Záznam č.2/2019
z rokovania P-ÚLT, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.03.2019 v Piešťanoch /o 19,30 hod./.

Prítomní : Ľ. Masár, M. Jánoška, L. Šandor
P-ÚLT riešilo nasledovné :
1. Informácia zo stretnutia P-SLA s vedením P- ÚLT
2. Rôzne
P-ÚLT prijalo závery :
Ad.1.
P-ÚLT bolo pozvané na stretnutie s vedením SLA do Banskej Bystrice. Rokovanie sa
uskutočnilo dňa 14.marca a zúčastnili sa L.Šandor a Ľ.Masár. Pre ochorenie-chrípka sa nezúčastnil M.
Jánoška. Predmetom bola informácia o výdajových položkách úseku LT, ich zdôvodnenia /návrh
rozpočtu I.zmena/ a rozdelenie do jednotlivých mesiacov čerpania v r.2019. S čiastkou 40824.-€,
ktorá pozostávala zo sumy na športovú repre 17800.- + RD 5933.- + kap. Rozvoj 17091.- sme
nesúhlasili a žiadali sme ju navýšiť z dôvodu finančne náročných pretekov v r.2019, t.j. FIS + SP
v Iráne a MS vo Švajčiarsku. Počas rokovania sme žiadali o navŕšenie financií na TM sumou min. ako
v r.2018, t.j. 19300.-€ a pozabudnutou čiastkou na MTZ/štvorkolka/ v čiastke 7000.-€. Celkom sme
„odchádzali“ s čiastkou 67124.-€. Popri riešenia financií sme ozrejmili minuloročné aktivity z náboru
nových záujemcov o lyže na tráve. Získali sme cez Centrum voľného času a učiteľov TV na základných
školách v Piešťanoch podporu. Tieto aktivity chceme v r.2019 ešte vylepšiť. Štátny tréner, Ľ.Masár ,
predniesol plán umiestnení našich reprezentantov na MSJ, MS a SP v sezóne 2019. Privítali sme
kontakt p. prezidenta SLA s vedením letnej Kalokagatie. Na konci rokovania sa členovia LT radili s GS
o úprave kritérií zaradenia športovcov do talentovanej mládeže, po návrhu bude upravený bod č.4
v SP. Trvanie rokovania bolo 16,00 – 19,30 hod.
Ad.2 Rôzne :
1.
2. P-ÚLT sa zaoberalo členskou schôdzou pre rok 2019, delegačným kľúčom a termínom
konania. Úsek LT má 12 LO/K k 31.12.2018. V LO/ K tomuto dátumu sú vyrátané body.
Z výsledkov FIS, SP, ČP dospelých, juniorov a žiakov sa pridelia body pre jednotlivýchaktívnych pretekárov. Z bodov sa vypočítajú hlasy pre jednotlivé LO/K.
Úsek LT
predkladá pre KRK nasledovný stav bodov : ASC BA 0 bodov /pretekárka v roku 2018
a tiež v r.2019 je na materskej dovolenke/ , LK Remas Piešťany 28 bodov, LK T.Lomnica 0
bodov, Ski Klub Piešťany 4 body, Ski klub Donovaly 0 bodov, Snow Ski Stars BA 5 bodov,
TJ V. Tatry 7 bodov, SKI CLUB Brezno 4 body, TJ Zavažan Kálnica 3 body, Žampa Ski Club
V.Tatry 0 bodov, SnowSports Club 1 bod /=52 bodov/.
Predsedníctvo úseku lyžovania na tráve schvaľuje podľa Čl. 21.2 stanov SLA, delegačný
kľúč na Členskú schôdzu ÚLT nasledovne: Závažan Kálnica 1 hlas, Ski Club Piešťany 1 hlas,
SKI CLUB Brezno 1 hlas, Snow Ski Stars 1 hlas, LK Remas Piešťany 4 hlasy, TJ Vysoké Tatry
2 hlasy
Uzn.1/2/2019 : Informovať KRK SLA o vypracovaní kľúča a požiadať o jeho schválenie, zodp. predseda
úseku, T: ihneď

3.

P-ÚLT odsúhlasilo a schválilo na zaradenie športovcov odborného ÚLT na Listinu
talentov SLA nasledovných : Nikola Fričová, roč.2001 /U21L - juniorka/, Adam Masár,
roč.2000 /U21M - junior/, Alex Jánoška, roč.2002 /U18M - junior/,Vanesa Drahovská,
roč.2003 /U16L - juniorka/.

Zároveň P-ÚLT schválilo reprezentačné družstvo pre letnú sezónu 2019 nasledovne :
D U23 L – Nikola Fričová, RD U21 M – Adam Masár, RD U21 M – Alex Jánoška, RD U16 L –
Vanesa Drahovská, po rozhovore s pretekárom Matúšom Ficeľom sme na výnimku
schválili do RD U 21 M. Poznámka: Pretekár M.Ficeľ za zúčastní na FIS pretekoch AhojPiešťany, MSJ Štítna n/Vláŕí/CZE, prípadne ďalších FIS pretekov vo väzbe na termíny
štúdia.
Do kategórie dospelých sme nominovali Lukáša Ohrádku s podmienkou, že bude
zdravotne v poriadku a doloží zdravotné potvrdenie .
Uzn.2/2/2019 : Predložiť reprezentačné družstvo ÚLT na najbližšie P-SLA na schválenie, zodp.
predseda úseku, T: v texte
4. P-ÚLT rokuje s výrobcami oblečenia, firmou DonQuiet/CZE, prípadne i s inou a schvaľuje
športovo-pretekárske kombinézy pre nastávajúce Majstrovstvá sveta juniorov /5/
a seniorov + realizačný team /oblečenie/ v počte 4, zodpovedný predseda úseku, termín
predloženia údajov pre výrobu, čím skôr.
Uzn.3/2/2019 : Predložiť parametre kombinéz pre záujemcov o výrobu, zodp. predseda úseku, T:
Ihneď
5. P-ÚLT spracovalo technické parametre a odoslalo na sekretariát na nákup štvorkolky pre
letnú sezónu 2019.
Uzn.4/2/2019 : Dosledovať priebeh výberového konania na výber štvorkolky, zodp.podpredseda ÚLT,
termín: 14.týždeň 2019
6. P-ÚLT upozorňuje pretekárov zaradených do TM a RD, aby si zabezpečili certifikovanú
lekársku prehliadku a predložili ju do 15.4.2019 športovému riaditeľovi úseku.
UPOZORNENIE – bez lekárskej prehliadky nebude možné zúčastňovať sa na žiadnych
pretekoch v letnej sezóne.
Uzn.5/2/2019 : Sledovať nominovaných pretekárov, zodp. podpredseda úseku, T: 15.4.2019
Poznámka: Uzn.=č.uzesenia/Záznam/rok

Zapísal : L. Šandor

Overili : Ľ. Masár

M. Jánoška

