POZVÁNKA

na 9. Konferenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie

Riadny delegát

Dátum konania:

03.09 2020 (štvrtok)

Miesto konania:

Hotel Dixon, Švermova 32 , 97404 Banska Bystrica

Hodina konania:

12:30 hod.

Začiatok prezentácie:

11:30 – 12:15 hod.

Program Konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2019 a uznesenie prijate per Rollam
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2019
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2019
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie - schválenie
Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie -schválenie
Prestávka
Predpis o Talentovanej mládeži SLA- schválenie
Rozhodnutie Konferencie vo veci členov porušujúcich bod č. 8.2. Stanov SLA
Voľba zástupcu severskej kombinácie v P-SLA
Odvolanie a voľba zástupcu skokov na lyžiach v P-SLA na základe prijatej rezignácie
Voľba predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
Voľba predsedu a podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov SLA
Diskusia
Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie a volebnej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2020
Záver

Všetky podklady Konferencie SLA 2020 sú zverejnené na webovej stránke asociácie.
S pozdravom
v.r.Ivan Ivanič
Prezident SLA

v.r. Ján Garaj
Viceprezident SLA

v.r. Marino Mersich
Viceprezident SLA

Opatrenia v súvislosti s COVID-19:
- 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.

POZVÁNKA

na 9. Konferenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie

Hosť

Dátum konania:

03.09 2020 (štvrtok)

Miesto konania:

Hotel Dixon, Švermova 32 , 97404 Banska Bystrica

Hodina konania:

12:30 hod.

Začiatok prezentácie:

11:30 – 12:15 hod.

Program Konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2019 a uznesenie prijate per Rollam
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2019
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2019
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie - schválenie
Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie -schválenie
Prestávka
Predpis o Talentovanej mládeži SLA- schválenie
Rozhodnutie Konferencie vo veci členov porušujúcich bod č. 8.2. Stanov SLA
Voľba zástupcu severskej kombinácie v P-SLA
Odvolanie a voľba zástupcu skokov na lyžiach v P-SLA na základe prijatej rezignácie
Voľba predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
Voľba predsedu a podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov SLA
Diskusia
Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie a volebnej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2020
Záver

Všetky podklady Konferencie SLA 2020 sú zverejnené na webovej stránke asociácie.
S pozdravom
v.r.Ivan Ivanič
Prezident SLA

v.r. Ján Garaj
Viceprezident SLA

v.r. Marino Mersich
Viceprezident SLA

Opatrenia v súvislosti s COVID-19:
- 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.
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Delegát - náhradník

Dátum konania:

03.09 2020 (štvrtok)

Miesto konania:

Hotel Dixon, Švermova 32 , 97404 Banska Bystrica

Hodina konania:

12:30 hod.

Začiatok prezentácie:

11:30 – 12:15 hod.

Program Konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2019 a uznesenie prijate per Rollam
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2019
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2019
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie - schválenie
Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie -schválenie
Prestávka
Predpis o Talentovanej mládeži SLA- schválenie
Rozhodnutie Konferencie vo veci členov porušujúcich bod č. 8.2. Stanov SLA
Voľba zástupcu severskej kombinácie v P-SLA
Odvolanie a voľba zástupcu skokov na lyžiach v P-SLA na základe prijatej rezignácie
Voľba predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
Voľba predsedu a podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov SLA
Diskusia
Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie a volebnej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2020
Záver

Všetky podklady Konferencie SLA 2020 sú zverejnené na webovej stránke asociácie.
S pozdravom
v.r.Ivan Ivanič
Prezident SLA

v.r. Ján Garaj
Viceprezident SLA

v.r. Marino Mersich
Viceprezident SLA

Opatrenia v súvislosti s COVID-19:
- 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.

NÁVRH
ROKOVACÍ PORIADOK
RIADNEJ KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
03.09.2020
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 03.09.2020.
ČLÁNOK 2
Kľúč delegátov
1. V súlade s bodom
delegátov:

10.2. stanov SLA

majú úseky SLA nasledovný počet

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 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)
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súťažil v súťaži organizovanej SLA (napr. Slovenský pohár) a/alebo v
medzinárodnej súťaži organizovanej FIS.
Štatistika za športové odvetvia sezóny 2019/20:
a)
bežecké lyžovanie – 15, zjazdové lyžovanie – 15, skoky na lyžiach – 7,
severská kombinácia – 7, akrobatické lyžovanie – 7, snowboarding – 7,
lyžovanie na tráve – 7,
b)
LK Slávia UMB – 1,Snow Ski Stars – 1,Ski Team Vlha – 1,
c)
Zástupca športovcov – 1
d)
Zástupca športových odborníkov - 1
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
pokračuje podľa schváleného programu konferencie.

konferencie

5. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia
SLA prijať len odporúčania a stanoviska.
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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.
9. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti
rokovania konferencie SLA.
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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. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z
konferencie.
2. Hlasovanie je verejné alebo tajné.
3. Konferencia SLA rozhoduje hlasovaním.
4. Návrhy môžu predložiť len delegáti riadnej Konferencie SLA.
5. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu
a oznámi spôsob hlasovania.
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.
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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,
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
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ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia
Tento Rokovací poriadok riadnej Konferencie SLA schválila riadna Konferencia
SLA dňa 03.09.2020 v Banskej Bystrici, a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Strana 7 z 7

