Zápis č. 33/2017
Zo zasadnutia Predsedníctva skokanského úseku a
Úseku severskej kombinácie SLA
konaného dňa 6. novembra 2017 v Banskej Bystrici
Prítomní členovia predsedníctva: J. Tánczos, Ľ. Kartík, I. Pohle, , T. Károly, R. Pretzelmayer
Prítomní členovia predsedníctva s hlasom poradným: J. Jelenský – zastúpenie M. Švagerko,
Martin Mesík,
Prítomní hostia: Marián Mesík, J. Hýsek, M. Badáni, M. Mersich,
Ospravedlnení: A. Kmeť
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o príprave RD
3. Plán výjazdov RD november/december
4. Liga Mládeže – vyhodnotenie letnej časti
5. Financie
6. Súťažný poriadok 2017/2018
7. Informácia z P-SLA
8. Inventarizácia materiálu
9. Rôzne
10. Zaver
K bodu 1:
J. Tánczos privítal prítomných na 33. zasadnutí SÚ a ÚSK SLA. Zasadnutie začalo o 17,00
hod. na skokanských mostíkoch Žlté Piesky. Následne poveril športového riaditeľa vedením
zasadnutia.
K bodu 2:
J. Tánczos – počas letnej sezóny pretekári absolvovali veľmi kvalitnú prípravu, 2 x sa
zúčastnili na FIS Camp-e kde naskákali spolu 120 skokov, všetci zaradení pretekári
absolvovali dostatočný počet pretekov aj sústredení, Zlepšenie kondičných ukazovateľov
u Bezúchovej, Šidlová mala počas letnej prípravy veľa zdravotných obmedzení,
VT absolvovali reprezentanti počas leta za prostriedky klubov, nakoľko bolo pozastavené
financovanie zo strany SLA.
K bodu 3:
J. Tánczos – príprava v najbližších týždňoch bude prebiehať na domácich skokanských
mostíkoch – pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, v mesiaci december je plánované
sústredenie pre RD A a B sústredenie na snehu, termín a miesto bude upresnené podľa
snehových podmienok
Ľ. Kartík – informoval, že hneď ako to bude možné (dostatočná snehová pokrývka) pripraví
v stredisku Brestová skokanské mostíky K-8, K-10 a K-15

K bodu 4:
Letná časť Ligy Mládeže bola vyhodnotená a vyhlásená, k výsledkom neboli vznesené žiadne
protesty zo strany klubov, bol zaznamenaný nárast štartujúcich v skoku na lyžiach aj
severskej kombinácii, klub ŠKL BB sa nezúčastňuje pretekov severskej kombinácie,
V nasledujúcej sezóne je potrebné zlepšiť prihlasovanie na jednotlivé kolá a zaoberať sa
finančným ohodnotením pre kluby s najúspešnejšími pretekármi,
Zimná Liga Mládeže je plánovaná, dodržanie termínov bude závisieť od aktuálnych
podmienok.
K bodu 5:
R. Pretzelmayer – informoval prítomných o aktuálnych zostatkoch na účtoch oboch úsekov,
J. Tánczos – predniesol návrhy čerpania finančných prostriedkov po spoločnej diskusii
nasledovne:
-Podpora klubov vo výške 200€/pretekár za SÚ a 200€/pretekár za ÚSK pre reprezentantov
ktorí počas letnej sezóny absolvovali min. 3 preteky,
-Nákup jednotného oblečenia pre reprezentantov oboch úsekov sumu upresní po výbere
artiklov,
-Nákup voskov pre potreby reprezentačných družstiev SÚ a ÚSK SLA, za výber zodpovedný J.
Tánczos, suma bude stanovená podľa potrieb jednotlivých trénerov,
-Úhrada poplatku za prevádzku mostíka Žlté piesky, kde sa pripravovali reprezentanti počas
letnej sezóny a to vo výške 4000€ za skoky na lyžiach a 5000€ za severskú kombináciu
-Dotáciu pre organizátorov pretekov skokov a severskej kombinácie v roku 2016 nasledovne:
Liga Mládeže 200€/kolo,
M-SR 500€/pretekový deň
Medzinárodné preteky 500€/pretekový deň,
J. Jelenský – informoval o potrebných prácach a úpravách na mostíkoch Žlté piesky pre
potreby získania certifikátu FIS, ktorý by umožnil organizovať preteky kategórie FIS, ale
hlavne kôli bezpečnosti pretekárov
Mostíky K-17,K-36, K-63 – prerobiť lavičky a okná, mantinely na nájazdoch, predĺžiť
mantinely na dopade, resp. na K-63 na celom dopade na čo by mal úsek tiež vyčleniť
finančné prostriedky!!! M. Mersich hneď reagoval, že investičné náklady nie možné hadiť
z úsekových financií,
J. Tánczos – plánoval zakúpiť nový mikrobus pre SÚ, pôvodná vrátiť ako akontáciu a nový
splácať, M. Mersich upozornil že nakladať s majetkom SLA môže len Konferencia SLA,
Ľ. Kartík – otázka na štatutára M. Mersicha ako bude vrátený dlh BÚ z roku 2016 vo výške
8.000€ pre ÚSK?, bude sa pýtať aj na P-SLA.
J. Tánczos – informoval o spôsobe nákupu a úhrady športového materiálu z kapitoly
Talentovaná mládež 2017, objednávky na materiál pôjdu priamo zo SLA a úhrady bude tiež
realizovať SLA, odpadne tým starosť klubom a rodičom pretekárov, výber materiálu je na
základe požiadaviek športovcov resp. ich trénerov.

