,00

LK - Opalisko Závažná Poruba, IČO: 35992204, Športová 3, 032 02 Závažná Poruba
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho príslušnosťou
6 750,00
Lyžiarský klub SKI TEAM JASE, IČO: 42 301 564, 985 45 Látky 150
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
8 640,00
príslušnosťou
Preplatenie nákladov na činnosť klubu spojených zo zabezp.
3 728,69
talent. mládeže Kristíny Sivokovej
Spolu

12 368,69

Narvik Alpin AS, Skistua 7, 8515 Narvik
Ubytovanie Alpine Junior World Ski Championships 2020

8 431,47

Paysy s. r. o., IČO: 50835271, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany
Programatorske práce

8 520,00

PRINOTH AG/SPA, Register der Handelskammer: Bozen - BZ 28086144, Umsatzsteuer ID: IT 00769050212
Vstup do snowparku Passo Stelvio
2 603,00
Vstup do snowparku
4 090,43
Dobropis - vstup do snowparku
-2 133,29
Vstup do snowparku - Oravec
785,71
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Sústredenie
Spolu

785,71

RESIDENCE LOEFFLERBLICK KG DES LEITER HEINHARD & CO.,
IT02308530217, In der Baurschaft 1, 39030 Steinhaus, IT
Trénerská činnosť 2/2020
4 500,00
Trénerská činnosť 3+4/2020
9 000,00
Spolu
SC Production s. r. o., IČO: 27082903, K Lesu 565, 252 62 Horoměřice, ČR
Športová elektoronická časomiera Brower Timing Systems

6 131,56

13 500,00
5 140,00

SKI CLUB VRÁTNA, IČO: 35546913, Južná trieda 44, 040 01 Košice
Organizačné zabezpečenie - Slovenský pohár
400,00
Meranie a spracovanie výsledkov Interkritérium Vrátna 2020
1 400,02
Náklady na podujatie Interkritérium 2020
5 000,00
Organizačné zabezpečenie - Interkritérium
400,00
Náklady na technického delegáta
1 032,00
Náklady technického delegáta
734,00
Meranie a spracovanie výsledkov Majstrovstvá Slovenka
1 400,02
2020
Náklady na organizovanie a zabezpečenie Majstrovstvá
5 000,00
Slovenka 2020
Spolu

15 366,04

SKI TEAM VLHA s. r. o., IČO: 50911716
Zápotorockého 4605/40, 031 01 Litpvský Mikuláš – Staré Mesto
Refundácia nákladov: vyúčtovanie
26 687,04
Refundácia nákladov: poistenie Vlhová, Pierluigi, Gemza,
724,58
Vlha
Refundácia nákladov: zd. starostlivosť, tréneri
36 752,00
Refundácia nákladov: ubytovanie, lístky, vstupy
11 000,00
Refundácia nákladov: ubytovanie
4 000,00
Spolu

79 163,62

SLATNAR d.o.o., Ul. Ignaca Borštnika 16, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenia
Lyže 15 párov
Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad
Úhrada soc. a zdrav. poistenia 2020

5 044,50
74 063,24

SZČO - Ján Tánczos, IČO: 298869, Krížna 4, 974 01 B. Bystrica
Trénerská činnosť za 1-9/2020

5 800,00

ŠK UNI KOŠICE, IČO: 47976497, Rubínová 1174/2, 040 11 Košice
Náklady technického delegáta - Ing. Miroslav Juris
180,00
Náklady technického delegáta - Ing. Miroslav Štrkolec
180,00
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
8 910,00
príslušnosťou
Spolu

9 270,00

Športový klub ESL, IČO: 42065631, Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruby
Organizovanie šp. podujatia
200,00
Dotácia na športové podujatie
1 035,60
Dotácia podujatia Európsky pohár mužov
5 400,00
Spolu

6 635,60

Športový klub polície B. Bystrica, IČO: 17060117, Skubínska cesta 48, 974 09 B. Bystrica
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
9 450,00
príslušnosťou
Preplatenie nákladov na činnosť klubu
3 215,84
Spolu
12 665,84
Športový klub polície Levoča, IČO: 42422299, Vodárenská 1526/9, 054 01 Levoča
Náklady na šp. prípravu a činnosť klubu
1 980,00
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
4 050,00
príslušnosťou
Spolu
6 030,00

Športový klub Štrba, IČO: 00892106, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
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Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou
Spolu

5 940,00
1 888,80
7 828,80

Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR, IČO: 14220776
Lyžiarsky areál Dolinky, 032 05 Žiar
Náklady na usporiadanie pretekov
800,00
Služby Radoslava Košíka - UZN. 01-24/20
450,00
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
5 940,00
príslušnosťou
Spolu

7 190,00

Telovýchovná jednota Roháče Zuberec, IČO: 00592196, A. Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Organizovanie pretekov
400,00
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
4 860,00
príslušnosťou
Spolu
5 260,00
Telovýchovná jednota Tatran Hybe, IČO: 14225816, 032 31 Hybe 287
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
3 780,00
príslušnosťou
Preplatenie nákladov na činnosť klubu
2 178,65
Spolu

5 958,65

Todos Ružomberok s. r. o., IČO: 36789291, M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Servis motorovývh vozidiel SLA
19 522,59
Tomáš Tuček – STEATIT, IČO: 70170045, Třída Karla IV. 634/10, 500 02 Hradec Králové
Siete 20ks, bezpeč. tyče 220ks
4 724,00
Medium 35 bezpeč. tyč 50ks
944,50
Tyč World Cup Gate Platinum Brush Grip 100ks
3 860,00
Doprava - tyče
200,00
Kĺbové tyče 20 ks
776,00
Spolu
10 504,50
Union poisťovňa, a. s., IČO: 31322051, Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Poistenie podujatí 13/6/2020-12/6/2021
2 102,51
Celoročné cestovné poistenie, 16/6/2020 - 15/6/2021
1 975,00
Poistenie UAD, 5/8/2020 - 4/8/2021
1 089,00
Nedoplatok celoročného cestovného poistenia
164,20
Poistenie UAD - zníženie počtu poistených osôb
-396,00
Celoročné cestovné poistenie 4/12/2020 - 3/12/2021
1 194,00
6 128,71
Úhrada soc. a zdrav. poistenia 2020
Spolu

6 042,60

Up Slovensko, s. r. o., IČO: 31396674, Vojvodská 10, 040 01 Košice
Stravné lístky (zamestnanci)

12 171,31

14 327,21

VIDEOCOM Štancel, s.r.o., IČO: 36485195, Hlavná nám. 37, 060 01 Kežmarok
Technické zabezpečenie šp. podujatia
1 416,00
Technické zabezpečenie šp. podujatia
1 416,00
Technické zabezpečenie šp. podujatia
1 416,00
Technické zabezpečenie šp. podujatia
1 416,00
Technické zabezpečenie šp. podujatia
1 416,00
Technické zabezpečenie šp. podujatia
708,00
Technické zabezpečenie šp. podujatia
1 416,00
Ohybné tyče,práporky, šablóny
4 730,10
Chráničky na časomiery 2ks
300,00
Spolu
14 234,00
VŠZ/, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Úhrada soc. a zdrav. poistenia 2020

20 144,81

Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš, IČO: 00592358
Vajanského 1950, 031 01 Liptovský Mikuláš
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
4 050,00
príslušnosťou
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Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou
Preplatenie nákladov na činnosť klubu
Spolu

3 240,00
305,85
7 595,85

Žampa Ski Club Vysoké Tatry, IČO: 42237521, Starý Smokovec 62, 062 01 Vysoké Tatry
Preplatenie nákladov na športovú prípravavu - Teo Žampa
600,00
Preplatenie nákladov na športovú prípravu - Andras Žampa
300,00
Preplatenie nákladov na poistenie - Adam Žampa, Andreas
398,00
Žampa
Preplatenie nákladov na ubytovanie - Žampa Adam, Žampa
6 600,00
Andreas
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
270,00
príslušnosťou
Účelový príspevok na meno Žampa Adam (11173,42€),
22 348,00
Žampa Andreas (11173,42€)
Príspevok pre šp. prípravu - Žampa Adam, Žampa Andreas
18 000,00
Náklady na šp.prípavu - Žampa Adam, Žampa Andreas
600,00
Preplatenie nákladov na ubytovanie
2 400,00
Spolu
51 516,00

VII. Prehľad nákladov a výnosov športovej organizácie
A./ Náklady
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Názov nákladovej položky

Suma v €

Spotreba kanc. Materiálu

4 211,69

Spotreba PHN

2 513,77

Drobný majetok

1 782,78
0,00

Spotreba materiálu ostatné

1 761,78
0,00

Spotreba materiálu - drobný materiál
Spotreba materiálu -vozidlá

0,00
566,74
0,00

Spolu spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie vozidiel
Oprava a udržiavanie - PU

Spolu opravy
Cestovné
Ubytovanie
Letenky

Spolu cestovné členov SLA
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Práce na mandátnu zmluvu
IT Služby, webové služby
Telefón, internet
Ekonomické a právne služby
Letenky, ubytovanie
Nájomné priestorov
Ostatné služby

10 836,76
297,44
47 522,01
5 077,23

52 599,24
9 789,45
0,00
0,00

9 789,45
3 261,43
31 123,93
10 740,00
18 893,59
3 150,97
23 766,16
2 396,10
15 357,18
5 100,09

Monitoring vozidiel, dialničné známky, služby MV

5 350,73

Nájomné vozidiel
Služby daňové

28 950,00
800,00

Spolu služby na organzačné-technické
zabezpečenie športovej činnosti SLA
Hrubé mzdy
Hrubé mzdy - daňové
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady

Spolu osobné náklady
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
Kurzové straty

145 628,75
232 645,06
530,00
74 135,72
9 369,29

316 680,07
2 785,22
1 941,32

Spolu poplatky, úroky

4 726,54

Materiál, vybavenie, vec. Ceny
športové oblečenie, výstroj
Drobný majetok
Ostatné náklady na šport. Činnosť
cestovné - cestovné príkazy
Náklady z podielu zaplatenej dane 2%
Letenky, ubytovanie športovcov
Trénerská činnosť, technický delegáti, iné
Služby pre športovcov
Meranie, technické zabezpečenie, frekvencie

12 239,72
27 443,27
58 332,50
9 796,48
245 850,53
1 625,64
57 290,80
53 452,50
53 437,53
30 149,16
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náklady na usporiadanie športových akcií
Členské príspevky v iných organizáciách
Refundácie športových klubom Vlastné zdroje
Refundácie športových klubom ŠR
Refundácie športových klubom SOV
Refundácie športových klubom EYOF
Refundácie odmena na meno ŠR
Refundácie Š0ŠV dotácia
Refundácie účel na meno ŠR

Spolu refundácie športovým klubom
Manká a škody
Bankové poplatky
Iné ostatné náklady
Bankové poplatky daňové
Poistné vozidlá , športovci
Neuplatnená DPH - koeficient
Inventarizačné rozdiely

Spolu ostatné finančné náklady
Odpisy dopravné prostriedky ŠR
Odpisy MTZ VZ
Odpisy - MTZ ŠR
Odpisy dopravné prostriedky VZ
Odpisy nehm. majetku

Spolu odpisy
Spolu náklady celkom

30 403,49
14 836,39
748,00
81 098,36
0,00
643,25
5 500,00
2 932,00
119 619,40

805 399,02
0,00
2 997,80
212,65
0,00
32 195,61
20 241,44
21,00

55 668,50
23 412,00
2 320,00
3 448,00
0,00
0,00

26 010,97
1 430 898,17

Rekapitulácia nákladov za rok 2020

Názov nákladovej položky
Spolu spotreba materiálu
Spotreba energie
Spolu opravy
Spolu cestovné členov SLA
Náklady na reprezentáciu
Spolu služby na organzačné-technické zabezpečenie športovej činnosti
SLA
Spolu osobné náklady
Spolu refundácie športovým klubom
Spolu poplatky, úroky
Spolu ostatné finančné náklady
Spolu odpisy

Suma v €
10 836,76
297,44
52 599,24
9 789,45
3 261,43

Spolu náklady celkom

1 430 898,17

145 628,75
316 680,07
805 399,02
4 726,54
55 668,50
26 010,97
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B./ Výnosy
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Rekapitulácia výnosov za rok 2020
Názov nákladovej položky
Tžby z predaja služieb - reklama
Tržby z predaja služieb - kurzy
Tržby z predaja služieb - refakturácia kurzy
Ostatné úroky
Kurzové zisky
Iné výnosy
Výnosy - NLC
Ostatné výnosy - Metlife Union
Iné osobité výnosy
Iné výnoy - inventarizačné rozdiely
Prijaté príspevky od iných org. FIS
Prijaté príspevky od iných organizácii
Prijaté príspevky od iných org. SOV
Príspevky od FO

Spolu prijaté príspevky od iných
organizácii
Prijaté členské príspevky
Prijaté príspevky - licencie

Prijaté príspevky - prestupy
Prijaté príspevky preukazy
Prijaté príspevky FIS kód
prijaté príspevky súpisky
Prijaté príspevky kluby

Spolu prijaté členské
Príspevok z podielu zaplatenej dane 2%
Dotácia MŠ_SR - reprezentácia
Dotácia MŠ_SR - Top Tím
Dotácia MŠ_SR_kapitálové výdavky
Dotácia MŠ_SR - mládež
Dotácia MŠ_SR - odmeny
Dotácia MŠ_SR - prevádzka
Dotácia MŠ_SR - talentovaní športovci
Dotácia MŠ_SR- ostatné úlohy
Dotácia MŠ_SR - Tatranský pohár

Suma v €
380,00
1 545,00
0,11
861,81
95 621,00
9180,82
0
106,53
165 166,33
13 165,90
1 750,00

180 082,23
-15 739,00
1 310,00

1250
2 414,00
4 861,00
3 845,00

-2 059,00
507,89
262 428,33
192 927,00
20 791,67
190 080,00
5 550,00
214 242,88
225 507,66
198 635,81
7 600,00

Spolu dotácia z MŠ

1 317 763,35

Spolu výnosy

1 603 989,74
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VIII. Stav a pohyb majetku a záväzkov
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AKTÍVA

Stav k 31.12.2019

Stav k
31.12.2020

0,00
69 700,84
5 000,00
387 883,10

0,00
43 689,87
5 000,00
619 063,71

1.zásoby
2.pohľadávky
3.finančný majetok
4.časové rozlíšenie

10 844,50
86 584,85
290 453,75
20 014,63

10 890,00
94 216,18
513 957,53
21 071,99

PASÍVA
Imanie a peňažné fondy
Hospodársky výsledok
Cudzie zdroje

268 904,59
49 119,33
99 680,07

315 939,57
173 091,37
329 224,76

10 183,08
928,00
88 568,19
114 013,91

9 138,16
1 442,88
318 643,72
43 661,24

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
z toho

z toho:

1. Rezervy
2.Dlhodobé záväzky
3.Krátkodobé záväzky
4.Časové rozlíšenie

Nárast/úbytok

0,00
-26 010,97
0,00
231 180,61
0,00
45,50
7 631,33
223 503,78
1 057,36

47 034,98
123 972,04
229 544,69
0,00
-1 044,92
514,88
230 075,53
-70 352,67

IX. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty
Hospodársky výsledok 2020 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 21.06.2021.
Rekapitulácia HV za rok 2020

Spolu výnosy
Spolu náklady
Hospodársky výsledok

Suma v €
1 603 989,74
1 430 898,17
173 091,57

z toho:
I.