Prehľad uznesení zasadnutia KONFERENCIA SLA 2019:
Číslo uznesenia

Text

Status

Termín

8RKO-19/033

Konferencia SLA 2019 schvaľuje účasť zástupcov tlače RTVS.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/034

Konferencia SLA 2019 schvaľuje vyradenie bodu 5. „Schválenie
volebného poriadku Konferencie“.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/035

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zaradenie bodu 14.
„Odvolanie zástupcu USK v P-SLA“.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/036

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zaradenie bodu 15.
„Odvolanie zástupcu UAD v P-SLA“.

neprijaté

23.5.2019

8RKO-19/037

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zaradenie bodu 16. „Vznik
pracovnej skupiny za účelom aktualizácie a úpravy Stanov SLA“

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/038

Konferencia SLA 2019 schvaľuje program zasadnutia Riadnej
Konferencie 2019 v úprave.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/039

Konferencia SLA 2019 schvaľuje predložený Rokovací
poriadok Konferencie SLA 2019.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/040

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zapisovateľa zápisnice – Ing.
Katarína Mašlejová/Se-SLA

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/041

Konferencia SLA 2019 schvaľuje overovateľov zápisnice –
Matúš Jančík /BU/, Ján Jelenský /SU/

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/042

Konferencia SLA 2019 schvaľuje skrutátorov – Kristína
Saalová /Se-SLA/, Martina Husárová /Se-SLA/, Zuzana
Senčeková /Se-SLA/

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/043

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zloženie Mandátovej komisie
– Ladislav Šandor /ULT/, Peter Bendík ml. /UAD/, Petra
Jurečková /UAL/

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/044

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zloženie Návrhovej komisie –
Stanislav Holienčík /BU/, Hermély Július /SNB/, Ľubomír Masár
/ULT/

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/045

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zoznam uznesení z Riadnej
Konferencie SLA 2018.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/046

Konferencia SLA 2019 prerokovala a schvaľuje Výročnú
správu a Účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za
rok 2018.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/047

Konferencia SLA 2019 prerokovala a schvaľuje Výročnú
správu a Účtovnú závierku FIRN SLA, s.r.o. za rok 2018.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/048

Konferencia SLA 2019 schvaľuje Správu Kontrolno-revíznej
komisie SLA za posledné obdobie.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/049

Konferencia SLA 2019 schvaľuje Správu Predsedníctva SLA za
obdobie od poslednej Konferencie.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/050

Konferencia SLA 2019 schvaľuje v Predpise o talentovaných
športovcoch návrh zmien: Čl. 2 – Všeobecné princípy, bod 5).

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/051

Konferencia SLA 2019 schvaľuje aktualizáciu Predpisu o
kritériách, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných
športovcov SLA am-blok.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/052

Konferencia SLA 2019 odvoláva člena P-SLA za USK

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/053

Konferencia SLA 2019 súhlasí so vznikom komisie, ktorá bude
spracovávať návrhy na úpravu Stanov SLA.

neprijaté

23.5.2019

8RKO-19/054

Konferencia SLA 2019 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)“, ktorí k dnešnému dňu nemajú
uhradený príspevok na činnosť SLA, čím porušujú čl. 8, odsek
8.2, písmeno a) Stanov SLA

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/055

Konferencia SLA 2019 vyzýva všetkých svojich členov aby
najneskôr k 31.12.2019 si splnili členskú povinnosť uhradiť
príspevok na činnosť SLA. Konferencia SLA 2019 upozorňuje
svojich členov, že nasledujúca Konferencia SLA vylúči zo SLA
tých členov SLA , ktorí si nesplnia svoju členskú povinnosť
uhradiť členský príspevok na činnosť SLA v súlade s čl.8,
odsek 8.2, písmeno a) Stanov SLA v stanovenej lehote.

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/056

Konferencia SLA 2019 schvaľuje uznesenia prijaté na 8. riadnej
Konferencii SLA

prijaté

23.5.2019

8RKO-19/057e

Konferencia SLA 2019 schvaľuje aktualizáciu Predpisu o
kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných
športovcov SLA am-blok.

prijaté

23.12.2019

Výročná správa 2019
Annual Report 2019
Slovenská lyžiarska asociácia

P O P R A D
28.05.2020
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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 vykonáva 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/1-900/90-321552.
Príslušnosť
Slovenská lyžiarska asociácia ku 31.12.2019 evidovala celkom 248 právnickych osôb s príslušnosťou k SLA.
Slovenská lyžiarska asociácia ku 31.12.2019 evidovala celkom 3399 fyzických osôb s príslušnosťou k SLA
a splnenými členskými povinnosťami v nasledovnej štruktúre podľa športových odvetví:
Alpské disciplíny: 2227 členov
Lyžovanie na tráve:
29 členov
Bežecké disciplíny: 860 členov
Skoky na lyžiach:
109 členov
Severská kombinácia: 30 členov
Snowboarding:
97 členov
Akrobatické lyžovanie: 47 členov.
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Organizačná štruktúra po prijatí Stanov SLA 15.06.2017

