Zápis č. 34/2017
Zo zasadnutia Predsedníctva skokanského úseku a
Úseku severskej kombinácie SLA
konaného dňa 19. decembra 2017 v Banskej Bystrici
Prítomní členovia predsedníctva: J. Tánczos, Ľ. Kartík, I. Pohle, , T. Károly, R. Pretzelmayer
Prítomní členovia predsedníctva s hlasom poradným: Martin Mesík,
Prítomní hostia:
Ospravedlnení: A. Kmeť, J. Jelenský
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o čerpaní financií rok 2017
3. Liga Mládeže – zimná časť
4. Plán výjazdov RD december/január
5. Rôzne
6. Zaver
K bodu 1:
J. Tánczos privítal prítomných na 34. zasadnutí SÚ a ÚSK SLA. Zasadnutie začalo o 18,00
hod. v reštaurácii Corona v Banskej Bystrici. Následne poveril športového riaditeľa vedením
zasadnutia.
K bodu 2:
R. Pretzelmayer – informoval o dnešnom zasadnutí na Se SLA kde sa prejednávalo
dočerpanie finančných prostriedkov pre úseky za rok 2017. SÚ a ÚSK čerpá prostriedky podľa
schválených uznesení zo zápisu č. 33/2017. Pri dnešnej kontrole sa zistilo, že kluby Ski Club
Selce a ŠKL BB ešte neposlali faktúry a boli upozornené, že ostáva čas už len do štvrtka
/21.12./, nakoľko od piatku je sekretariát zatvorený a nebude možné robiť úhrady.
M. Mesík – podklady za SC Selce spracuje ešte dnes večer a zajtra ich odošle poštou aj
mailom,
J. Tánczos – nakoľko zástupcovia ŠKL BB sa ospravedlnili, športový riaditeľ ich bude
kontaktovať vo veci skorého zaslania faktúry,
Predsedníctvo na základe odporúčania štatutárov SLA prijalo nasledovné uznesenia:
Uzn. č. 1/34
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje trénerské
práce nad rámec dohody za rok 2017 pre šéftrénera SÚ a ÚSK vo výške 600€.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 2/34
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje práce nad
rámec mandátnej zmluvy za rok 2017 pre športového riaditeľa ako kompenzáciu za
náklady spojené s administratívou úsekov vo výške 600€.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3:
J. Tánczos – informoval o priaznivej snehovej situácii a vhodných tréningových a snehových
podmienkach na mostíkoch Žlté piesky a Selce – Dubiny. Po jednoznačnom súhlase všetkých
prítomných sa stanovili termíny pre organizovanie prvých kôl zimnej Ligy mládeže
nasledovne:
I. kolo 26.12.2017 so začiatkom o 12,00 hod. na mostíkoch Žlté piesky, organizátori
podujatia je KPSL BB a ŠK Kartik BB, pretekať sa bude v Skoku na lyžiach a severskej
kombinácii
II. kolo 13.1.2018 so začiatkom o 11,00 hod. na mostíkoch Selce – Dubiny, organizátor
podujatia Ski Club Selce, pretekať sa bude v Skoku na lyžiach a severskej kombinácii

K bodu 4:
Po dohode prítomných zástupcov klubov je plán výjazdov nasledovný:
27.-28.12.2017 VT Szczyrk RD a Talent. Mládež na náklady SLA,
1.-3.1.2018 Preteky Lotos Cup Szczyrk, RD a talent. Mládež na náklady SLA,
6.-12.1.2018 FIS Camp ITA, V. Šidlová, N. Bezúchová, J. Obšajsník, E. Kapiaš T: J. Tánczos, T.
Károly na náklady FIS, doprava SLA,
20.-23.1.2018 Preteky Lotos Cup Zakopané, RD a talent. Mládež na náklady SLA,
K bodu 5:
T. Károly informoval o školení organizované P. Chudým na Štrbskom plese, ktoré hodnotil
pozitívne, zároveň predniesol požiadavku P. Chudého, J. Jelenského, V. Fráka a P. Stana, že
by chceli byť informovaní o plánovaných zasadnutiach úsekov o termínoch pretekov a podľa
možností sa zúčastňovať zasadnutí P SÚ a ÚSK.
J. Tánczos reagoval pozitívne na informáciu a záujem funkcionárov o dianie v skoku na
lyžiach a severskej kombinácii a na januárové zasadnutie budú prizvaní, kde bude zaradený aj
bod rokovania Poriadanie pretekov na mostíku na Štrbské Pleso.
K bodu 6:
Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na 34. zasadnutí P-SÚ a ÚSK SLA
a následne rokovanie o 19,15 hod. ukončil. Ďalšie rokovanie sa uskutoční v mesiaci január
2018.

Zapísal :
Overil :

René Pretzelmayer
Ján Tánczos

Banská Bystrica, 19. decembra 2017