Zdaniteľná časť
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok

1 925,00
1 516,56
408,44

II.
Nezdaniteľná časť
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok

1 602 064,74
1 429 381,61
172 683,13
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Návrh na rozdelenie zisku : Preúčtovanie na hospodársky výsledok minulých rokov.

X. Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch
Základným dokumentom SLA sú stanovy, kedy 15.06.2017 mimoriadna Konferencia SLA 2017 schválila nové
znenie v súlade s predpisom zákona č.440 Zb.Zákon o športe.
Medzi ďalšie významné dokumenty a prevádzkové predpisy patria:
Organizačný poriadok – bez zmeny
Registračný, prestupový a licenčný poriadok – aktualizácia 04.01.2021
Disciplinárny poriadok – bez zmeny
Poriadok pre riešenie sporov – bez zmeny
Rokovací poriadok Predsedníctva SLA – bez zmeny
Marketingová smernica – bez zmeny
Smernica o oceneniach – bez zmeny
Bezpečnostná smernica – bez zmeny
Registratúrny plán – bez zmeny
Rokovací poriadok KRK SLA – bez zmeny
Smernica prípravy, realizácie a vyhodnotenia a cestovných náhradách pracovných ciest - bez zmeny
Katalóg pracovných zaradení a smernica mzdového ohodnotenia a odmeňovania – bez zmeny
Smernica k vydávaniu SLA a FIS licencií – bez zmeny
Smernica o štátnej reprezentácii – bez zmeny
Smernica Vedúci výpravy a vedúci tréner výpravy na PMV – bez zmeny
Štatút športovca a reprezentanta – bez zmeny
Štatút Národného lyžiarskeho centra – bez zmeny
Smernica o elektronickom hlasovaní orgánov SLA – bez zmeny
Smernica SLA o ochrane športovca – bez zmeny
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XI. Zmeny v zložení orgánov SLA
V nasledovnom uvádzame zmeny ktoré nastali v uplynulom období v zložení výkonných riadiacich a
kontrolných orgánov asociácie:
Meno a priezvisko

Typ orgánu (riadiaci/kontrolný)

Od

Do

Ivan Ivanič

najvyšší riadiaci orgán

25.5.2014

súčasnosť

Tomáš Murgáč

najvyšší riadiaci orgán

31.05.2018

súčasnosť

Marino Mersich

najvyšší riadiaci orgán

12.10.2016

súčasnosť

Marek Hliničan

najvyšší riadiaci orgán

15.6.2014

súčasnosť

Ladislav Šándor

najvyšší riadiaci orgán

Martin Mesík

najvyšší riadiaci orgán

3.9.2020

súčasnosť

František Zlevský

najvyšší riadiaci orgán

3.9.2020

súčasnosť

Ján Garaj

najvyšší riadiaci orgán

14.5.2017

súčasnosť

Viktor Halíř

najvyšší riadiaci orgán

14.5.2017

súčasnosť

Jana Gantnerová

najvyšší riadiaci orgán

31.05.2018

súčasnosť

Patrik Dluhoš

najvyšší riadiaci orgán

31.05.2018

súčasnosť

Vladimír Staroň

najvyšší kontrolný orgán

7.9.2015

súčasnosť

Petra Penkert

najvyšší kontrolný orgán

29.05.2016

súčasnosť

Pavol Kutlík

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Pavol Ilenčík

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Róbert Hliničan

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

1.12. 2020

Poprad 21.6.2021
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie1

1
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VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZNUJ_1

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

Úč NUJ

zostavená k

3 1. 1 2

.

2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Mesiac Rok

Účtovná závierka

2 0 2 2 6 3 7 4 3 0

✔

✔

riadna

zostavená

IČO
mimoriadna

4 2 1 3 3 7 0 0
9 3

.

(vyznačí sa x)

1 2

.

0

od

0 1

2 0 2 0

do

1 2

2 0 2 0

od

0 1

2 0 1 9

do

1 2

2 0 1 9

Za obdobie

schválená

SK NACE

SID

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Priložené súčasti účtovnej závierky
✔

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

✔

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

✔

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S l o v e n s k á

l y ž i a r s k á

a s o c i á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

1 5

K a r p a t s k á
PSČ

Obec

0 5 8 0 1

P o p r a d

Číslo telefónu

0 9 1 5

Číslo faxu

/

8 8 9 4 2 4

0

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5

.

0 6

.

2 0 2 1

.

2 0

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1

IČO 4 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b

Netto

Netto

1

2

3

4

445510,10

396820,23

48689,87

74700,84

r. 003 až r. 008

002

24000,00

24000,00

0,00

0,00

24000,00

24000,00

0,00

0,00

416510,10

372820,23

43689,87

69700,84

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

(031)

Umelecké diela a zbierky

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

009
010

x

011

x

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

78665,08

70238,04

8427,04

13587,78

Dopravné prostriedky

023 - (083 + 092AÚ)

014

336285,02

302582,19

33702,83

54553,06

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018
1560,00

1560,00

1560,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

Korekcia

001

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

Stavby

Brutto

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

Oceniteľné práva

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

Strana aktív

1 3 3 7 0 0

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až r. 028

021

5000,00

5000,00

5000,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
(061- 096 AÚ)
spoločnostiach v ovládanej osobe

022

5000,00

5000,00

5000,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 096 AÚ)

028
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IČO 4 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

č.r.

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

Netto

Netto

2

3

4

031

(123 - 194)

2. Dlhodobé pohľadávky

Korekcia

1

030

Výrobky
Tovar

Brutto
621848,93

032

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

029

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193)

1 3 3 7 0 0

619063,71

387883,10

10890,00

10890,00

10844,50

10890,00

10890,00

10844,50

2785,22

041
042

97001,40

2785,22

94216,18

86584,85

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

49479,51

2785,22

46694,29

21311,61

Ostatné pohľadávky

044

5917,00

5917,00

41750,00

41604,89

41604,89

23523,24

051

513957,53

513957,53

290453,75

052

1312,20

x

1312,20

772,26

053

512645,33

x

512645,33

289681,49

(315 AÚ - 391 AÚ)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )

x

Daňové pohľadávky

046

x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(341 až 345)

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

049

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

r. 052 až r. 056
(211 + 213)
(221 AÚ + 261)

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

x

r. 058 a r. 059

057

21071,99

21071,99

20014,63

(381)

058

21071,99

21071,99

20014,63

(385)

059

688825,57

482598,57

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

1088431,02

399605,45
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO
Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

4 2

1 3 3 7 0 0

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

061

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

315939,57

268904,59

072

142848,20

219785,26

062
063
064
065
066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

067
068
069
070
071

073

173091,37

49119,33

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

329224,76

99680,07

1. Rezervy

075

9138,16

10183,08

078

9138,16

10183,08

079

1442,88

928,80

080

1442,88

928,80

087

318643,72

88568,19

088

71042,99

49928,77

089

23511,91

3802,33

090

13677,57

1287,20

091

5386,27

4863,77

092

171735,50

11415,79

33289,48

17270,33

43661,24

114013,91

103

43661,24

114013,91

104

688825,57

482598,57

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení

(396)

Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky
r. 098 až r. 100
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

093
094
095
096
097

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
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IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

4 2

1 3 3 7 0 0

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

501 Spotreba materiálu

01

10836,76

10836,76

15429,31

502 Spotreba energie

02

297,44

297,44

630,01

504 Predaný tovar

03

511 Opravy a udržiavanie

04

52599,24

52599,24

26253,44

512 Cestovné

05

9789,45

9789,45

21216,95

513 Náklady na reprezentáciu

06

3261,43

3261,43

8342,62

518 Ostatné služby

07

144828,75

800,00

145628,75

167321,39

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

232645,06

530,00

233175,06

154798,94

09

73949,16

186,56

74135,72

51900,31

525 Ostatné sociálne poistenie

10

527 Zákonné sociálne náklady

11

9369,29

4545,55

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

128,97

541 Zmluvné pokuty a penále

16

18,90

1889,58

542 Ostatné pokuty a penále

17

543 Odpísanie pohľadávky

18

544 Úroky

19

545 Kurzové straty

20

546 Dary

21

547 Osobitné náklady

22

548 Manká a škody

23

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

1941,32

345,36

805399,02

805399,02

1049912,04

24

55668,50

55668,50

51917,51

25

26010,97

26010,97

29180,00

2785,22

2785,22

26

553 Predané cenné papiere

27

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

34,10
1941,32

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám

9369,29

33
34
35
36
37
38

1429381,61

1516,56

1430898,17

1583864,98
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

IČO 4 2
Číslo
riadku
c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

648 Zákonné poplatky

57

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

653

1 3 3 7 0 0 / SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

1925,00

1925,00

470,00

0,11

0,11

26,74

861,81

861,81

204,15

95621,00

95621,00

42397,58

9287,35

9287,35

13352,39

178332,23

178332,23

176940,21

59

654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku
656 Výnosy z použitia fondu

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

63
64

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

1750,00

1750,00

50,00

664 Prijaté členské príspevky

70

-2059,00

-2059,00

63498,00

507,89

507,89

1625,64

1317763,35

1335489,91

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

1317763,35

74

1602064,63

1925,11

1603989,74

1634054,62

75

172683,02

408,55

173091,57

50189,64

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

76

1070,31

77
78

172683,02

408,55

173091,57

49119,33
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I. Základné informácie
FIRN SLA s.r.o. /ďalej len FIRN SLA/ je v zmysle paragrafu 17 zák. č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného 29. novembra
2016 dcérskou obchodnou spoločnosťou Slovenskej lyžiarskej asociácie, kde Slovenská lyžiarska asociácia je jej
jediným spoločníkom.
Predmetom podnikania spoločnosti je:
1.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2.
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
3.
Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
4.
Ubytovanie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
5.
Ubytovanie služby bez poskytovania pohostinských činností
6.
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
7.
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8.
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9.
Služby požičovní
10.
Prenájom hnuteľných vecí
11.
Administratívne služby
12.
Vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13.
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
14.
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondícií
15.
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sídlo spoločnosti
Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Právna forma a právny režim
FIRN SLA je právnickou osobou. Vznik, právna forma, pomery a zánik sa riadi platnými právnymi predpismi,
najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších úprav.
FIRN SLA vystupuje pod nasledovným základným logotypom:
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II. Prehľad vykonávaných činností a projektov
Z dôvodu pandémie COVID 19 FIRN SLA ako jediná dcérska spoločnosť Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá
bola v roku 2020 národným športovým zväzom pre všetky lyžiarske odvetvia a snowbording, nemohla
poskytovať základné vzdelávacie kurzy v odbornostiach tréner lyžovania a inštruktor lyžovania.
Jediným zdrojom príjmu spoločnosti bol prenájom áut materskej organizácií SLA.
Pre potreby športovcov SLA spoločnosť zabezpečila formou lízingu:
➢ 2 prepravné vozidlá triedy Van L2H1
Vozidlo značky FORD Turneo Custom poskytovala formou mesačného nájmu Úseku severskej kombinácie SLA
od júna 2019.
Vozidlo Volkswagen Caravelle 2.0 TDI poskytovala športovcom projektu NLC Alpine a bolo prenajímané SLA od
augusta 2019.
Obidve vozidlá má SLA v dlhodobom prenájme na obdobie 5 rokov do mája 2024.
➢ 2 mikrobusy Volkswagen Caravelle 2.0 TDI
Jedno vozidlo poskytovala Úseku snowboardingu, druhé Úseku akrobatického lyžovania. Obidve vozidlá boli
prenajímané SLA od februára 2020. SLA ich má v dlhodobom prenájme na obdobie 5 rokov do januára 2025.

III. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
VI. Meno, priezvisko
fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová
Rok 2020 je štvrtým rokom funkčnosti spoločnosti. Z hľadiska účtovnej agendy a auditu toto obdobie plynule
nadväzuje na predchádzajúce účtovné obdobia.
Kompletná účtovná závierka FIRN SLA 2020 je k dispozícií na
http://www.slovak-ski.sk/sla/konferencia-sla-2021.html
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Komentár k priloženej účtovnej závierke:
Všetky významné položky účtovnej závierky sú bližšie špecifikované v Poznámkach k účtovnej závierke, ktoré sú
zverejnené v registri účtovných závierok (Finančná správa SR).
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IV. Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo
právnických osôb, ktorým organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prevyšujúce
v súčte sumu 5.000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené
Obchodný
partner

Dátum

Doplňujúci text

08.01.20

7. Leasingová splátka za FORD 01/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

08.02.20

8. Leasingová splátka FORD 02/2020 USK PP 298EH

08.03.20

Suma

Celkom

Úhrada leasingu

516,88 €

6 291,03 €

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,88 €

9. Leasingová splátka FORD 03/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.04.20

10. Leasingová splátka FORD 04/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.05.20

11. Leasingová splátka FORD 05/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.06.20

12. Leasingová splátka FORD 06/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.07.20

13. Leasingová splátka FORD 07/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.08.20

14. Leasingová splátka FORD 07/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

15. Leasingová splátka FORD 07/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.10.20

16. Leasingová splátka FORD 07/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.11.20

17. Leasingová splátka FORD 07/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

08.12.20

18. Leasingová splátka FORD 07/2020 USK PP 298EH

ČSOB Leasing, a.s.

Úhrada leasingu

516,83 €

12.01.20

Leasingová splátka Caravelle 01/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

20.02.20

Leasingová splátka Caravelle 02/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.03.20

Leasingová splátka Caravelle 03/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.04.20

Leasingová splátka Caravelle 04/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.05.20

Leasingová splátka Caravelle 05/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.06.20

Leasingová splátka Caravelle 06/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.07.20

Leasingová splátka Caravelle 07/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

08.09.20

Typ úhrady

5 760,00 €
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12.08.20

Leasingová splátka Caravelle 08/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.09.20

Leasingová splátka Caravelle 09/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.10.20

Leasingová splátka Caravelle 10/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

12.11.20

Leasingová splátka Caravelle 11/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

15.12.20

Leasingová splátka Caravelle 12/2020 USK PP 628EI

Tatra-Leasing,s.r.o.

Úhrada leasingu

480,00 €

HOTCAR, s.r.o.