Asociácia vystupuje pod nasledovným základným logotypom:
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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.
A./ Oblasť riadenia a prevádzky
Naďalej sme pokračovali v projekte sprísňovania kontroly a transparentnosti použitia poskytovaných finančných
a materiálnych prostriedkov. Zverejňovanie finančných výdavkov všetkých úsekov na webovom sídle SLA
prostredníctvom identického menu „Financovanie OU“ v sekcii každého úseku sa nám podarilo štandardizovať
a táto informácia je už dnes nedeliteľnou súčasťou medzi nástrojmi na riadenie chodu úseku a asociácie.
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Pravidelná tvorba mesačnej bilancie čerpania štátnych zdrojov umožňuje predsedom úsekov vopred predvídať
a plánovať štátne výdavky na šport. Druhým rokom sme realizovali tzv. finančné komisie s predsedom každého
úseku, ktorých predmetom je lepšie pripraviť proces postupného vynulovania štátnych rozpočtových kapitol
(Repre, Talent, Rozvoj) tak, aby sa zabránilo nežiadanému prečerpaniu pridelených prostriedkov jedným úsekom
na úkor iného úseku.
Opätovne sme pri mechanizme rozdelenia prostriedkov aplikovali aj nariadenia Zákona o športe o predpísanom
použití prostriedkov a opätovne sme vytvorili pevné rozpočtové kapitoly určené pre financovanie prípravy
a účasti reprezentácie na podujatiach Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá sveta juniorov a Svetový pohár. Poznatky
získané z tohto modelu sa priamo premietajú do úpravy modelu rozdeľovania prostriedkov asociácie na
nadchádzajúce účtovné obdobie 2020. Ukázalo sa, že subkapitola Svetový pohár sa ukázala ako nefunkčný
nástroj, keďže vedenia úsekov pri kategorizácii týchto výdavkov vždy udávali tieto výdavky ako Reprezentácia a
tým pádom v skutočnosti jej existencia bola len formálna.
Asi najvýznamnejšou „finančnou“ aktivitou SLA v roku 2019 bola neustála práca nad pochopením výpočtových
modelov pre príspevok uznanému športu podľa Zákona o športe. Cieľom tejto práce je určiť kľúčové
parametre s vplyvom na výpočet a následne ich premietnúť do cieľov pre jednotlivé športy a zamerať tak
činnosť úsekov v športovej príprave jednotlivcov (talentovaná mládež a reprezentácia) smerom k absolútnej
orientácii na bonitné výsledky vo svetovom meradle. Sprievodným javom tohto procesu je identifikácia činností,
ktoré úseky doteraz financovali zo štátnych prostriedkov avšak tieto sú pre prínos výpočtu financií pre SLA
bezcenné. Zablokovaním financovania takýchto činností sme dokázali časť štátnych prostriedkov presmerovať
do oblastí, ktoré sú pre SLA kľúčové a ktoré sú naším základným poslaním ako organizácie, ktorá je poverená
štátom byť Národným športovým zväzom pre lyžovanie (výchova talentovanej mládeže, príprava reprezentácie,
vzdelávanie športových odborníkov a organizácia celonárodných súťaží mládeže a dospelých, tj. štátny záujem).
Spolupráca s Kontrolórom SLA a jeho integrácia do systému kontroly s účelom zameraným na kontrolu
oprávnenosti, efektívnosti a účelnosti výdajov, ktoré jednotlivé úseky realizujú aj v uplynulom roku priniesla
svoje prínosy. Opäť sme zachytili niekoľko pokusov o realizáciu neoprávnených úhrad. Musíme však aj
konštatovať, že sa výrazne počet takýchto pokusov znížil a dodržiavanie finančných smerníc a nariadení sa
výrazne zlepšilo predovšetkým zo strany športových klubov.
Z dôvodu kontinuálneho nárastu prostriedkov do športu za uplynulé štyri roky spôsobil nárast prostriedkov
pre SLA aj naprosto zásadné zvýšenie objemu činností Sekretariátu, predovšetkým v účtovnej agende. Štatistika
2019 ukazuje, že sme spracovali takmer 4 800 finančných transakcií na príjme alebo výdaji z účtov SLA a takmer
470 transakcií účtu dcérskej spoločnosti FIRN SLA s.r.o. Uvedené čísla predstavujú takmer 20 000 účtovných
dokladov, ktoré museli byť skontrolované, zaevidované a archivované.
Medzi najnáročnejší doklad na kontrolu a evidenciu patrí Cestovný príkaz s vyúčtovaním. Formulár cestovného
príkazu prešiel v priebehu roka 2019 niekoľkými úpravami aby spresnil spôsoby vyúčtovania výdavkov a uľahčil
kontrolu vyúčtovaní. Zaujímavosťou je, že sme v roku 2019 spracovali 397 cestovných príkazov s vyúčtovaním,
čo je nárast o takmer 30% oproti roku 2018.
Naďalej nás trápi problematika konfliktu záujmov, ktoré nastávajú u mnohých funkcionárov SLA a s tým spojené
komplikácie finančné a rozhodovacie. Treba však povedať, že ide o historické nastavenie štruktúr SLA a nie
o účelové situácie. Problematika konfliktu záujmov je v prostredí SLA relatívne nová a vedenie SLA sa bude
musieť ňou vážne zaoberať v najbližšom období pri aktualizácii Stanov, nakoľko nariadenia Zákona o športe a aj
podmienky zmluvy o Príspevku uznanému športu popisujú túto problematiku a jej obmedzenie exaktne
a jednoznačne.
V priebehu roku 2019 nastala aj významná zmena v zmluvných vzťahoch funkcionárov SLA, kedy pôvodné
mandátne zmluvy štyroch (4) športovo-technických riaditeľov odvetví, troch (3) vybraných trénerov odvetví
a jedného (1) profesionálneho športovca boli konvertované na pracovno-právne vzťahy zamestnaneckého
charakteru. Táto zmena spôsobila rozsiahly nárast mzdovej agendy SLA a takisto táto situácia spôsobila
preradenie SLA do vyššej kategorizácie skupiny zamestnávateľov (celkom 14 zamestnancov) a tým zvýšené
zákonné povinnosti SLA voči štátu ako zamestnávateľa.
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Naďalej sme pokračovali v dlhodobom projekte aktualizácie interných smerníc a tvorbu nových smerníc a
predpisov, ktoré vychádzajú väčšinou z požiadaviek, ktoré na SLA kladie Zákon o športe a iné zákonné predpisy
SR. Ide o proces nesmierne náročný a zdĺhavý, pretože overovanie navrhnutých procesných postupov a ich
odskúšanie v praxi neraz zaberie niekoľkonásobne viac času ako samotná príprava predmetnej smernice.
Smernice SLA sú zverejnené na webovom sídle http://www.slovak-ski.sk/sla/legislativne-poriadky-asmernice.html.
Najzložitejším typom smernice sa ukázala Smernica o jednotnom systéme vzdelávania, ktorá sa nám zatiaľ
nepodarila dokončiť v rozsahu s akým by sme boli spokojní, nakoľko mnohé úseky nemajú vôbec vypracované
vzdelávacie manuály na svoje úsekové odbornosti a tieto predstavujú základný nosný prvok takejto smernice.
Zoznam zmien a doplnenia smerníc sú uvedené v kapitole X. tejto správy.
Koncom roka Predsedníctvo SLA schválilo dlho diskutovanú reformu vozového parku SLA. Dohoda k pristúpení
na zmenu správy vozového parku bola spojená s napätou diskusiou a nie zriedka s naprosto antagonistickými
postojmi členov Predsedníctva voči predkladaným koncepčným návrhom. Finálna podoba v sebe zahrňuje
nasledovné kľúčové princípy:
• Vozidlá zakúpené z vlastných prostriedkov úseku, alebo z úseku pridelených štátnych prostriedkov
ostávajú v správe úseku a úsek si tieto vozidlá prevádzkuje plne z vlastných zdrojov (base car).
•