Zvyšné financie úsekov budú doriešené na decembrovom zasadnutí úsekov.
Uzn. č. 1/33
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje, dotáciu
pre kluby SÚ a ÚSK vo výške 200€ na reprezentanta, ktorí absolvovali počas letnej sezóny
min. 3 preteky v každej disciplíne. Každý klub vystaví faktúru voči SLA príslušnému úseku
v znení: Na základe uznesenia SÚ a ÚSK SLA č. 1/33 vám fakturujeme náklady na prípravu
reprezentanta SÚ resp. ÚSK za obdobie máj až september 2017 vo výške 200€ /
reprezentant (uviesť meno reprezentanta). K faktúre musia byt priložené fotokópie
dokladov súvisiacich so športovou prípravou reprezentanta!!!
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 2/33
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje, nákup
jednotného vrchného oblečenia pre reprezentantov. Predsedníctvo SÚ a ÚSK SLA poveruje
J. Tánczosa schválením finálneho množstva a ceny v plnej miere v súlade s výškou
rozpočtu.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 3/33
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje, nákup
voskov pre reprezentačné družstvá SÚ a ÚSK. Predsedníctvo SÚ a ÚSK SLA poveruje J.
Tánczosa schválením finálneho množstva a ceny v plnej miere v súlade s výškou rozpočtu.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 4/33
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje, úhradu
poplatku za prípravu reprezentantov na skokanských mostíkoch Žlté piesky za rok 2017 vo
výške 4.000€ za SÚ a vo výške 5.000€ za ÚSK SLA. Faktúry vystaví prevádzkovateľ
skokanských mostíkov.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 5/33
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje, dotáciu
pre kluby SÚ a ÚSK, ktoré poriadali preteky v roku 2017 nasledovne: Liga Mládeže
200€/kolo, M-SR 500€/pretekový deň, Medzinárodné preteky 500€/pretekový deň.
Faktúru vystaví poriadateľ - klub s presným dátumom konania pretekov, názvom pretekov,
prílohu budú tvoriť výsledkové listiny a fotokópie dokladov súvisiacich s poriadaním
podujatia.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 6:
Uzn. č. 6/33
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje Súťažný
poriadok úsekov na sezónu 2017/2018. Súťažný poriadok tvorí samostatný dokument
ktorý bude predložený na schválenie P-SLA.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

J. Jelenský – predniesol otázku či neorganizovať v roku 2018 preteky FIS Cup v skoku na
lyžiach na Štrbskom Plese,
Úloha č. 1/33
Preveriť v Štrbe možný záujem o organizovanie pretekov FIS Cup v skoku na lyžiach
a predložiť predbežný rozpočet podujatia.
Z: J. Jelenský
T: december 2017

K bodu 7:
M. Mersich – informoval o obnovení financovania pre jednotlivé úseky, od 23. septembra je
SLA znovu držiteľom licencie národného športového zväzu, uznesenia týkajúce sa čerpania
finančných prostriedkov treba zaslať kontrolórke SLA na schválenie.

K bodu 8:
R. Pretzelmayer – informoval o prebiehajúcej inventarizácii materiálu SÚ a ÚSK, veľa
evidovaného materiálu je opotrebovaného a je potrebné zostaviť komisiu na likvidáciu
takéhoto materiálu. Ďalší postup bude konzultovať s KRK SLA. Návrh zloženia likvidačnej
komisie: Marián Mesík, Rado Klinec, Jozef Hýsek, športový riaditeľ, KRK.
K bodu 9:
T. Károly – informoval o plánovanom zasadnutí organizované P. Chudým 9.11.2017 kde
pocestujú M. Mesík, T. Károly, A. Kapustík, D. Ďurčo a J. Jelenský, doprava autom SLA,
J. Hýsek – navrhol poveriť niekoho z úseku dojednaním „lepšej“ ceny za mostíky v Szczyrku,
navrhnutý bol F. Vavrinčík z KPSL BB,
J. Jelenský – zabezpečiť znak SLA na prilby SLA, zariadi športový riaditeľ.
K bodu 10:
Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na 33. zasadnutí P-SÚ SLA a následne
rokovanie o 19,15 hod. ukončil. Ďalšie rokovanie sa uskutoční v mesiaci december.

Zapísal :
Overil :

René Pretzelmayer
Ján Tánczos

Banská Bystrica, 11. novembra 2017