Úhrada DFA - BU

6 598,00 €

03.02.20

1. zvýšená splátka Caravelle SNB PP 020EM

03.03.20

1. Leasingová splátka Caravelle 03/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.04.20

2. Leasingová splátka Caravelle 04/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.05.20

3. Leasingová splátka Caravelle 05/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.06.20

4. Leasingová splátka Caravelle 06/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.07.20

5. Leasingová splátka Caravelle 07/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.08.20

6. Leasingová splátka Caravelle 08/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.09.20

7. Leasingová splátka Caravelle 09/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.10.20

8. Leasingová splátka Caravelle 10/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.11.20

9. Leasingová splátka Caravelle 11/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.12.20

10. Leasingová splátka Caravelle 12/2020 SNB PP
020EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.02.20

1. zvýšená splátka Caravelle UAL PP 117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada DFA BÚ

6 598,00 €

03.03.20

1. Leasingová splátka Caravelle 03/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.04.20

2. Leasingová splátka Caravelle 04/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

11 399,20 €

11 399,20 €
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03.05.20

3. Leasingová splátka Caravelle 05/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.06.20

4. Leasingová splátka Caravelle 06/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.07.20

5. Leasingová splátka Caravelle 07/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.08.20

6. Leasingová splátka Caravelle 08/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.09.20

7. Leasingová splátka Caravelle 09/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.10.20

8. Leasingová splátka Caravelle 10/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.11.20

9. Leasingová splátka Caravelle 11/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

03.12.20

10. Leasingová splátka Caravelle 12/2020 SNB PP
117EM

Volkswagen Finančné
služby Slovensko

Úhrada leasingu

480,12 €

V. Prehľad nákladov a výnosov športovej organizácie a osobitne prehľad
nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na
odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

Rekapitulácia nákladov za rok 2020
Názov nákladovej položky
Spolu spotreba materiálu, energie
Služby
Dane a poplatky
Náklady na reprezentáciu
Náklady na hospodársku činnosť
Osobné náklady
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Odpisy
Finančné náklady
Spolu náklady celkom

Suma v €
529,00
11 650,00
443,00
0,00
29 757,00
0,00
2 953,00
14 182,00
2 661,00
32 418,00
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Rekapitulácia výnosov za rok 2020
Názov výnosovej položky

Suma v €

Tržby z predaja služieb vlastných výrobkov a služieb

25 397,00

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

2 808,00

Výnosy z finančnej činnosti

0,00

Spolu výnosy

28 205,00

VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Bilancia v €
AKTÍVA

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2019

Nárast/úbytok

Dlhodobý hmotný majetok

93 716,00

52 130,00

41 586,00

Obežný majetok

11 614,00

23 235,00

-11 621,00

1.pohľadávky

2 682,00

2 708,00

-26,00

2.finančný majetok

6 423,00

20 527,00

-14 104,00

105 330,00

75 365,00

29 965,00

5 000,00

5 000,00

0,00

-4 486,00

-7 578,00

3 092,00

108 287,00

73 132,00

35 155,00

1 400,00

1 400,00

0,00

2.Dlhodobé záväzky

58 927,00

33 545,00

25 382,00

3.Krátkodobé záväzky

47 960,00

38 187,00

9 773,00

z toho

PASÍVA
Vlastné imanie
Základné imanie
Hospodársky výsledok
Záväzky
1. Rezervy

VII. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty
Hospodársky výsledok 2020 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 21.6.2021
Rekapitulácia HV za rok 2020
Suma v €
Spolu výnosy

28 205,00

Spolu náklady

32 418,00

Hospodársky výsledok

-4 486,00

Návrh na rozdelenie zisku : Preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov.
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VIII. Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch

Základným dokumentom FIRN SLA s.r.o. je zakladateľská listina obchodnej spoločnosti podľa § 8 ods.1
zákonač.530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zakladateľskej listine FIRN SLA s.r.o. neboli za uplynulé obdobie vykonané žiadne zmeny.
Medzi ďalšie významné dokumenty a prevádzkové predpisy patria:
Bezpečnostná smernica – bez zmeny

IX. Zmeny v zložení orgánov FIRN SLA s.r.o.
V nasledovnom uvádzame zmeny ktoré nastali v uplynulom období v zložení výkonných riadiacich a
kontrolných orgánov asociácie:
Meno a priezvisko

Typ orgánu (riadiaci/kontrolný)

Od

Do

Ivan Ivanič

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Marino Mersich

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Ján Garaj

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Poprad 21.06.2021
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč MÚJ

mikro účtovnej jednotky

31 . 12 . 2 0 20

zostavená k

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Mesiac Rok

Účtovná závierka

2120662104

X riadna

IČO

51277166

mimoriadna

SK NACE

priebežná

85 . 59 . 0

(vyznačí sa x)

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč MÚJ 1-01)

x

(v celých eurách)

od

1 2 0 20

do

12 2 0 20

od

1 2 0 19

do

12 2 0 19

Za obdobie

Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

x

Poznámky (Úč MÚJ 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

FIRN

SLA

S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

KARPATSKÁ

15

Obec

PSČ

05801 POPRAD
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR

SR

OS

vložky

Prešov,

oddiel¦

Sro.,

Œíslo

35710/P

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

15 . 06 . 2 0 21

.

.

2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18008/2014

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

Portálu

FS

Strana 1

UZMUJv14_2

Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01
Označenie

DIČ 2120662104 IČO 51277166

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

Netto 1

a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14

01

105330

75365

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 04 + r. 09

02

93716

52130

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/

03

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)

04

93716

52130

A.II.1.

Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
- /081, 092A, 094A, 095A/

05

93716

52130

23235

Samostatné hnuteľné veci a súbory
2. hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/

06

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
3. 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

07

Opravná položka k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

08

A.III.

Dlhodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13)

09

A.III.1.

Podielové cenné papiere (061, 062, 063,
043A, 053A) - /095A, 096A/

10

4.

Ostatný dlhodobý finančný majetok
2. (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) - /095A, 096A/
3.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22XA)

Ostatný dlhodobý finančný majetok so
4. zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

11

12

13

B.

Obežný majetok
r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21

14

11614

B.I.

Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/

15

2509

Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A,
336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA,
371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A,
385A) - 391A

16

Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r. 20)

17

2682

2708

18

612

2095

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
2. dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,
346A, 347A, 34XA) - /391A/

19

482

Ostatné pohľadávky
3. (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391A/

20

1588

613

B.II.

B.III.

Pohľadávky z obchodného styku
B.III.1. (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,
31XA) - /391A/

B.IV.

Finančný majetok
r. 22 + r. 23

21

6423

20527

B.IV.1.

Peniaze a účty v bankách
(211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)

22

6423

20527

Ostatné finančné účty (251, 252, 253,
256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/

23

2.

MF SR č. 18008/2014
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Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01
Označenie

DIČ 2120662104 IČO 51277166

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

3

a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
4

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 25 + r. 34

24

105330

75365

A.

Vlastné imanie
r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33

25

–2957

2233

A.I.

Základné imanie
r. 27 + r. 28

26

5000

5000

A.I.1.

Základné imanie a zmeny základného
imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)

27

5000

5000

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

28

A.II.

Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)

29

A.III.

Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)

30

500

500

A.IV.

Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)

31

A.V.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, /-/429)

32

–3971

4311

A.VI.

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 +
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

33

–4486

–7578

B.

Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +
r. 43 + r. 44 + r. 45

34

108287

73132

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,
472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,
479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)

35

58927

33545

B.II.

Dlhodobé rezervy
(451A, 459A, 45XA)

36

B.III.

Dlhodobé bankové úvery
(461A, 46XA)

37

B.IV.

Krátkodobé záväzky okrem rezerv,
úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)

38

47960

38187

39

24350

22358

2.

B.I.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
B.IV.1. (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
Záväzky voči zamestnancom a
2. zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)
3.

Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A,
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)

Ostatné krátkodobé záväzky
4. (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

41

715

1331

42

22895

12359

1400

1400

B.V.

Krátkodobé rezervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)

43

B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

44

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

45

MF SR č. 18008/2014
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2120662104 IČO 51277166
Úč MÚJ 2 - 01
Označenie

Text

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

1

a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

28205

37400

25397

37393

07

2808

7

Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)

08

29757

44248

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)

09

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

10

529

1232

C.

Služby
(účtová skupina 51)

11

11650

21543

D.

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

12

E.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

443

111

F.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, (+/-) 553)

14

14182

7203

G.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

15

H.

Opravné položky k pohľadávkam
(+/- 547)

16

I.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

17

2953

555

**

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)

18

–1552

–6848

*

Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 +
r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)

19

13218

14618

*

Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)

20

VII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

21

VIII.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
(665)

22

IX.

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

23

X.

Výnosové úroky
(662)

24

XI.

Kurzové zisky
(663)

25

XII.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti
(668)

26

*

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)

01

I.

Tržby z predaja tovaru
(604, 607)

02

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

03

III.

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

04

IV.

Aktivácia
(účtová skupina 62)

05

V.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

06

VI.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

*

MF SR č. 18008/2014
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2120662104 IČO 51277166
Úč MÚJ 2 - 01
Označenie

a

Text

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

2661

730

2555

629

33

106

101

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)

34

–2661

–730

**

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. 18 + r. 34)

35

–4213

–7578

P.

Daň z príjmov
(591, 595)

36

273

Q.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-) (596)

37

***

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38

*

Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r. 28 až r. 33)

27

J.

Predané cenné papiere a podiely
(561)

28

K.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

29

L.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

30

M.

Nákladové úroky
(562)

31

N.

Kurzové straty
(563)

32

O.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

**

MF SR č. 18008/2014
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P O P R A D
21.06.2021

I. Základné informácie
Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/ je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom
znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v súlade s osobitným predpisom v
nasledujúcich samostatných športových lyžiarskych odvetviach, ktoré sú olympijskými športmi alebo, ktoré
sú registrované medzinárodnou športovou organizáciou FIS - Fédération Internationale de Ski (v slovenskom
jazyku ako Medzinárodná lyžiarska federácia, ďalej aj iba „FIS“):

•
•
•
•
•
•
•

akrobatické lyžovanie,
alpské lyžovanie,
bežecké lyžovanie,
lyžovanie na tráve,
severská kombinácia,
skoky na lyžiach,
snoubording,

Predsedníctvo SLA je najvyšším výkonným orgánom SLA, ktorý riadi činnosť SLA a rozhoduje o všetkých
bodoch činnosti SLA, pokiaľ týmito stanovami alebo inými predpismi nie sú rozhodnutia vyhradené Konferencii
alebo iným orgánom SLA.
Predsedníctvo SLA najmä:

a)

vykonáva uznesenia konferencie,
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b)

volí členov kontrolno-revíznej komisie SLA
konferencia SLA,

c)

pripravuje a predkladá konferencii návrhy a podkladové materiály na jej
rokovacieho poriadku konferencie a volebného poriadku konferencie,

d)

schvaľuje ročný rozpočet SLA,

e)

zabezpečuje hospodárenie, správu a prevádzku majetku SLA,

f)

zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh SLA,

g)

zabezpečuje vypracovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy,

h)

vykonáva práva zamestnávateľa,

i)

spracováva koncepciu činnosti SLA,

j)

schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých disciplín,

k)

schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých úsekov,

l)

schvaľuje nadobúdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku a nakladanie s hnuteľným majetkom,

m)

vypracováva a schvaľuje Organizačný poriadok SLA, Disciplinárny poriadok SLA, Registračný
poriadok SLA a ďalšie predpisy, poriadky a vnútorné smernice podľa potreby združenia,

n)

zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,

o)

vyhotovuje správu o stave SLA pre konferenciu,

p)

na návrh úsekov schvaľuje reprezentačné družstva,

q)

na návrh úsekov schvaľuje a predkladá nominácie reprezentácií na vrcholové športové podujatia
(zimné olympijské hry, Majstrovstva sveta, zimné univerziády a iné), a to bez ohľadu na vekovú
kategóriu,

r)

schvaľuje a menuje zástupcov SLA do komisií a subkomisií FIS, vrátane zloženia delegácie na
zasadnutia kongresu FIS,

s)

schvaľuje organizačný výbor podujatí Svetový pohár, Kontinentálny pohár, Majstrovstva sveta a iné
bez ohľadu na vekovú kategóriu,

t)

rozhoduje o výške ročného členského príspevku na činnosť SLA,

u)

vymenúva a odvoláva trojčlennú komisiu na konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel v
prvom stupni v zmysle § 92 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe,

v)

schvaľuje zmluvy a dohody, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti
stanovených v organizačnom poriadku SLA.

s výnimkou predsedu a podpredsedu, ktorých volí

rokovanie, vrátane

pre SLA za podmienok

2|Strana

II. Zloženie orgánu a jeho zmeny
Dňom 29.05.2016 prijatím zmien Stanov SLA Konferenciou SLA 2016 má Predsedníctvo SLA jedenásť (11) členov
a každý člen predsedníctva SLA má 1 hlas.

a)

prezident SLA – predseda Predsedníctva SLA,

b)

2 viceprezidenti SLA,

c)

1 zástupca odvetvia bežeckých disciplín,

d)

1 zástupca odvetvia alpských disciplín,

e)

1 zástupca odvetvia skokov na lyžiach,

f)

1 zástupca odvetvia severskej kombinácie,

g)

1 zástupca odvetvia lyžovania na tráve,

h)

1 zástupca odvetvia akrobatického lyžovania,

i)

1 zástupca odvetvia snoubordingu,

j)

1 zástupca športovcov.