Vozidlá zakúpené centrálne zo zdrojov SLA pokiaľ sú v súčasnosti pridelené úseku ostávajú v správe
úseku, SLA bude uhrádzať z kapitoly Správa a prevádzka týmto vozidlám opravy a servis, avšak SLA
bude úsek účtovať za používanie vozidla na mesačnej/kvartálnej báze v dohodnutej výške podľa
technického stavu vozidla a náročnosti jeho opráv (pool car).

•

V prípade, že úsek nechce za takéto vozidlo platiť paušálnu platbu, vozidlo odovzdá do správy SLA a
vozidlo bude k dispozícii pre iné úseky, alebo ako prenajímateľné vozidlo (pool car) na určenej dennej
rente.

•

Za všetky vozidlá SLA uhradí centrálne ročnú diaľničnú nálepku 2020 a havarijné a zákonné poistenie s
výnimkou vozidiel v majetku FIRN SLA s.r.o..

Súčasťou reformy sa stalo aj rozhodnutie Predsedníctva SLA o zakúpení dvoch (2) vozidiel triedy Van L1H2 pre
úseky akrobatického lyžovania a snoubordingu, ktoré nikdy nedisponovali úsekovým vozidlom a boli vždy
odkázané na zapožičanie vozidla z externých zdrojov alebo štátnych inštitúcií (NŠC, ŠCP).
Začiatkom roku 2019 SLA nadviazala zmluvnú spoluprácu s profesionálnou mediálnou agentúrou MARCUS
s cieľom systematicky pracovať na udržovaní dobrého mena SLA a profesionalizovať tlačové a vizuálne výstupy
a iné informácie z prostredia SLA smerom k členskej základni a k verejnosti. Dobrá povesť mediálneho imidžu
SLA má veľký vplyv na vnímanie SLA okolitým svetom a priamo ovplyvňuje marketingovú schopnosť SLA, ktorá
v uplynulých rokoch utrpela nenapraviteľné škody z dôvodu série verejne medializovaných žalôb na „nezákonné
konanie“ v SLA, ktoré sa nakoniec ukázali ako neoprávnené a príslušné súdy vo všetkých prípadoch, kde
rozhodovanie ukončili, rozhodli v prospech SLA. Táto situácia paralyzovala akékoľvek marketingové aktivity
SLA väčšieho významu a zlyhali tak aj pokusy o nadviazanie iných foriem sponzorskej spolupráce s výnimkou
drobných lokálnych partnerstiev nanajvýš tak na úrovni jednotlivých športových odvetví, alebo iba len
jednotlivcov bez širšej výhody pre SLA.
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B./ Oblasť vzdelávania