V nasledovnom uvádzame zmeny ktoré nastali v uplynulom období v zložení Predsedníctva SLA:
Meno a priezvisko

Funkcia

Od

Do

Ivan Ivanič

prezident

31.05.2018

súčasnosť

Ján Garaj

viceprezident

31.05.2018

súčasnosť

Marino Mersich

viceprezident

31.05.2018

súčasnosť

Tomáš Murgáč

Člen za UAL

31.05.2018

súčasnosť

Jana Gantnerová

Člen za športovcov

31.05.2018

súčasnosť

Marek Hliničan

Člen za SNB

31.05.2018

súčasnosť

Neobsadené od 3.12.2020

Člen za UTL

Martin Mesík

Člen za SÚ

3.9.2020

František Zlevský

Člen za USK

3.9.2020

súčasnosť

Viktor Halíř

Člen za BÚ

31.05.2018

súčasnosť

Patrik Dluhoš

Zástupca ÚAD

31.05.2018

súčasnosť

súčasnosť
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Krátke zhodnotenie činnosti jednotlivých členov P-SLA:
Ivan Ivanič - prezident
Marino Mersich - viceprezident
Ako viceprezident SLA som sa aktívne zúčastňoval na všetkých zasadnutiach P-SLA, stretnutiach s HKŠ, s
predstaviteľmi SOŠV, Dukla, ako aj zmluvnými partnermi SLA, kde som vždy hájil záujmy SLA a svojich
členov, nakoľko mi to vyplýva z funkcie.
Podieľal som sa najmä na týchto činnostiach:
-Pripomienkovanie súťažné poriadky úsekov UAL,SnB,UAD,SU,USK,BU ,
- zabezpečenie sponzora ako aj iné materiálne zabezpečenie pre projekt PRO SKI TÍM,
- príprava Žiadosť o príspevok uznanému športu,
- príprava podkladov a stretnutie s Hlavnou kontrolórkou športu na základe kontrolnej činnosti z podnetov od
členov ÚAD, Ako aj finančná kontrola HKS
- zúčastnil som sa na stretnutí s predstaviteľmi MŠVVŠ
- riešenie vozového parku SLA,pre UAL a Snb
- iné činnosti vyplývajúce z funkcie.
- ďalších 800 hodín som sa podieľal na iných činnostiach na základe poverenia P-SLA, najmä
-pre projekt SOV „ Bag pre UAL“ stretnutie s predstaviteľmi strediska Donovaly, riaditeľom NAPANTu,
stavebným úradom Donovaly a iné potrebne činnosti
- príprava podkladov a stretnutie s Auditorskou skupinou dodanie dokladov
- dozeranie a pripomienkovanie podkladov a odpovedí pre vládn Audit
- zabezpečenie sponzorských materiálov pre UAD ako tyče, vrtáky, lyžiarske palice
- jednanie s organizátorom Svetového pohára – zjazdové lyžovanie Jasná
- jednanie so zmluvným partnerom Infront na zabezpečenie finančnej časti z SP Jasná vo výške 79.200
vrátane prípravy zmluvy s organizátorom TMR
- Spracovanie a dotiahnutie zmluvy o priamom realizátorovi Ski tím Vlha sro pre čerpanie príspevku Top tím
V období od 1.1.2020 som prijal a spracoval 1850 mailov a odoslal som 926 mailov
Vo všetkých záležitostiach som konal so starostlivosťou riadneho hospodára a postupoval som v súlade so
stanovami, uzneseniami a rozhodnutiami orgánov SLA.

Ján Garaj - viceprezident
Tomáš Murgáč – člen za ÚAL
Rok 2021 bol veľmi ťažký pre SLA. Keďže sa v podstate nekonali oficiálne P-SLA zúčastňoval som sa na
pracovných skupinách, na ktorých sme riešili vzniknutú aktuálnu situáciu SLA. Týchto stretnutí a neskôr taktiež
zasadnutí P-SLA som sa aktívne zúčastňoval do Apríla 2021. Po tomto dátume som dospel k rozhodnutiu
opustiť všetky funkcie v SLA – športovo-technický riaditeľ úseku, predseda úseku ako aj člen predsedníctva
SLA za ÚAL. Od tohtoročnej členskej schôdze ÚAL je novým predsedom úseku Peter Červeň. Z uvedených
dôvodov som sa po tomto dátume nezúčastňoval na hlasovaniach P-SLA.
Za môj najväčší prínos v tomto roku považujem fakt, že sa nám podarilo úspešne zabezpečiť výpravu na
Majstrovstvá Sveta Juniorov – Krasnoyarsk 2021, kde sme ako úsek dosiahli historický úspech v juniorskej
kategórii. Michael Oravec vyjazdil krásne 4. a 5. miesto v disciplínach BigAir a Slopestyle.

Viktor Halíř – člen za BÚ
Ako člen P-SLA som sa vo svojom voľnom i pracovno čase, ak to vyťaženosť dovoľovala, venoval bez
nároku na odmenu
úlohám spojeným s rozvojom lyžovania na Slovensku.
Mojou individuálnou prácou, naštudovaní prerokovaných materiálov a následným vystupovaním i hlasovaním
som vždy prihliadal na korektný prínos pre všetky odborné úseky a disciplíny v zmysle fair play s cieľom
vytvárať podmienky pre rozvoj lyžovania.
Mojou nekonfliktnou povahou som sa snažil znižovať zbytočné napätie vytvárané v štruktúrach P-SLA,
pretavoval, zastupoval a hájil som argumentačné záujmy predsedníctva BÚ SLA na pôde P-SLA s
prihliadnutím na celkový spoločný záujem lyžovania na Slovensku.
Svojou osobnou angažovanosťou som prispel k skvalitneniu zabezpečenia laboratórnej diagnostiky a
vyhodnotenia biochemických
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parametrov pre reprezentantov BÚ SLA, TM BÚ SLA i NLC Nordic.
Počas pandemickej situácie spojenej s Covid-19 som bol nápomocný pri riešení urgentných prípadov
vyšetrení a konceptov C-19 pre BÚ SLA.
Osobne som zabezpečoval aj testovanie počas hromadného podujatia BÚ SLA na Skalke pri Kremnici.
Mrzí ma, že moja ochota pomôcť lyžovaniu na Slovensku je častokrát nepodložene a zámerne
dehonestovaná, (taktiež aj práca kolegov v P-SLA) napádaná bývalými členmi SLA, čo vo vyspelej kultúre
nemá miesto ani obdobu.

Marek Hliničan – člen za SNB
Úsek snowboardingu SLA napriek všetkým obmedzeniam, v spojitosti s pandemickou situáciou a zároveň s
neprávoplatným odobratím štatútu národného športového zväzu SLA zo strany ministerstva, v sezóne 20/21
spolu s vedením SLA vytrvalo hľadal možnosti ako zabezpečiť našim športovcom tréningovú prípravu a účasť
na pretekoch.
Vďaka vedeniu TMR a SLA sa podarilo, aj napriek pandemickým obmedzeniam, vybudovať v Jasnej na
Otupnom snowpark, ktorý nám slúžil počas celej sezóny ako tréningové centrum freestyle
snowboardingu. Park sme dokázali plnohodnotne využívať, keďže sme zakúpili z osobných financií snežný
skúter, ktorý sme používali namiesto lanovky.
Pre snowboardcross boli vytvorené tréningové podmienky na Štrbskom Plese a v stredisku Ždiar, kde mali
naši reprezentanti a členovia talentovanej mládeže, vďaka ústretovému prístupu zo strany týchto
stredísk, vybudované snowboardcrossové trate.

Jana Gantnerová – člen za športovcov
Patrik Dluhoš – zástupca ÚAD
3 x prevoz zranených športovcov NLC z ITA do SVK (Ilavský, Pavelka , Dluhoš)

1/2020
3/2020

sústredenie NLC zabezpečenie športovej prípravy bez
hlavného trénera a asistenta trénera – Štrbské pleso

5/2020

fyzio BB 26.5. – zabezpečenie a doprava

6/2020

fyzio BB 2.6., 9.6., 17.6., 25.6. – zabezpečenie a doprava

7/2020

fyzio BB 2.7., 9.7., 14.7., 21.7., 28.7. – zabezpečenie a doprava
2 x kond. sústredenia 3.7.-5.7., 15.7.-18.7. – zabezpečenie a doprava
NŠC testy 6.7.-7.7. – zabezpečenie a doprava

8/2020

5 dní sústredenie Passo Stelvio, – zabezpečenie a doprava
prevoz materiálu z Brunek ITA do SR – zabezpečenie a doprava
2 x sústredenie NLC - Passo Stelvio – zabezpečenie a doprava
2 x sústredenie NLC - Schnalstal, Solda – zabezpečenie a doprava
2 x sústredenie NLC - Sappada, Monte Croce, Toblach-Tenkerlift , Santa Catarina –
zabezpečenie a doprava
2 x sústredenie NLC - Sappada, Monte Croce, Toblach-Tenkerlift– zabezpečenie a doprava
Príprava súťažného poriadku SLA
Komunikácia s štátnymi inštitúciami a SOŠV ohľadom prihlasovania športovcov na
preteky FIS atď.
Komunikácia so SAPUL-om
NLC 3.1.-5.1.2021 FIS preteky Sczawnica POL, – zabezpečenie a doprava
NLC 3 dni tréning Sczawnica POL – zabezpečenie a doprava
Príprava nominácie na MS Cortína
Účasť na on-line porade s MŠ SR

9/2020
10/2020
11/2020
12/2020

1/2021
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Slovenský pohár
- Kompletné logistické zabezpečenie súťaže a finančné krytie organizácie SLP zo
strany LK Sp.N.Ves
Miesto: Mlynky,
Termín: 6.2.-7.2.2021
SLP 2021/2021 bol uskutočnený v zmysle protipandemických opatrení COVID19 krízového
štábu SR ako hromadné podujatie za splnenia všetkých stanovených opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR
FIS CHILDREN – uznané kvalifikačné preteky pre nomináciu do repre U21
- kompletné logistické zabezpečenie výpravy a zabezpečenie sponzorských financií
pre športovcov AD SLA za účelom ich účasti na na uvedených súťažiach
1. Miesto: Bjelašnica BiH
Termín: 21.2.-24.2.2021
2. Miesto: Pamporovo BUL
Termín: 18.3.-19.3.2021
1/2021 – 6/2021
- zastupovanie športového riaditeľa AD
2/2021

1. Komunikácia s SOŠV
a) Nominácie športovcov na MS Cortina, MSJ, FIS children
b) Príprava pretekov FIS, N, SLP atď
2. Príprava nominácií do repre a TM
3. MTZ podpora WC tím muži
4. Zabezpečenie sponzorských financií (sponzorská zmluva)
5. Príprava ČS

Martin Mesík – zástupca SÚ
Po zvolení do funkcie 2/2020 som sa snažil riešiť problémy SU a urobiť si obraz o fungovaní na P-SLA.
Hlavným cieľom členov úseku je komunikácia medzi klubmi a rast športovej základne úseku. Plánovanie nám
všetkým narušila pandémia C19 ktorá vypukla 3/2020. Pre zákaz stretávania sa/organizovanie súťaží, sa
komunikácia medzi trénermi presunula do online priestoru, čo nie všetkým členom vyhovuje. Obmedzené boli
aj samotné tréningy. V priebehu leta 2020 sa nám podarilo uskutočniť dve kolá domácej žiackej a
dorasteneckej súťaže Liga Mládeže SLA. Zúčastnili sme sa aj FIS campu v rakúskom Villachu kde našu
postupnú prácu zo žiakmi a dorastom ocenili aj S.Pertile FIS Word Cup race director a B.Schodler FIS COC
koordinátor.
Jesenné súťaže sme boli nútení pre pandémiu a zákaz stretávania sa zrušiť. Počas zimnej sezóny sme súťažili
počas núdzového stavu v SR na báze dobrovoľnosti v Poľsku.(nie všetci rodičia boli ochotní svoje deti pustiť
na preteky). Napriek tomu sa žiaci a dorastenci zlepšili vo výsledkoch Poľského Lotos cupu. V lete 2021
vstupujeme vekom do FIS cup pretekov s T. Mesíkovou a v roku 2022 H. Kapustíkom.
Držím palce aby sme získali FIS body pre postup do vyšších FIS súťaží.
V spolupráci s F. Zlevským predsedom ÚSK a M. Mistríkom (ŠTR) sa nám v priebehu roka 2020 podarilo:
- založenie skladových kariet
- smernica pre služobné vozidlá SU USK SLA
- vyhotovenie a schválenie štatútu trénerskej rady SU USK SLA
- vytvoriť nový súťažný poriadok SU a USK
- trénerská rada ako poradný orgán P-SU/USK
Verím že sa skoro podarí vyriešiť spor medzi SLA a ZSL trvajúci od 1.12.2020 aby sme sa mohli všetci venovať
rastu športovej základne a športovej výkonnosti v našej disciplíne - skoky na lyžiach a severská kombinácia.

František Zlevský – zástupca ÚSK
6|Strana

Ako člen P-SLA od septembra 2020 som sa zúčastňoval všetkých zasadnutí P-SLA. Počas mojej pôsobnosti
som sa snažil ako člen P-SLA a zároveň ako predseda ÚSK SLA o udržanie funkčnosti úseku a jeho rozvoj,
hlavne v rozširovaní základne športovcov. Aj napriek nie ľahkej situácii spôsobenej pandémiou COVID19
ako aj stále pretrvávajúcou situáciou v Slovenskom lyžovaní sme absolvovali všetky dostupné a zrealizované
súťaže doma i v blízkom zahraničí (CZE,PL).
Z dôvodu organizačných zmien a čiastočnej časovej absencii ŠTR som sa snažil v sezóne 2020/21 byť
nápomocný pri plnení povinnosti aj tejto pozície (ŠTR).
Spolu s predsedom SÚ M. Mesíkom som sa podieľal na vytvorení Trénerskej
rady ako pomocného a podporného orgánu pre P-SÚ a ÚSK SLA.
Spolupracoval som na zorganizovaní letných kôl Ligy Mládeže.
Zabezpečil som potrebnú bežeckú výstroj pre TM ÚSK SLA.
V spolupráci s M. Mesíkom ako aj M. Mistríkom - novým ŠTR sme zaviedli systém skladových kariet
pre dôkladnú inventarizáciu materiálu.
Tím športovcov zaradených do TM ÚSK SLA sa zúčastnil FIS campu v rakúskom Villachu.
Viedol som komunikáciu s medzinárodným trénerom M. Lunardim ITA ohľadom možnej spolupráce v
prípade potreby obsadenia pozície reprezentačného trénera – zatiaľ aj z dôvodu spomínaných situácií je táto
komunikácia odložená na neurčito.
S členmi TM ÚSK SLA sa nám v zimnej sezóne podarilo zúčastniť niekoľkých pretekov LOTOS CUP
v Poľsku.
Za úsek severskej kombinácie treba spomenúť účasť H. Kapustíka na YOUTH CUPe v Harachove
CZE – zisk FIS bodov
Pevne verím, že sa spomínané situácie v krátkom čase vyriešia, a ja sa budem môcť venovať veciam, ktoré
budú prospešné pre skvalitnenie športových podmienok a príprav, a to nie len pre združenárov a skokanov,
ale aj pre všetkých lyžiarov v SLA a na Slovenku.

III. Prehľad zasadnutí P-SLA
Od poslednej konferencie SLA (3.9.2020) do súčasnosti P-SLA zasadlo kvôli COVID pandémii 2 krát, a to v
nasledovných termínoch:
Meno a priezvisko

Miesto

Dátum

16. P-SLA

Banská Bystrica

24.5.2021

17. P-SLA

Poprad

21.6.2021

Zápisy z uvedených zasadnutí sú k nahliadnutiu na http://www.slovak-ski.sk/sla/zapisy-zpredsednictvasla.html
Predsedníctvo okrem prerokovávania bežnej agendy z pohľadu zabezpečovania chodu SLA väčšinu svojej
činnosti venovalo práci na záchrane SLA po odobratí štatútu NSA zo strany MŠVVŠ dňa 15.12.2020. Táto
činnosť je prioritou aj v dnešných dňoch.

IV. Prehľad prijatých uznesení P-SLA
Od poslednej konferencie 3.9.2020 do súčasnosti, prijalo P-SLA nasledovné významné uznesenia:
15/20/270
P-SLA z dôvodu reštrukturalizácie sekretariátu SLA predsedníctva SLA udeľuje štatutárom SLA mandát k
príprave, schváleniu a uskutočneniu zmien v organizačných štruktúrach sekretariátu SLA, ako aj realizovať
personálne obsadenie.
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15/20/271-el.
HKŠ preskúmal podnet člena SLA p. Sinaya, ktorý sa týkal hlasovania per rollam. HKŠ nemal námietky
k samotnému hlasovaniu, ako ani k spôsobu hlasovania.
Jediná výčitka sa týkala čl. 6, bodu 2. smernice o elektronickom hlasovaní, kde uvedené znenie „V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta“ nie je možné
aplikovať pre toto hlasovanie.
Aktuálne platné znenie čl. 6 bodu 2 v Smernici o elektronickom hlasovaní:
2. Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná
väčšina všetkých členov orgánu SLA pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
Nové znenie bodu čl. 6 bodu 2.
2. Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná
väčšina všetkých členov orgánu SLA pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti.
15/20/272-el.
Kristina Saalova z úseku vzdelávania žiada o výnimku pre tento rok, 2020, týkajúcu sa doškoľovacích kurzov.
Podľa našej internej smernice pre predĺženie platnosti osvedčení/licencií je potrebné absolvovať doškoľovací
kurz. Naplánovaný doškoľovací kurz na sobotu 19.12.2020 je v ohrození v prípade doručenia oficiálneho
vyjadrenia o odobratí Štatútu národného športového zväzu lyžiarov Slovenskej lyžiarskej asociácií. Z tohto
dôvodu p. Saalová navrhuje uznať predĺženie licencií bez absolvovania kurzu. Poplatok 45 € sa stáva
poplatkom za predĺženie platnosti licencií a zároveň p. Saalová navrhuje nevyberať štandardný
administratívny poplatok 5 € pri vydávaní licencií.

15/20/273
P-SLA ruší uznesenie P-AD č. 8-28/2020 a uznesenie č. 9-28/2020 UAD z dôvodu, že nie je v
súlade s uznesením P-SLA o rozdelení rozpočtu zo dňa 26.8.2020 a že P-AD nedisponuje sumou,
ktorú rozdelili v tomto uznesení.
15/20/274
Časť členov, ktorí prevzali materiál v majetku SLA (niektorí z nich k 29.11.2020), zrušila členstvo
v SLA. Predsedníctvo SLA má za to, že zverený materiál užívajú neoprávnene a preto ich vyzýva
k vráteniu materiálu na sekretariát SLA okamžite. Zároveň P-SLA poveruje sekretariát SLA na
spracovanie výzvy v spolupráci s advokátskou kanceláriou na okamžité vrátenie materiálu
a majetku SLA – hnuteľného i nehnuteľného vrátane sponzorsky poskytnutého.
15/20/275
Z hľadiska núdzovej situácie udeľuje P_SLA štatutárnym zástupcom právo a týmto ich
splnomocňuje flexibilne riešiť tak zamestnanecko-právne vzťahy ako aj mandátne zmluvy,
z ktorých SLA vyplývajú záväzky.
(Na základe usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu nesmú byť od januára 2021
viac použité PUŠ´´20 na úhradu mzdových záväzkov).
15/20/276
Predsedníctvo SLA schvaľuje Súťažné poriadky, tak ako v prílohe resp. už zverejnené na úsekových
stránkach, odsúhlasené jednotlivými predsedníctvami odborných úsekov. Usporiadateľ jednotlivých
podujatí nesmie byť členom inej lyžiarskej asociácie, zväzu, či zoskupenia. Každý športovec musí
byť členom SLA.
pozn.: súťažné poriadky, ktoré neboli prílohované boli zverejnené na www.slovak-ski.sk, sp AD bude
opravený!
15/20/277
P-SLA schvaľuje zmeny v Registračnom a prestupovom poriadku SLA s okamžitou účinnosťou
(viď príloha) zároveň poveruje Se-SLA na jeho zverejnenie a zaslanie podstatných zmien na
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vedomie členom SLA (členské individ. 1,-EUR/4 roky, klub 20,-/4 roky, preukaz v kartičkovej plastovej forme
-foto + 5,-EUR, člen, ktorý zrušil členstvo, sa môže prihlásiť za pôvodný klub, ak ten ale nie je už členom, tak
sa môže prihlásiť za akýkoľvek iný - Čl. 4 a ak zruší členstvo, členský poplatok za nevracia)
15/20/278
P-SLA schvaľuje KOMISIU „krízový štáb“ (Podľa § 13.2 písm. e) Stanov SLA) . Ustanovenie takéhoto štábu
je pre nutnosť skrátenia a sprofesionalizovania rozhodovacích procesov v SLA. Krízový štáb koordinuje
výstup VŠETKÝCH informácií smerom von zo SEKRETARIÁTU SLA.
- Martin Kurcáb (PREDSEDA), Ivan Ivanič, Petra Penkert, Ján Garaj (PRE globálne-strategicko-politické
procesy)
- Marino Mersich, Rudolf Macušek, Mária Košická, Ján Garaj (PRE vládny Audit a financie)
- Ivan Karkošiak, Ivan Ivanič (PRE komunikáciu s FIS a SOŠV)
- Július Hermély (koordinátor)
- Jiří Jeřábek, Adriana Bednárová, Katarína Štellmachová, Marcela Martinkovičová (externí asistenti
krízového štábu)
- Michal Malák, Marek Hliničan, Patrik Dluhoš, Martin Mesík, František Zlevský, Ľubo Masár, Tomáš Murgáč
(komunikácia s členskou základňou)
- Julis Hermély, Ivan Ivanič, Ivan Karkošiak (registrácie)
15/20/279
P-SLA schvaľuje vrátenie alikvótnej čiastky po výstupe člena SLA zo SLA z predplateného
členského v SLA, v roku 2021 a to jedine za podmienky, že dotknutá osoba bude mať vyrovnané
všetky záväzky voči SLA a vráti členský preukaz.
15/20/280
P-SLA schvaľuje zmluvu o spolupráci SLA – NLC Alpine a Agonistica di sci alpino sezóna 20-21
15/20/281
P-SLA schvaľuje zriadenie a zabezpečenie automatického registračného a evidenčného systému pre
nezávislé prepojenie vlastnej SLA-databázy a štátneho imformačného systému (ISŠ) vrátane
analýzy úsekových databáz – SLA.
15/20/282
P-SLA schvaľuje a kooptuje na základe žiadosti členov P_ULT (Ľ. Masár, M. Jánoška v kooperácii
s ďaľšími členmi ULT) P_SLA o kooptáciu a súčasné sfunkčnenie úsekovej štruktúry po odchode
L.Šandora kooptáciou člena SLA Z. Macháčka do P_ULT z dôvodu sfunkčnenia chodu športového
odvetvia.
15/20/283
P-SLA schvaľuje a kooptuje na základe žiadosti t.č. jediného člena P_AD (P. Dluhoš), P_SLA o
kooptáciu min. 2 členov a súčasné sfunkčnenie úsekovej štruktúry po odchode členov P_AD.
Kandidáti ku kooptácii Ján Garaj a Patrícia Slobodníková z dôvodu sfunkčnenia chodu športového
odvetvia.
pozn.: pán Ján Garaj v prípade záujmu uvoľní miesto kooptovaného člena AD. Ak sa taká možnosť
nenaskytne bude stáť k dispozícii až do najbližšej ČS-AD.
15/21/284-el
P-SLA schvaľuje prijatie všetkých žiadateľov uvedených v prílohe (4189 členov) za členov SLA.
Poprosím o hlasovanie v skrátenej lehote.

15/21/295-el.
P-SLA schvaľuje usporiadanie SP v lyžovaní na tráve, ktoré sa uskutoční v stredisku Piešťany - AHOJ v dňoch
4.6.-6.6.2021.

15/21/301-el
Prijaté opatrenie k správe z vládneho auditu č. 20100085-N-03:
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P-SLA nemôže schváliť podpísanie akejkoľvek zmluvy so spoločnosťou, v ktorej člen štatutárneho orgánu PSLA je člen štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo výkonného orgánu prijímateľa.
15/21/302-el
Prijaté opatrenie k správe z vládneho auditu č. 20100085-N-03:
Talentovanej mládeži a reprezentantom SLA sa zakazuje dopraviť na miesto tréningového procesu,
sústredenia, výcvikových táborov a prípravné stretnutia iným vozidlom, ako určuje zákon č. 283
o cestovných náhradách.
15/21/310-el.
P-SLA schvaľuje prijatie všetkých žiadateľov uvedených v prílohe (353 členov) za členov SLA.
15/21/311-el.
P-SLA schvaľuje zriadenie etickej komisie v zložení:
Peter Ďurčo – predseda
Vincent Frič – podpredseda
Jiří Jeřábek – člen
Doplnený organizačný poriadok o činnosť etickej komisie bude predložený P-SLA na schválenie po jeho
odsúhlasení legislatívnou komisiou.
16/21/312
P-SLA vyslovuje dôveru Prezidentovi SLA Ivanovi Ivaničovi.
16/21/313
P-SLA vyslovuje nedôveru Viceprezidentovi Mersichovi
16/21/314
P-SLA vyslovuje dôveru Viceprezidentovi Garajovi
16/21/316
P-SLA ako najvyšší výkonný orgán SLA pozastavuje výkon právomoci viceprezidenta a štatutára p. Mersicha
až do rozhodnutia Konferencie SLA z dôvodu vyslovenia nedôvery P-SLA p. Mersichovi dňa 24.5.2021 na16.
zasadnutí P-SLA. Akýkoľvek výkon právomoci a úkon v mene SLA a pre SLA p. Mersichom po vyslovení
nedôvery viceprezidentovi a štatutárovi SLA p. Mersichovi je porušením rozhodnutia P-SLA zo dňa
24.5.2021 o vyslovení nedôvery.
Zároveň P-SLA vyzýva p. Mersicha aby sa vzdal funkcie viceprezidenta a štatutára SLA až do rozhodnutia
Konferencie SLA.

16/21/317-el
P-SLA schvaľuje Smernicu pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciu úhrad v zmysle jej znenia v prílohe.
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Predpis o kritériách, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA
(ďalej len smernica)
Článok I.
Základné ustanovenie
1./ Táto smernica v nadväznosti na § 69 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom
znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku
uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov Slovenskej lyžiarskej
asociácie (ďalej len “SLA”) .
2./ Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie podmienky
pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým dôrazom a tomu
zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov z Listiny talentov SLA.
3./ Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR
na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto smernicou definovaných
kritérií a pravidiel medzi športové odvetvia SLA podľa článku IV tejto smernice. a následne
odborné úseky SLA individuálne prerozdeľujú prostriedky medzi športovcov SLA, ktorí sú
podľa schválených kritérií pre každé z odvetví lyžiarskych športov zaradení na Listinu
talentov SLA.
Článok II.
Všeobecné princípy pre talentovanú mládež
1./ Talent v športe je ten, kto má dedičné dispozície psychické, fyziologické,
antropometrické, motorické, ako aj socializačné. Navyše v priebehu individuálneho vývinu
využije zodpovedajúce podmienky športovej prípravy v danom športe. Potom je predpoklad,
že pri primeranom tréningu a súťaži môže vo veku rekordných športových výkonov
dosiahnuť výkony medzinárodnej úrovne najvyššieho stupňa.
2./ Listina talentov SLA je zoznam nádejnej a talentovanej mládeže z celého Slovenska, vo
veku od 10 do 23 rokov, ktorá už preukázala vysoké športové majstrovstvo (úspechy).
Zaradenie do zoznamu je morálnym, spoločenským a športovým ocenením športovca.
Mládežníkom zaradeným na Listinu talentov SLA sú poskytnuté aj hmotné a finančné
zvýhodnenia a stimuly podľa ich výkonnosti a možností SLA.
3./ Do Listiny talentov SLA sa zaraďuje mládež na základe dosiahnutých výsledkov a
splnených podmienok v jednotlivých športových odvetviach pod správou odborného úseku
SLA. Tieto kritériá a podmienky sú individuálne pre každý jeden odborný úsek SLA.
4./ Kritériá výberu (prediktory) zohľadňujú predpovedanie budúcej športovej výkonnosti
jedincov, ktorí sú predmetom výberu a musia umožniť jej sledovanie. Výberové kritériá
musia zohľadňovať zásady komplexnosti, oprávnenosti a hierarchie požiadaviek.
5./ Vo výnimočných prípadoch je možné zaradiť aj výrazné talenty, ktoré navrhnú a schvália
členovia Predsedníctva odborného úseku SLA aj v prípade ak dotyčná osoba z objektívnych
príčin (napr. zranenie) nespĺňa predmetné kritériá, avšak vykazuje vysoký stupeň športového
majstrovstva. Obdobne môže Predsedníctvo odborného úseku SLA vyradiť osobu zo

zoznamu Talentovanej mládeže na základe objektívnych dôvodov. Zaradenie/vyradenie
takéhoto športovca vždy podlieha schváleniu Predsedníctvom SLA.
6./ Do Listiny talentov SLA sú zaradení len športovci, ktorí nemajú v sledovanom období
žiadny disciplinárny priestupok, resp. nesplnený záväzok voči SLA.
7./ Listinu talentov SLA zverejňuje odborný úsek SLA na svojom webovom sídle v sekcii
„Talentovaná mládež“, a to každoročne ku 30.06. príslušného kalendárneho roku na
nadchádzajúcu súťažnú sezónu. Listina talentov SLA je platná 1 rok, a to do 30.04.
nasledujúceho kalendárneho roku.
Článok III.
Výber a zaradenie športovcov na Listinu talentov SLA
1. Výber
a)
vykonáva športový riaditeľ odborného úseku v spolupráci s príslušnou odbornou
komisiou odborného úseku,
b)
športovci sú navrhovaní k zaradeniu na Listinu talentov SLA na základe nižšie
uvedených kritérií odborného úseku ku ktorému majú svoju športovú príslušnosť,
c)
športovci so zaraďovaní na Listinu talentov SLA s výhľadom dlhodobého športového
(výkonnostného) rastu.
2. Zaradenie na listinu talentov
a)
Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní športovci SLA s
platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 14 rokov a maximálne do veku 23. roku, ktorý
dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre odvetvia zjazdového lyžovania, bežeckého
lyžovania, disciplíny freeski skicrossu, disciplín alpine snowboard, odvetvia lyžovania na
tráve. Vo veku minimálne 10 rokov a maximálne do veku 19. roku, ktorý dovŕšia v období, na
ktoré sú zaradení pre odvetvia skokov na lyžiach, disciplín freeski akrobatického lyžovania,
snowboardingu a severskej kombinácie. Športovci sú zaraďovaní na Listinu talentov SLA
jedenkrát ročne, od 30.06. príslušného kalendárneho roku nadchádzajúcej sezóny do 30.04.
nasledujúceho kalendárneho roku.
b)
Športovci môžu byť zaraďovaní do jednej alebo rôznych skupín podpory na základe
štatútu Národného lyžiarskeho centra SLA rozhodnutia podľa výkonnosti v predchádzajúcom
súťažnom období. V prípade viacerých skupín sa daná skupina talentov, do ktorej je
športovec zaradený počas jedného roka platnosti listiny nemení (dôvodom na zmenu
skupiny nie je ani výrazné zlepšenie výkonnosti v sezóne príslušného roku).
c)
Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok
je absolvovanie zdravotnej športovej prehliadky (čl.V., ods.1).
d)
Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok
je schválený plán športovej prípravy jednotlivca, alebo družstva príslušnou odbornou
komisiou úseku (spravidla ako oponentné prezentácie) s určením výkonnostných cieľov.
Športovci z
Listiny talentov SLA zaznamenávajú tréningový proces do osobného tréningového denníku.
e)
Nedeliteľnou podmienkou zaradenia športovca na Listinu talentov SLA je
vlastnoručne podpísaný formulár Súhlas so zaradením (v prípade športovca mladšieho 18

rokov aj súhlas zákonného zástupcu). V prípade neodovzdania príslušného formuláru
nebude športovec na Listinu talentov SLA zaradený. Podpísané formuláre sú v evidencii
sekretariátu SLA.
f)
Návrh na zaradenie športovcov športového odvetvia odborného úseku na Listinu
talentov SLA predkladá športový riaditeľ odborného úseku vedeniu odborného úseku, ktoré
tento návrh schvaľuje formou úsekového uznesenia.
g)
Kompletnú Listinu talentov SLA na príslušnú súťažnú sezónu schvaľuje Predsedníctvo
SLA formou uznesenia najneskôr do 30.06. príslušného roku.