Rok 2019 sa vo vzdelávaní športových odborníkov SLA niesol v duchu postupných zmien a pokroku. Počas roka
sa vypracovávali a aplikovali v praxi vzdelávacie programy úsekov, ktoré nemali funkčné vzdelávanie svojich
športových odborníkov. Ďalej sa pracovalo na smernici jednotného vzdelávania, ktorej dokončenie a doplnenie
bude pokračovať aj v roku 2020. Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18.
februára 2016 o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe sme naďalej spracovávali
žiadosti o uznanie vzdelávania a žiadosti o registráciu do registra športových odborníkov a športovcov.
Z pohľadu konkrétnych kurzov vzdelávania sa v r. 2019 uskutočnili nasledovné typy vzdelávania:
Rozhodcovia:
Október 2019:
1./ školenie a doškolenie technických delegátov a rozhodcov štýlu FIS v skokoch na lyžiach – 9 účastníkov
November 2019:
1./ školenie a doškolenie rozhodcov bežeckého lyžovania – 20 účastníkov
2./ kurz Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu I. a II. kvalifikačného stupňa - 72 účastníkov
3./ doškoľovací kurz Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu I. – III. kvalifikačného stupňa – 3 účastníci
December 2019:
1./ školenie Technický delegát SLA pre zjazdové lyžovanie (rozhodca zjazdového lyžovania III. stupňa) - 6
účastníkov
Prvý krát v histórii SLA sme v decembri 2019 naplánovali školenie rozhodcov akrobatického lyžovania, avšak na
poslednú chvíľu sme ho z objektívnych príčin museli odložiť na začiatok roka 2020.
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Tréneri a inštruktori:
Zjazdové lyžovanie a snoubording:
Január 2019:
1./ opravné skúšky Inštruktor zjazdového lyžovania – 8 účastníkov
Marec 2019:
1./ kurz Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 19 účastníkov
2./ kurz Inštruktor zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 14 účastníkov
3./ kurz Inštruktor snoubordingu I. kvalifikačného stupňa – 6 účastníkov
4./ doškoľovací kurz Tréner zjazdového lyžovania – 11 účastníkov
5./ doškoľovací kurz Inštruktor zjazdového lyžovania – 17 účastníkov
6./ opravné skúšky Inštruktor zjazdového lyžovania – 4 účastníci
December 2019 – Zuberec:
1./ kurz Inštruktor zjazdového lyžovania I. stupňa – 49 účastníkov
2./ kurz Inštruktor snoubordingu I. stupňa – 10 účastníkov
3./ doškoľovací kurz Tréner zjazdového lyžovania – 10 účastníkov
4./ doškoľovací kurz Inštruktor zjazdového lyžovania – 52 účastníkov
5./ doškoľovací kurz Inštruktor snoubordingu – 12 účastníkov
6./ opravné skúšky Inštruktor zjazdového lyžovania – 2 účastníci
Bežecké lyžovanie:
December 2019:
1./ kurz Inštruktor bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa - 4 účastníci
2./ kurz Tréner bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 4 účastníkov
3./ doškoľovací kurz Tréner a Inštruktor bežeckého lyžovania – 8 účastníci
Akrobatické lyžovanie:
Marec 2020:
1./ kurz Tréner a Inštruktor akrobatického lyžovania I. a II. kvalifikačného stupňa – 10 účastníkov
Vzdelávací seminár pre trénerov všetkých úsekov:
1./ Vzdelávací seminár 03/2019, Banská Bystrica – 47 účastníkov
Vzdelávacie semináre slúžia ako jedna z možností doškolenia trénerov všetkých úsekov SLA
Za rok 2019 sme vyškolili a doškolili celkom 110 rozhodcov, 287 inštruktorov a trénerov v zjazdovom lyžovaní,
snoubordingu, v bežeckom lyžovaní a po prvý krát aj v akrobatickom lyžovaní.
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C./ Oblasť športovej činnosti
V súťažnej sezóne 2019/20 SLA priamo, respektíve nepriamo podporovala súťaže rôznych kategórií a disciplín.
Celkom bolo evidovaných 111 podujatí, ktoré priniesli takmer 160 pretekových dní. Žiaľbohu, rozhodnutím
Krízového štábu SR o zrušení športových podujatí na území SR boli všetky podujatia plánované po 09.03.2020
zrušené.
V nasledujúcom uvádzame prehľad týchto podujatí:

Úsek alpských disciplín

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

FIS FURKOTKA

7.-8.4.2020 zrušené

TJ VYSOKÉ TATRY

Štrbské pleso

Medzinárodné majstrovstvá SR škôl a inštruktorov
lyžovania a snoubordingu

4.-5.4.2020 zrušené

TJ VYSOKÉ TATRY

Štrbské pleso

FMC MASTERS FINAL

3.-4.4.2020 zrušené

TJ VYSOKÉ TATRY

Štrbské pleso

28.-29.3.2020 zrušené

TJ Roháče Zuberec

Roháče / Spálená dolina

7. ročník Žampa Cup 2020

28.3.2020 zrušené

Žampa Ski Club V. Tatry

Vysoké Tatry

POHAR LIPTOVA 5. kolo

22.3.2020 zrušené

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

17.-18.3.2020 zrušené

TJ VYSOKÉ TATRY

Štrbské pleso

15.3.2020 zrušené

SKI TEAM Ždiar

Ždiar - Strachan

14.-15.3.2020 zrušené

ŠK ESL

Jasná

8.3.2020

ŠK KUBÍNSKA HOĽA

Kubínska Hoľa

7.-8.3.2020 zrušené

LK Valčianska dolina

Štrbské pleso

4. kolo Masters/Open MSR

7.-8.3.2020

TJ VYSOKÉ TATRY

Bachledova dolina

POHAR LIPTOVA 4. kolo

7.3.2020

LK OPALISKO

Opalisko

LESY SKI CUP 5. kolo

1.3.2020

LO HST Polomka-Bučník

Polomka

POHAR LIPTOVA 3. kolo

1.3.2020

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

LESY SKI CUP 4. kolo

29.2.2020

LO HST Polomka-Bučník

Polomka

46. ročník Goralský klobúčik

5. kolo Masters/Open
11. ročník Strachan Cup 2020
Finále SLP Žiakov / MSR
5. kolo / FINÁLE Predžiakov
FIS CENA SOLISKA
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POHAR LIPTOVA 2. kolo - večerný event

27.2.2020

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

20.-21.2.2020

ŠK ESL

Jasná

LESY SKI CUP 3. kolo - "O pohár Lyžiarika"

15.2.2020

ŠKB LYŽIARIK

Šachtičky

POHAR LIPTOVA 1. kolo

15.2.2020

LK Oravan Brezovica

Brezovica

UNI - FIS Šachtička

11.-12.2.2020

ŠKB LYŽIARIK

Šachtičky

4. kolo Predžiakov

9.2.2020

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

8.-9.2.2020 zrušené

TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA

Vyšná Boca

8.-9.2.2020

LO HST Polomka-Bučník

Polomka

8.2.2020

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

3. kolo Žiakov

7.-8.2.2020 zrušené

OŠK Mlynky

Mlynky

3. kolo Žiakov

7.-8.2.2020

TJ Roháče Zuberec

Janovky

Majstrovstvá Slovenska 2020

4.-5.2.2020

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

2.2.2020

Ski klub Donovaly

Donovaly

65. VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

1.-2.2.2020

OV VCS

Vysoké Tatry

2. kolo Masters/Open

1.-2.2.2020

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

1. kolo Masters/Open

25.-26.1.2020

TJ VYSOKÉ TATRY

Bachledova dolina

25.1.2020

ŠSDaM Poprad-Tatry

SKI CENTRUM KUBAŠOK

Majstrovstvá Slovenska 2020

22.-24.1.2020

SLČR

Špindleruv Mlyn

39. FIS INTERKRITERIUM

21.-22.1.2020

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

2. kolo Predžiakov

19.1.2020

KAL Jasná

Jasná

LESY SKI CUP 1. kolo

19.1.2020

LO MLADOSŤ B.Bystrica

Mýto pod Ďumbierom

1. kolo Predžiakov

18.1.2020

ŠK ESL

Jasná

2. kolo Žiakov

17.-18.1.2020 zrušené

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

1. kolo Žiakov

10.-11.1.2020

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

1. kolo Visegrad Masters Cup

20.-22.12.2019

TJ VYSOKÉ TATRY

Jurgow (PL)

6. Ročník verejných pretekov na suchu

12.10.2019

ŠSDaM Poprad-Tatry

SKI CENTRUM KUBAŠOK

16. ročník kombinovaných pretekov na kolieskových
korčuliach IN - LINE slalom

15.6.2019

LO KARPATY Bratislava

Bratislava - Nové Mesto

Europa Cup Jasná

18. Veľká cena Barbory FIS-UNI
3. kolo Masters/Open
3. kolo Predžiakov

LESY SKI CUP 2. kolo

KUBAŠOK CUP - World Snow Day
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Úsek bežeckého lyžovania

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

21.-22.3.2020 zrušené

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

Slovenský pohár v behu na lyžiach

21.3.2020 zrušené

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

MSR v behu na lyžiach - II. časť - tím šprint

15.3.2020 zrušené

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

MSR v behu na lyžiach - II. časť - vytrvalostné preteky

14.3.2020 zrušené

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

FIS Cup - Mass start 30/15 km C

14.3.2020 zrušené

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

8.-7.3.2020

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Cross Country Cross XCX

1.3.2020

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Nočné preteky Slovenský pohár

29.2.2020

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Preteky veteránov Slovenský pohár