Článok IV.
Spôsob prerozdelenia prostriedkov medzi športové odvetvia SLA a kritériá odborného
úseku SLA
1. Spôsob prerozdelenia
a)
SLA v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení z MŠVVaŠ SR
poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR rozdeľuje min. 20% výšky
Príspevku na Účel rozvoja talentovaných športovcov, SLA rozdelí na tento účel 30 %
priznaného Príspevku uznanému športu v roku 2021.
b)
Finančné prostriedky rozčlenené podľa odseku a), čl.IV. sa poskytujú ďalej na rozvoj
talentovanej mládeže bežeckých disciplín (BÚ), rozvoj talentovanej mládeže alpských
disciplín (UAD), rozvoj talentovanej mládeže disciplín v skokoch na lyžiach (SU), rozvoj
talentovanej mládeže disciplín severskej kombinácie (USK), rozvoj talentovanej mládeže
disciplín akrobatického lyžovania (UAL), rozvoj talentovanej mládeže disciplín lyžovania na
tráve (ULT) a rozvoj talentovanej mládeže disciplín snowboardingu (SNB) nasledovne:
b1./ Z prostriedkov príspevku uznanému športu v kapitole Talentovaná mládež sa vyčlení 30
% pre financovanie talentovaných športovcov zaradených do družstiev talentovanej mládeže
Národného lyžiarskeho centra v projekte ProSki Team.
b2./ Zvyšné prostriedky z príspevku uznanému športu v kapitole Talentovaná mládež (max.
70% ) sa prerozdeľujú medzi športové odvetvia SLA podľa kritérií a pravidiel výpočtom na
definovanie prínosu športovca v odvetví nasledovne:
Kvantifikácia štyroch (4) jedinečných ukazovateľov športovca rozdelených do deväť (9)
talentových skupín (bonitných klastrov hodnotou n* X ) s ohľadom na rozsah umiestnenia v
súťaži:
Štyri jedinečné ukazovatele športovca:
1. splnené kritéria z Predpisu o Talentovanej mládeži SLA pre zaradenie na listinu Talent.
mládeže SLA
2. vek športovca
3. najvyššia úroveň súťaže, v ktorej štartoval v uplynulej súťažnej sezóne
4. umiestnenie v tejto súťaži voči výsledková listina (1.polovica štartového poľa vs. druhá
polovica výsledková listina
Deväť talentových skupín (bonitný kluster ) :
A=

20 X

(svetové poháre bez rozdielu veku)

B=

12 X (kontinentálne poháre vo veku 14-16 rokov)

BB =

10 X (kontinentálne poháre vo veku 17-20 rokov)

BBB =

7,5 X (kontinentálne poháre vo veku 21-23 rokov)

C=

3 X (ostatné FIS podujatia vo veku 14-16 rokov)

CC =

5 X (ostatné FIS podujatia vo veku 17-20 rokov)

CCC =

4 X (ostatné FIS podujatia vo veku 21-23 rokov)

D =

1,5 X (národné podujatia vo veku 14-16 rokov)

DD =

X

(národné podujatia vo veku 10-14 rokov)

KATEGORIZÁCIA ÚROVNE SÚŤAZE PRE ZARADENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SLA
Odvetvie

Svetové poháre

Kontinentálne poháre

FIS podujatia Nár. podujatia

European Cup
Alpine WC

Far East Cup

FIS

Nor Am Cup

MS Juniorov

South Am Cup

FIS Children

Speed ski WC
Zjazdové lyžovanie

Slovenský
pohár žiakov

Australian/N.Zealand Cup
Alpen Cup
Slavic Cup

Bežecké lyžovanie
Cross-country WC
Roller-Ski WC

Eastern EU Cup

FIS

Nor Am Cup

MS Juniorov

Balkan Cup

FIS Children

Slovenský
pohár žiakov

Far East Cup
Australian/N.Zealand Cup
European Cup

Snowboarding

Snowboard WC

Nor Am Cup

FIS

Asia Cup

MS Juniorov

South Am Cup

FIS Children

Slovenský
pohár žiakov

Australian/N.Zealand Cup
European Cup
Freestyle

Freestyle WC
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Redukcia na umiestnenie:
Finančný prínos v úrovni súťaží Svetový pohár (SP) a Interkontinentálne poháre (COC) sa
redukuje o 40% v prípade, že športovec v danej úrovni súťaže nedokázal ani jedenkrát
dosiahnuť umiestnenie v prvej polovici výsledková listina
. Uvedené neplatí ak športovec štartoval na MS, MSJ, alebo ZOH a tam dosiahol umiestnenie
v prvej polovici štartového výsledková listina b3./ Prostriedky prerozdelené podľa odseku b2
na jednotlivé športové odvetvia sa použijú v pomere minimálne 40% pre talentovaných
športovcov združených v družstvách Národného lyžiarskeho centra talentovanej mládeže
projektu ProSki Team a zvyšných 60 % je prerozdelené pomerne medzi všetkých
talentovaných športovcov podľa ich individuálneho podielu na prínose prostriedkov pre
športové odvetvie podľa odseku b2.
c)
Celková suma príspevku uznanému športu na daný kalendárny rok očistená o účelové
prostriedky na MTZ, Šport mládeže a Správu a prevádzku je prerozdelená na športové
odvetvia SLA na základe jednotkového ohodnotenia športovca podľa úrovne súťaže, veku a
odvetvia, ktoré určuje svojím uznesením Predsedníctvo SLA.
d)
Suma podľa odseku a), čl.IV je následne vyčlenená pre kapitolu „Rozvoj talentovanej
mládeže“
e)
Finančné prostriedky rozčlenené podľa odseku c), čl.IV. sa poskytujú ďalej na rozvoj
talentovanej mládeže bežeckých disciplín (BÚ), rozvoj talentovanej mládeže alpských
disciplín (UAD), rozvoj talentovanej mládeže disciplín v skokoch na lyžiach (SU), rozvoj
talentovanej mládeže disciplín severskej kombinácie (USK), rozvoj talentovanej mládeže
disciplín akrobatického lyžovania (UAL), rozvoj talentovanej mládeže disciplín lyžovania na
tráve (ULT) a rozvoj talentovanej mládeže disciplín snowboardingu (SNB).
2. Kritériá
A. Úsek alpských disciplín

1.
Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci žiaci/žiačky
zkategórie U16 nasledovne:
1.I Z kategórie starších žiakov/žiačok vaktuálnej ukončenej sezóne -prvým rokom starší
žiak/žiačka všetci umiestnení do 6. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára (SLP) v
danej sezóne.
1.2
Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne -druhým
rokom starší žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny do U21) všetci
umiestnení do 3. miesta v
celkovom hodnotení SLP v danej sezóne.
1.3
Z kategórie mladších žiakov/žiačok prechádzajúceho kategórie starších
žiačok/žiakov (druhým rokom mladší žiak) vaktuálnej ukončenej sezóne –mladší
žiak/žiačka všetci umiestnení do 3. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára
(SLP) v danej sezóne.
1.4
Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude
návrh schválený odbornou komisiou (komisia U16 akomisia U21).
2.
Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci muži/ženy
zkategórie U21 amuži/ženy do veku 23 rokov nasledovne:
2.1
Pretekár muž/žena zaradenýdo reprezentačného družstva U21 na nasledujúcu
sezónu podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.2
Pretekár muž/žena do 23 rokov zaradený do reprezentačného družstva RD-B
alebo RDA na nasledujúcu sezónu podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.3 Pretekár muž/žena v kategórii U21, ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol
nižšie uvedené hodnoty FIS bodov podľa Preview Base List nadchádzajúcej sezóny z
mesiaca máj. Preview Base List zahŕňa prepočet FIS bodov športovca v každej disciplíne
zohľadnením jeho aktuálnej výkonnosti v dvoch (2) disciplínach nasledovne:
- do 300 miesta v svetovom poradí 1.,2.,3., 4.,5 ročníka U21 v disciplíne SL
- do 300 miesta v svetovom poradí 1.,2.,3., 4.,5 ročníka U21 v disciplíne GS
- do 200 miesta v svetovom poradí 1.,2.,3., 4.,5 ročníka U21 v disciplíne SG
- do 200 miesta v svetovom poradí 1.,2.,3., 4.,5 ročníka U21 v disciplíne DH
- alebo v 3. Ročníku U21 umiestnenie 1x v prvej ½ polovici výsledkovej listiny daného
preteku EC
- alebo v 4. Ročníku U21 2x umiestnenie v prvej ½ polovici výsledkovej listiny daného
preteku EC
- do 300 miesta v svetovom poradí 5. ročníka U21 v disciplíne SL
- do 300 miesta v svetovom poradí 5. ročníka U21 v disciplíne GS
- do 200 miesta v svetovom poradí 5. ročníka U21 v disciplíne SG
- do 200 miesta v svetovom poradí 5. ročníka U21 v disciplíne DH
Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh schválený
( P-SLA ).
3.
V prípade, že pretekár muž/žena kategórie U21 dosiahne aspoň v jednej (1) disciplíne
bodový výsledok požadovaný pre o jeden (1) rok starší ročník, bude tiež zaradený na listinu
talentovaných športovcov.
4.
Pretekár muž/žena do veku do 23 rokov ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol
nižšie uvedené hodnoty FIS bodov v dvoch (2) disciplínach nasledovne:
-do 39bodov v disciplíne SL
-do 39bodov vdisciplíne GS
-do 54bodov vdisciplíne SG

-do 74bodov vdisciplíne DH
-do 74bodov vdisciplíne SC
5.
Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený ( P-SLA ).
B. Úsek bežeckého lyžovania
V športových disciplínach bežeckého lyžovania platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku bežeckého lyžovania, kategória muži, ženy samostatne:
1)
U všetkých kategórii sa hodnotí priemer FIS bodov (podľa poslednej FIS bodovej
listiny FIS) pre vytrvalostné disciplíny (distance) a šprint (sprint) alebo najlepší jednorazový
FIS bodový výsledok poslednej sezóny.
2)
V prípade nesplnenia určeného výkonnostného priemeru FIS bodov, pretekár môže
splniť podmienky na zaradenie aj jedným jednorazovým výsledkom, ktorého hodnota voči
požadovanému FIS bodovému priemeru je nižšia o 10%.
3)
Pri prechode z dorastu do juniorskej kategórie platí pravidlo, že pri nesplnení
stanoveného priemeru FIS bodov na zaradenie, je potrebné byť celkovým víťazom
výkonnostného rebríčka staršieho dorastu.
4)
V prípade nesplnenia FIS bodových kritérií v kategórii juniorov alebo junioriek, bude
môcť byť zaradený jeden najlepší junior a jedna najlepšia juniorka s najnižším FIS bodovým
priemerom.
5)
Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený (P- SLA).
6)
Na listinu talentovaných športovcov BÚ SLA, budú zaradení športovci muži/ženy, ktorí
splnia kritéria zaradenia do reprezentačných družstiev BÚ SLA na nasledujúcu sezónu podľa
aktuálneho súťažného poriadku BÚ SLA.
7)
Na listinu talentovaných športovcov BÚ SLA, budú zaradení športovci muži/ženy, ktorí
boli členmi tímovej súťaže na nasledovných podujatiach v predchádzajúcej sezóne:
- MSJ, SP, MS v behu na kolieskových lyžiach do 6 miesta, - EYOF,
YOG, MSJ a MSJ-U23 v behu na lyžiach do 12 miesta,
- SP, MS a ZOH v behu na lyžiach do 18 miesta.
(uvedené neplatí pre náhradníkov ak neštartovali v súťaži)
Kritériá zaradenia pre mladší dorast:
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského pohára
(SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom poradí. Na
základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 2 dievčatá a 2 chlapci.
Kritériá zaradenia pre starší dorast prvým rokom (plnenie do kategórie staršieho dorastu
druhým rokom):

Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského pohára
(SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom poradí. Na
základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 2 dievčatá a 2 chlapci. V
prípade, že niektorí športovci nesplnia vyššie uvedené kritéria z dôvodu účasti na medzinárodných
podujatiach FIS, o ich zaradení bude rozhodovať výsledok vzájomnej konfrontácie (vyšší počet
lepších vzájomných umiestnení) na pretekoch SLP a FIS.

Kritériá zaradenia pre juniorky vo vytrvalostných disciplínach:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom) menej ako:
priemer 162 FIS bodov (146 jednorázovo)
Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom menej ako:
priemer 155 FIS bodov (140 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre juniorky v šprinte:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom) menej ako:
priemer 217 FIS bodov (195 jednorázovo)
Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom menej ako:
priemer 202 FIS bodov (182 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach: Juniorka
druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako: priemer 148 FIS bodov (133
jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako: priemer 133 FIS bodov
(120 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako: priemer 121 FIS bodov (109
jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) v šprinte:
Juniorka druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako: priemer 193 FIS
bodov (174 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako: priemer 150 FIS bodov
(135 jednorázovo)
U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako: priemer 136 FIS bodov
(122 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre juniorov vo vytrvalostných disciplínach:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom) menej ako:
priemer 151 FIS bodov (136 jednorázovo)
Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom menej ako:
priemer 144 FIS bodov (130 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre juniorov v šprinte:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom) menej ako:
priemer 192 FIS bodov (173 jednorázovo)
Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom menej ako:
priemer 184 FIS bodov (166 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Junior druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako: priemer 138 FIS bodov
(125 jednorázovo)

U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako: priemer 124 FIS bodov
(112 jednorázovo)
U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako: priemer 113 FIS bodov
(102 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) v šprinte:
Junior druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako: priemer 175 FIS bodov
(158 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako: priemer 153 FIS bodov
(138 jednorázovo)
U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako: priemer 139 FIS bodov
(125 jednorázovo)
C. Úsek akrobatického lyžovania
V športových disciplínach akrobatického lyžovania slopestyle a bigAir platia nasledovné
kritéria pre zaradenie na Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória muži,
ženy samostatne, pri dosiahnutí minimálne dve z troch nasledovných kritérií:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania,
1. miesto – Majstrovstvá SR v kategórii junior,
zisk minimálne 15 FIS bodov v disciplíne bigair alebo slopestyle
V športových disciplínach akrobatického lyžovania skicross platia nasledovné kritéria pre
zaradenie na Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória muži, ženy
samostatne:
1. miesto – Majstrovstvá SR v kategórii junior,
zisk minimálne 35 FIS bodov v disciplíne skicross v kategórii ženy, zisk minimálne 25 FIS
bodov v kategórii muži.
D. Úsek snowboardingu
V športových disciplínach snowboardingu : freestyle ,snowboardcross a slalom platia
nasledovné kritériá pre zaradenie na Listinu talentov Úseku snowboardingu, kategória muži,
ženy samostatne:
Štart na významných podujatiach (svetový pohár, majstrovstvá sveta ,juniorské
majstrovstvách sveta, európsky pohár )
1.
miesto – celkove ́ poradie v Slovenskom pohári, alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA Strana
2.
miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA
3.
miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA snowboardingu, (traja muži, tri ženy), na
základe vyhodnotenia vyššie uvedených kritérií.
Na výnimku, je možné zaradiť ďaľšieho športovca vo veku do 20 rokov v prípade, že bude
návrh, ktorý prezentuje svoje výnimočné schopnosti prostredníctvom video editov na
verejne prístupných médiách, schválený ( P-SLA).
E. Úsek lyžovania na tráve

V športových disciplínach lyžovania na tráve platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku lyžovania na tráve, kategória muži, ženy samostatne v každej vekovej
kategórií:
Kategória U16 :
umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP – žiačky – dievčatá
umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP – žiaci - chlapci,
alebo umiestnenie do 4. miesta v celkovom hodnotení Children cup – žiačky dievčatá umiestnenie do 4.miesta v celkovom hodnotení Children cup – žiaci –
chlapci
Kategória U21 :
V aktuálnej listine FIS bodov maximálne 50 bodov v jednej disciplíne, alebo v
predchádzajúcej sezóne jedno umiestnenie v prvej polovici výsledkovej listiny na
Majstrovstvách sveta juniorov, Majstrovstvách sveta, alebo Svetovom pohári.
Kategória U23 :
V aktuálnej listine FIS bodov maximálne 50 bodov v jednej disciplíne, alebo v
predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej polovici výsledkovej listiny na
Majstrovstvách sveta, alebo Svetovom pohári.
F. Úsek skokov na lyžiach
V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne v každej vekovej
Kriteria
Športovci s vekom do 15 rokov

1. miesto – SLOVENSKÁ LIGA celkové poradie v skokoch na lyžiach 2.
miesto – SLOVENSKÁ LIGA celkové poradie v skokoch na lyžiach
3. miesto – SLOVENSKÁ LIGA celkové poradie v skokoch na lyžiach
alebo
2 x umiestnenie v prvej 1/ 2 štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
Športovci s vekom nad 15 rokov
1 ročnik umiestnenie do 4/5 startoveho pola na preteky organizovani FIS
2 ročnik umiestnenie do 2/3 startoveho pola na preteky organizovani FIS
Ďalšie ročníky umienstneie do ½ startoveho pola na preteky organizovani FIS
Alebo
2 x umiestnenie v prvej 1/ 2 štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
G. Úsek severskej kombinácie
V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne v každej vekovej
kategórií:
Kriteria
Športovci s vekom do 15 rokov

1. miesto – SLOVENSKÁ LIGA celkové poradie v severskej kombinaci
2. miesto – SLOVENSKÁ LIGA celkové poradie v severskej kombinaci 3.
miesto – SLOVENSKÁ LIGA celkové poradie v severskej kombinaci
alebo
2 x umiestnenie v prvej 1/ 2 štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
Športovci s vekom nad 15 rokov
1 ročnik umiestnenie do 4/5 startoveho pola na preteky organizovani FIS
2 ročnik umiestnenie do 2/3 startoveho pola na preteky organizovani FIS Ďalšie
ročníky umiestnenie do ½ startoveho pola na preteky organizovani FIS alebo
2 x umiestnenie v prvej 1/ 2 štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
Článok V.
Zdravotná prehliadka
1.
Každý člen skupiny Talentovanej mládeže SLA je povinný absolvovať športovú
zdravotnú prehliadku v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom. (§ 5 ods. 8 zákona č.
440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré
sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca).
2.
Ihneď po schválení konečnej Listiny talentov SLA je športový riaditeľ povinný oznámiť
športovcom povinnosť absolvovania športovej zdravotnej prehliadky a následne
skontrolovať platnosť prehliadky navrhnutých športovcov.
3.
Športovec, ktorý nemá platnú športovú zdravotnú prehliadku bude na základe tejto
skutočnosti z Listiny talentov SLA okamžite vyradený a to až do doby nápravy tejto
skutočnosti.
Vyradenie z Listiny talentov SLA
1.
Športovci sú vyradení z Listiny talentov SLA ku 30.04. kalendárneho roku
predchádzajúcej súťažnej sezóny.
2.
Športovci môžu byť vyradení z Listiny talentov kedykoľvek behom súťažnej sezóny na
návrh športového riaditeľa odborného úseku ak zanechali aktívnu športovú činnosť, alebo im
bola zistená neplatná športová zdravotná prehliadka.

Článok VII.
Ekonomické zabezpečenie Talentovanej mládeže SLA
1. Štruktúra ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
Športovec zaradený na Listinu talentov SLA je financovaný z príspevku MŠVVaŠ SR uznanému
športu, kapitola „Rozvoj talentovanej mládeže“, pre daný kalendárny rok a na základe
schváleného rozpočtu SLA. Okrem financovania z účelovej kapitoly „Rozvoj talentovanej
mládeže“, takýto športovec môže byť financovaný z iných finančných zdrojov odborného
úseku, alebo klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť.

2. Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
a)
Športovec zaradený na Listinu talentov SLA uzatvára so športovou organizáciou v
ktorej vykonáva športovú činnosť a je vedený v jej zdrojovej evidencii (športový klub),
zmluvu o príprave športovca (§4, ods.4, ZoŠ v platnom znení).
b)
športovec musí byť evidovaný v Informačnom systéme športu (dočasne v zdrojovej
evidencii športovcov a športových odborníkov SLA) (§ 80 ZoŠ ods. 2, min. písm. a), b), f), k) n)
až q))
c)
za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod finančných
prostriedkov z dotačného účtu SLA za účelom úhrady oprávnených výdavkov účelu
nasledovne:
1./ priama úhrada dodávateľovi tovaru alebo služby, ktorú športovec využil oproti
finančnému dokladu dodávateľa tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
2./ na účet vlastných zdrojov SLA/OÚ, ak SLA/OÚ uhradil z vlastných finančných prostriedkov
oprávnený výdavok pre športovca oproti finančnému dokladu dodávateľa tovaru alebo
služby vystaveného na SLA,
3./ na bankový účet športovca určený pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ak z
vlastných finančných prostriedkov uhradil oprávnený výdavok na účel oproti finančnému
dokladu dodávateľa tovaru/služby vystaveného na športovca. Športovec je povinný
vyúčtovať predmetné výdavky prostredníctvom Vyúčtovacieho formuláru SLA a to
najneskôr do 15 dní od vykonania úhrady.
Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže SLA, ktoré sa
poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú podmienky § 66 Zákona č.
440/2015 Z.z. o športe v platnom znení - mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných
prostriedkov, predovšetkým mať zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných
prostriedkov.
3. Využitie finančných prostriedkov
Využitie prostriedkov z kapitoly „Rozvoj talentovanej mládeže“ sa deje v súlade s
podmienkami uvedenými v zmluve medzi MŠSVVaŠ a SLA.
Za oprávnené výdavky tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované v zmluve o
príspevku okrem výdavkov spojených s účasťou športovca na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy všetkých kategórií a univerzitných
majstrovstvách sveta i Európy.
Oprávnenými nákladmi použitia príspevku sú:
a) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné preteky a stretnutia v SR a
zahraničí,
b) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
c) poistenie liečebných nákladov,
d) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
e) diagnostika,
f) regenerácia a rehabilitácia,
g) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
h) výdavky na športovca a s ním asociovaných športových odborníkov a to najmä mzdy a
odvody
j) preprava športového materiálu a náradia.
Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na preukázanie
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho vyúčtovania
prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané prostriedky rozvoja
talentovanej mládeže alpského lyžovania, bežeckého lyžovania, akrobatického lyžovania,
snowboardingu, lyžovania na tráve, skokov na lyžiach a severskej kombinácie 15.12.
príslušného kalendárneho roka , tieto prostriedky sa použijú na materiálne zabezpečenie
talentovaných športovcov príslušného odvetvia lyžiarskeho športu. O tomto presunutí
nevyčerpaných prostriedkov rozhodne Predsedníctvo SLA do 3 pracovných dní od 15.12.
príslušného kalendárneho roka.
4. Evidencia účtovných dokladov
Všetka činnosť športovcov z Listiny talentov SLA musí byť zdokumentovaná v súlade so
všeobecne platnými pokynmi pre vedenie účtovníctva a smernicami SLA. Vyúčtovanie
výdavkov športovca predkladá športový riaditeľ odborného úseku.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
Táto smernica sa vzťahuje na rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku
uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR na rozvoj talentovaných športovcov Slovenskej
lyžiarskej asociácie v roku 2021.
Táto smernica nadobúda platnosť schválením Konferenciou SLA dňa 30.06.2021 s účinnosťou
od 30.6.2021.

v.r. Ivo Ivanič, prezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA
v.r. Ján Garaj, viceprezident SLA

VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
A KONTROLÓRKY SLA
za obdobie 2020-2021

A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Názov športovej organizácie:

Slovenská lyžiarska asociácia

Názov orgánu:

Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA

Monitorované obdobie:

1.septembra 2020 – 15.júna 2021

B. ZLOŽENIE KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
19.10.2016 - súčasnosť funguje KRK v zložení:
Petra Penkert – predseda KRK a kontrolór SLA
Vladimír Staroň – podpredseda KRK
Pavol Ilenčík – člen KRK (ÚAL)
Pavol Kutlík – člen KRK (ÚAD)
Róbert Hliničan – člen KRK (ÚSnb)
V KRK chýbali počas volebného obdobia členovia za bežecký úsek, skokanský úsek, úsek
severskej kombinácie a lyžovanie na tráve. KRK pôsobila v počte 5.
C. ČINNOSŤ KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
KRK podľa stanov Čl. 16, bod 16.2.:
a) kontroluje plnenie úloh orgánov SLA, ktoré im boli uložené uzneseniami KoSLA
Konferencia SLA prijala dňa 03.09.2020 tieto uznesenia:
Konferencia SLA
1. schvaľuje:
a) účasť zástupcov médií
b) program zasadnutia Riadnej Konferencie 2020 s pripomienkami,
c) predložený Rokovací poriadok Konferencie SLA 2020,
d) predložený Volebný poriadok Konferencie SLA 2020,
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e) zloženie pracovných komisií Konferencie (zapisovateľa, overovateľov, skrutátorov,
Mandátovú, Návrhovú a Volebnú komisiu)
f) zoznam uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2019 a uznesenie Konferencie SLA
prijaté per rollam,
g) Výročnú správu a Účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2019,
h) Výročnú správu a Účtovnú závierku FIRN SLA, s.r.o. za rok 2019,
i) správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie,
j) Správu Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie,
k) Vrátenie automobilu VW Multivan PP231CV pôvodnému majiteľovi,
l) Predložený Predpis talentovanej mládeže SLA
2. Konferencia SLA volí
a) za zástupcu severskej kombinácie do Predsedníctva SLA Františka Zlevského,
b) za zástupcu skokov na lyžiach do Predsedníctva SLA Martina Mesíka,
c) za predsedu Disciplinárnej komisie SLA Petra Ďurča
d) za podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA Vincenta Friča
e) za predsedu Komisie pre riešenie sporov Romana Reistettra
f) za podpredsedu Komisie pre riešenie sporov Moniku Poľanovú
3. Konferencia SLA na základe čl. 10 ods. 10.7 písmeno l) stanov SLA vylučuje z radov SLA
členov SLA v zmysle prílohy „Neaktívni členovia (2 a viac rokov)“, ktorí ku dňu 31.12.2019
nemajú uhradený príspevok na činnosť SLA, čím porušujú čl. 8, odsek 8.2, písmeno a)
Stanov SLA.
Všetky uznesenia boli splnené.
b) kontroluje plnenie dlhodobých zámerov činnosti P-SLA
Konferencia SLA 2017 prijala Koncepciu činnosti SLA a hlavné smery rozvoja 2018-2022.
S ohľadom na celosvetovú pandémiu a zastavenie športovej činnosti na Slovensku od októbra
2020, a následného uzatvorenia všetkých lyžiarskych stredísk od 1.1.2021 bolo veľmi obtiažne či
už zasadnutie jednotlivých orgánov SLA, ako aj realizácia zámerov a projektov SLA.
Z celkovej činnosti SLA je napriek tomu možné konštatovať, že za štvrtý rok od prijatia
koncepcie Predsedníctvo SLA zabezpečilo:
A. v oblasti športových odvetví:
 projekt spoločnej športovej prípravy pre športovcov pod názvom NLC (národné lyžiarske
centrum)
 účasť kontrolórky SLA na školeniach organizovaných HKŠ online
 implementácia zákonov, noviel a predpisov do činnosti športových odvetví
 príprava projektu pre moderné disciplíny so získaním financií od SOŠV
B. v oblasti šport a zdravie
 aj v tejto sfére je dôležité spustenie projektu spoločnej športovej prípravy, nakoľko je
takto možné sledovať a merať aj trénovanosť a rozsah tréningov mladých športovcov
v oblasti zdravia a jeho dosahu tréningov na zdravie – prevencia úrazov a zranení
C. V oblasti vzdelávania športových odborníkov
 Spolupráca so SAPUL a príprava vstupu SLA do Interski, ako jedinej organizácie za
Slovensko
D. v oblasti organizácie športových podujatí
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E.