29.2.2020

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Memoriál J.Michalecha a G.Schlanka

22.-23.2.2020

ŠKP Banská Bystrica

Osrblie

LÁTKY - MLÁKY ACEROLA GRAND PRIX SLOVENSKÝ
POHÁR

15.-16.2.2020

LK Ski Team JASE Látky

Látky - Mláky

FIS - 62. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP

8.-9.2.2020

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

Slovenský pohár - Memoriál 24 padlých hrdinov SNP

8.2.2020

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

1.2.2020 zrušené

ŠKP Levoča

Levoča

Štrbské bežky - verejné preteky v behu na lyžiach

19.1.2020

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach - I.časť

12.1.2020

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach - I.časť

11.1.2020

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

2. kolo SLP - Tatranský pohár v behu na lyžiach

29.12.2019

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

28.-29.12.2019

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

22.12.2019 zrušené

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

6.10.2019

TJ Tatran Gerlachov

Gerlachov

VEĽKÁ CENA KREMNICE FIS SLAVIC CUP

Biela stopa

Slovenský pohár v behu na lyžiach Levoča

FIS Slavic Cup - 47. Tatranský pohár v behu na lyžiach
Slovenský pohár I. kolo
MSR v behu na kolieskových lyžiach
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5. kolo Steiger Slovenského pohára v behu na kolieskových
lyžiach

6.10.2019

TJ Tatran Gerlachov

Gerlachov

18. ročník pretekov v behu na kolieskových lyžiach „ Memoriál
MUDr. Michala Guhra “

6.10.2019

TJ Tatran Gerlachov

Gerlachov

Lesný beh lyžiarov

5.10.2019

Lesný beh okolo Poludnice

29.9.2019

BK OPALISKO Z.Poruba

Závažná Poruba

4 kolo Steiger SP KL Tajov - Kordíky

8.9.2019

LK SLÁVIA EKONOM

Tajov - Kordíky

FIS race ROLL Banská Bystrica

8.9.2019

LK SLÁVIA EKONOM

Banská Bystrica

3. kolo Steiger Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

18.8.2019

ŠKP Levoča

Levoča

2. kolo STEIGER SP V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH

28.7.2019

LK Ski Team JASE Látky

Látky

1. kolo Steiger SLP v behu na kolieskových lyžiach

30.6.2019

AKHŠ

Veľké Karlovice

Hybe

Úsek skokov na lyžiach

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

22.2.2020 zrušené

ŠK KARTIK B.BYSTRICA

Brestová

Majstrovstvá SR

21.2.2020

PZN

Chocholow Polsko

Majstrovstvá SR

15.2.2020

PZN

Szczyrk Polsko

8.-9.2.2020 zrušené

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

Letné Majstrovstvá Slovenska v skoku na lyžiach

26.10.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže v skoku na lyžiach - 4.kolo

5.10.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže v skoku na lyžiach - 3.kolo

6.9.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže v skoku na lyžiach - 2.kolo

6.7.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

O pohár primátora BB

7.-8.6.2019

ŠKL B. Bystrica

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže - 1.kolo

25.5.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Zimná liga mládeže - 4.kolo

Zimná liga mládeže - 1.kolo
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Úsek severskej kombinácie

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

Majstrovstvá SR

21.2.2020

PZN

Chocholow Polsko

Zimná liga mládeže - 2.kolo

14.2.2020

PZN

Szczyrk Polsko

Zimná liga mládeže - 1.kolo

8.-9.2.2020

PZN

Szczyrk Polsko

Letné Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii

26.10.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže v severskej kombinácii - 4.kolo

5.10.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže v severskej kombinácii - 3.kolo

6.9.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže v severskej kombinácii - 2.kolo

6.7.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

O pohár primátora BB

7.-8.6.2019

ŠKL Banská Bystrica

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Letná liga mládeže - 1.kolo

25.5.2019

ŠK KARTIK B. BYSTRICA

Žlté Piesky, Banská Bystrica

Úsek lyžovania na tráve
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Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

MSR v lyžovaní na tráve 2019

6.10.2019

LK REMAS Piešťany

Ahoj Banka

24.-26.5.2019

LK REMAS Piešťany

Ahoj, Banka

FIS Grasski 2019

Úsek akrobatického lyžovania

Názov podujatia

Termín

Organizátor

14.3.2020 zrušené

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Miesto
konania
Jasná

3.kolo Slovakia Freeski Cup 2020 - Zuberská foršta

22.2.2020

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Zuberec

2. kolo Slovakia Freeski Cup 2020

8.2.2020

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Kremnica

Európsky pohár vo freestyle lyžovaní 2020

8.2.2020

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Kremnica

1. kolo Slovakia Freeski Cup 2020

25.1.2020

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Jasná

4. Kolo Slovakia Freeski Cup 2020 MSR

Úsek snowboardingu
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Názov podujatia