F.


G.

c)

táto oblasť bola naviac postihnutá pandémiou nového korona vírusu, preto hodnotenie
sa týka len tých málo podujatí, ktoré sa uskutočnili
napriek obmedzeniam a uzatvoreným strediskám boli zorganizované aspoň niektoré kolá
Slovenských pohárov
v oblasti nemonitorovaných súťaží mimo SLA nie sú oficiálne informácie, pričom toto
môže byť pre SLA nedostatok
v oblasti výberu a výchovy talentovaných športovcov
aktivity pre pokračovanie NLC projektu
aktualizácia predpisu o talentovanej mládeži
rokovania ohľadom partnerov a podporovateľov projektu NLC
apelovanie na tvorcov predpisov kritérií na zaradenie do talentovanej mládeže na
kladenie vyšších nárokov pre vysoký počet talentovaných športovcov, čo nepriaznivo
vplýva na efektivitu a motiváciu, pričom sa jedná najmä a skoky na lyžiach a severskú
kombináciu a sčasti aj lyžovanie na tráve
v oblasti sociálneho zabezpečenia a rezortných stredísk
rokovania na rezortných strediskách za účasti štatutárov SLA
vzťahy a komunikácia s NŠC a VŠC Dukla sa citeľne zlepšili
Ako sa ukázalo už v minulosti, výber zamestnancov, resp. obsadenie výkonných funkcií
má veľmi veľký vplyv na úroveň poskytovaného servisu. Najmä v oblasti alpských
disciplín dochádzalo často k dezinformáciám, či neinformovaní dotknutých členov napr.
o stave vyúčtovania dokladov. Celkovo je možné zhodnotiť zrýchlenie procesu
v kolobehu účtovných dokladov a finálnej úhrade predmetného dokladu, či už ide
o faktúry, cestovné príkazy, alebo refundácie, vďaka nasadeniu Sekretariátu SLA.
SLA od 1.12.2020 čelí nevídanému nátlaku z rôznych strán štátnych inštitúcií, ako aj
niektorých politikov, ktorí nikdy SLA nekontaktovali, aby zistili skutkový stav (napr.
K.Kučera a R.Nemec – OĽANO), čo KRK hodnotí ako neprípustné. Bohužiaľ, v stave SR,
v akom je, je možná aj takáto perzekúcia občianskeho združenia na úkor združených
športovcov, ktorí predstavujú 80% olympionikov či reprezentantov SR.
kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá na dodržiavanie
finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonáva revíziu záverečnej
bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí P-SLA a KoSLA –
(príloha č.1)

Kontrolór SLA priebežne kontroluje doklady pred ich úhradou, pričom sa zameriava na
efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov.
Koncom roku 2020 prebehol v SLA vládny audit, ktorý k dnešnému dňu nie je uzavretý.
d) kontroluje hospodárnosť lyžiarskych podujatí na SR usporiadaných a dotovaných
SLA alebo na základe poverenia SLA, reviduje ich vyúčtovanie na základe poverenia
P-SLA
SLA poskytla financie na organizáciu podujatí formou refundácie, príp. priamou úhradou
nákladov, z toho dôvodu nebolo nutné uskutočniť kontrolu financovania podujatí priamo v
kluboch, ktoré organizujú podujatia.
Kontrolór SLA vykonal kontrolu hospodárnosti, účelnosti a správnosti vyúčtovania dokladov
všetkých podujatí, ktorým bola pridelená dotácia z rozpočtu SLA. Formálne nedostatky
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a požiadavky na doplnenie predložených dokladov zo strany kontrolórky SLA boli odstránené
obratom u všetkých organizátorov ešte pred odoslaním financií.
e) kontroluje dodržiavanie stanov SLA a rieši podnety členov a úsekov týkajúcich sa
prípadov porušovania stanov SLA a ostatných predpisov SLA
i. Kontrolórka SLA s KRK riešila podnety a žiadosti členov SLA:
Popis: súlad postupu orgánov športového odvetvia AD so Stanovami SLA a legislatívou SR
Pôvod podnetu: člen SLA za ÚAD
Zistenia: pochybenia zo strany ČS AD a poškodenie práv člena SLA
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola ukončená správou o kontrolnej činnosti
Popis: spôsob voľby delegátov na Konferenciu SLA
Pôvod podnetu: člen SLA za ULT
Zistenia: neboli zistené pochybenia
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola ukončená správou o kontrolnej činnosti

ii. Kontrolórka SLA a KRK uskutočnila tieto kontroly:
Kontrolovaný subjekt: športové odvetvia
Predmet kontroly: schválenie delegačných kľúčov a výpočet hlasov delegátov pre členské
schôdze 2021
Zistenie KRK: KRK zistila len 1 pochybenie pri pridelení počtu hlasov, nakoľko športové odvetvie
bolo podľa počtu športovcov preradené do kategórie do 100 športovcov
Toto pochybenie zistené KRK bolo odstránené ešte pred odoslaním pozvánok s počtom hlasov
delegátov
Návrh opatrenia úprava výpočtu hlasov delegátov
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontroly boli ukončené, opatrenia prijaté
Kontrolovaný subjekt: SLA
Predmet kontroly: použitie dotácie z MŠVVŠ SR pre vybraných športovcov (tzv. účelové
dotácie)
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne, KRK žiadala doplnenie dokladov ako napr. zoznam
ubytovaných a pod., kontrolórka trvá najmä na dodaní kópií dokladov konečného prijímateľa.
Vyúčtovatelia majú tohto roku problém s vyúčtovaním odmien športových odborníkov, ktoré
v prípade, že športový odborník nie je zmluvným partnerom SLA, nie sú oprávneným nákladom
Návrh opatrenia: predkladať vyúčtovania na kontrolu štvrťročne; vo veci športových
odborníkov a ich odmien uzatvorenie zmluvy o spolupráci so športovým klubom (po schválení
zo strany MŠVVŠ SR)
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: Po stanovisku MŠVVŠ SR (po viac ako 2
mesiacoch) bola uzatvorená medzi klubom, resp. reprezentantom a SLA zmluva o priamej
realizácii.
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Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: zápisy z Konferencie SLA, Predsedníctiev SLA a predsedníctiev úsekov, ako aj
elektronické uznesenia športových odvetví
Zistenie KRK: v sledovanom období sa neuskutočnilo veľa zasadnutí z dôvodu pandemických
opatrení, spravidla sú zápisnice a elektronické uznesenia riadne zverejňované, nedostatky
z minulosti zistené KRK boli odstránené aj zásluhou výmeny vedení športových odvetví
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: bez zistených nedostatkov
Kontrolovaný subjekt: Predsedníctvo SLA
Predmet kontroly: kontrola plnenia prijatých uznesení
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne

iii. iná činnosť kontrolórky SLA a členov KRK:
Členovia KRK sa zúčastňovali zasadnutí Predsedníctiev športových odvetví a členských schôdzí
športových odvetví, predsedníčka KRK zasadnutí Predsedníctiev SLA, ak to pandemická situácia
dovoľovala.
KRK spolu s kontrolórkou okrem iného:
o poskytovala stanoviská jednotlivým členom SLA, športovým odvetviam a Predsedníctvu
SLA podľa zadania požiadaviek
o poskytovali súčinnosť pri všetkých kontrolách a trestných oznámeniach, ktoré boli na
SLA podané od Daňového úradu, cez Vládny audit až po Inšpektorát práce, pričom SLA
ku dňu vyhotovenia výročnej správy eviduje viac ako 60 rôznych podaní a útokov,
o kontrolór SLA apeloval na vykonanie celkového auditu v SLA z dôvodu okamžitého
ukončenia pracovnej zmluvy s generálnym sekretárom a chýbajúcim podkladom, ktoré
by mali byť generálnym sekretárom vypracované, no neboli odovzdané napriek tomu, že
mzda bola riadne a včas uhrádzaná.
Kontrolórka za sledované obdobie najmä:
o poskytovala súčinnosť sekretariátu a krízovému štábu pri kontrolách uvalených na SLA
o konzultovala s HKŠ postupy pri vyúčtovaniach v súvislosti so Zákonom o športe
o konzultovala s HKŠ činnosť a spôsoby vyúčtovania činnosti športových odborníkov
o pripomienkovala legislatívne poriadky
o priebežne kontrolovala na pravidelnej báze predložené doklady – hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť vynaložených nákladov a príp. žiadala o doplnenie, alebo nápravu
o poskytovala poradenstvo a súčinnosť sekretariátu, športovým odvetviam a členom
predsedníctva podľa požiadaviek
o viedla zasadnutia KRK
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D. ZÁVER
KRK musí konštatovať, že obdobie posledných 7 mesiacov sledovaného obdobia bolo veľmi
ovplyvnené jednak pandémiou Covid-19, ale najmä negatívnou kampaňou voči SLA a jej
predstaviteľov zo strany členov – jednotlivcov, pričom funkcionári SLA boli nútení riešiť túto
situáciu až podaním viacerých trestných oznámení. V takejto atmosfére a časovej obmedzenosti
je takmer nemožné venovať sa rozvoju športu, podpore talentov, organizovaniu podujatí.
V tejto veci bude Kontrolór SLA navrhovať striktné riešenia v zmysle platného Disciplinárneho
poriadku SLA voči každému členovi, ktorý verejne, neoprávnene a nepodložene očierňuje SLA,
jej predstaviteľov a jej meno (čl. 9.12 stanov SLA). Takýmto konaním totiž trpí každý jeden lyžiar,
aj nečlen SLA, či už priamo, alebo nepriamo.

Poprad, 15. júna 2021
Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA

Strana 6 z 6

Bilancia

Správa a prevádzka
Sekretariát a manažment SLA
CELKOM:
Asociácia Rozvoj
Rezerva SLA (Rozvoj)
Medzinárodná komisia SLA
CELKOM:
Podmienenčné financovanie SLA
Podmienenčné financovanie TALENT PROSKITEAM
Podmienenčné financovanie projektov
Podmienenčné financovanie projektov
NLC Alpine
rezerva sportovcov Repre SP
CELKOM:
Bežecký úsek
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Úsek alpských disciplín
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.
MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Skokanský úsek
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Úsek severskej kombinácie
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Úsek akrobatického lyžovania
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Úsek lyžovania na tráve
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Úsek snoubordingu
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
01.01.20-31.3.21
01.01.20-31.3.21
Plán
Plnenie
Prevádzka
263 000,00
263 000,00
263 000,00
263 000,00

Rozvoj
Rozvoj

Talent
Repre
Rozvoj
TALENT
repre

Talent
Talent NLC BU
MS 2020
MSJ 2020
Procházková Alena
Koristek Ján
RD 2020
Rozvoj

Talent
MS 2020
MSJ 2020
Vlhová Petra
Žampa Adam
Žampa Andreas
Falát Matej
RD 2020
Rozvoj

Talent
Talent NLC
MS 2020
MSJ 2020
SP 2020
RD 2020
Rozvoj

Talent
Talent NLC
MS 2020
MSJ 2020
SP 2020
RD 2020
Rozvoj

Talent
Talent NLC
MS 2020
MSJ 2020
Fričová Nikola
RD 2020
Rozvoj

Talent
Talent NLC
MS 2020
MSJ 2020
SP 2020
RD 2020
Rozvoj

Talent
Talent NLC
MS 2020
MSJ 2020
Medlová Klaudia
Jaroš Samuel
Bačo Matej
RD 2020

01.01.20-31.3.21
Čerpanie
248506,2
248506,2

Plán
40 000,00
10 000,00
50 000,00

40 000,00
10 000,00
50 000,00

Plán
60 000,00
37 000,00
72 807,00
13 151,88
17 039,81
199 998,69

60 000,00
37 000,00
72 807,00
13 151,88
17 039,81
199 998,69

Plán
16 006,21
24 009,31

16 006,21
24 009,31

16 006,21
60 501,83

14 000,00
10 000,00
10 000,00
29 486,00
59 490,00
162 991,52

14 000,00
10 000,00
10 000,00
29 486,00
59 490,00
162 991,52

8 210,00
11 559,84
5 498,40
55 326,12
62 741,77
219 844,17

Plán
19 772,28

19 772,28

16 296,00

16 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
41 713,00
84 157,00
201 642,28

16 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
41 713,00
84 157,00
201 642,28

17 902,78
10 000,00
11 000,00
9 000,00
3 639,03
38 699,00
101 064,05
207 600,86

Plán
3 367,82
2 245,21

3 367,82
2 245,21

3 367,82
7 257,14

2 000,00

2 000,00

6 960,00
14 042,00
28 615,03

6 960,00
14 042,00
28 615,03

8 506,62
8 149,59
27 281,17

41 146,23
41 146,23

68 709,97
68 709,97

31.03.2021
Ostáva čerpať
14 493,80
14 493,80
Ostáva čerpať
-1 146,23
10 000,00
8 853,77
Ostáva čerpať
60 000,00
37 000,00
72 807,00
-55 558,09
17 039,81
131 288,72
Ostáva čerpať
0,00
-36 492,52
0,00
5 790,00
-1 559,84
4 501,60
-25 840,12
-3 251,77
-56 852,65
Ostáva čerpať
3 476,28
0,00
-1 902,78
0,00
-1 000,00
1 000,00
6 360,97
3 014,00
-16 907,05
-5 958,58
Ostáva čerpať
0,00
-5 011,93
0,00
2 000,00
0,00
-1 546,62
5 892,41
1 333,86
Ostáva čerpať

Plán
2 933,26
1 955,51
0,00
0,00
0,00
6 515,00
13 145,00
24 548,77

2 933,26
1 955,51

2 933,26
19 740,43

6 515,00
13 145,00
24 548,77

4 772,15
7 054,35
34 500,19

Plán
5 475,43
3 650,28

5 475,43
3 650,28

5 475,43
12 875,97

10 000,00
7 469,00
15 068,00
41 662,71

10 000,00
7 469,00
15 068,00
41 662,71

10 000,00
24 304,36
33 734,57
86 390,33

Plán
18 034,14
12 022,76

18 034,14
12 022,76

18 034,14
9 985,85

10 072,00
23 757,00
63 885,90

10 072,00
23 757,00
63 885,90

6 102,85
33 036,02
67 158,86

Plán
10 407,66
6 938,44

10 407,66
6 938,44

10 407,66
13 945,79

10 000,00
10 000,00
10 000,00
11 776,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
11 776,00

10 000,00
10 000,00
7 484,00
24 841,77

0,00
-17 784,92
0,00
0,00
0,00
1 742,85
6 090,65
-9 951,42
Ostáva čerpať
0,00
-9 225,69
0,00
0,00
0,00
-16 835,36
-18 666,57
-44 727,62
Ostáva čerpať
0,00
2 036,91
0,00
0,00
0,00
3 969,15
-9 279,02
-3 272,96
Ostáva čerpať
0,00
-7 007,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2 516,00
-13 065,77