Termín

Organizátor

Junior Freestyle Cup - 3. kolo

14.3.2020

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SR

Miesto
konania
Štrbské Pleso

Školská snowboardová liga - 3. kolo

11.3.2020 zrušené

Boardsparadise

Štrbské Pleso

Junior Freestyle Cup - 2. kolo

7.3.2020 zrušené

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SR

Štrbské Pleso

Junior Freestyle Cup - 1. kolo

23.2.2020

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SR

Štrbské Pleso

3. kolo Slovenského pohára - Zuberská foršta

22.2.2020

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Zuberec

2. kolo Slovenského pohára - Big air v meste

8.2.2020

OC Big Air v meste

Kremnica

Školská snowboardová liga - 2. kolo

6.2.2020

Boardsparadise

Štrbské Pleso

2.2.2020 zrušené

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SR

Jasná

1. kolo Slovenského pohára

25.1.2020

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SR

Jasná

Školská snowboardová liga - 1. kolo

9.1.2020

Boardsparadise

Štrbské Pleso

Európsky pohár v snowboardingu 2020

V medzinárodnom kalendári FIS sme zaregistrovali 28 podujatí v nasledovných dňoch a miestach, žiaľbohu 12
z nich sa neuskutočnilo :

Termín
25-26/05/19
08/09/19
28-29/12/19
09/01/20
20-24/01/20
21-22/01/20
01-02/02/20
02/02/20 - zrušené
04-05/02/20
06/02/20
08/02/20
08/02/20 - zrušené
08-09/02/20
08-12/02/20
20-21/02/20
22/02/20 - zrušené
22/02/20 – zrušené
22/02/20
07/03/20
07-08/03/20
07-08/03/20 – zrušené
11/03/20 – zrušené
14/03/20 – zrušené
14/03/20 – zrušené
14/03/20 – zrušené
21/03/20 – zrušené
03-04/03/20 – zrušené
07-08/03/20 – zrušené

Miesto
Piešťany
Banská Bystrica
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Špindleruv Mlýn
Vrátna
Štrbské Pleso
Jasná
Vrátna
Štrbské Pleso
Kremnica
Kremnica
Štrbské Pleso
Šachtičky
Jasná
Zuberec
Donovaly
Zuberec
Štrbské Pleso
Skalka-Kremnica
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Jasná
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Skalka-Kremnica
Štrbské Pleso
Furkotka

Úsek
ULT
BU
BU
SNB
UAD
UAD
UAD
SNB
UAD
SNB
UAL
SNB
BU
UAD
UAD
SNB
SNB
UAL
SNB
BU
UAD
SNB
UAL
SNB
BU
BU
UAD
UAD

Úroveň
FIS • JUC
FIS
SC
CHI
FIS • NC
CHI
FIS
EC
NC
CHI
EC
FIS
SC
UNI • FIS
EC
FIS
CHI
FIS
CHI
ML
FIS
CHI
NC
CHI
NC
SC
FMC
FIS

Disciplíny
8xSL
5k
5k • 4xSP •10k
SBX • SL
4xSG • AC
4xSL • 4xGS
GS • SL
SS
SL • GS
SBX • SL
BA
BA
10k • 4xSP • 15k
4xSS • 4xGS
2xGS
BA
SS
BA
SS
Mar • 4xMI
4xGS
SBX • SL
SS
BA • SS
30k
5k • 10k
2xSL • 2 x GS
4xGS
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D./ Oblasť výchovy talentovanej mládeže a reprezentácia
Už tretím rokom sme aplikovali Predpis o Talentovanej mládeži SLA. Jedná sa o prvý komplexne ucelený
dokument v histórii SLA pojednávajúci a výbere a financovaní jednotlivcov, ktorí predstavujú výkonnostný
potenciál budúcich vrcholových športovcov. Predpis je neustále predmetom spätného hodnotenia, nakoľko
športové odvetvia SLA sú nehomogénne a líšia sa výrazne už vo svojich základných parametroch (masovosť,
spôsob hodnotenia výsledku, počet disciplín, veková úroveň vrcholovej výkonnosti, a pod.). Naďalej preto
prebieha odborná diskusia aj verejná diskusia o určení optimálnych kritérií pre zaradenie jednotlivca a uplynulý
rok opäť ukázal, že tieto kritériá nie je možné zjednotiť, ale naopak musia v sebe zachycovať výnimočnosť
každého odvetvia, avšak za splnenia podmienky, že kritériá sú nastavené výkonnostne a parametrovo tak, že
reálne identifikujú jednotlivca s nespochybniteľným talentom.
V uplynulej súťažnej sezóne 2019/20 bolo celkom 63 športovcov zaradených do Talentovanej mládeže SLA
2019:
Bežecké lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U23-M

Ján KORISTEK*

1996

2

U18-L

Kristína SIVOKOVÁ*

2002

3

U23-L

Mária DANIELOVÁ*

2001

4

U16-L

Laura ROGLOVÁ*

2005

5

U16-L

Paulína CHUDÍKOVÁ*

2003

6

U16-L

Veronika BUKASOVÁ*

2003

7

U16-M

Marko HAVRAN*

2003

8

U16-M

Radovan DANKO*

2003

9

U18-M

Matúš ORAVEC*

2002

10

U18-M

Denis TILESCH*

2002

11

U18-L

Marianna KLEMENTOVÁ*

2002

12

U18-L

Timea MAZUROVÁ*

2002

13

U23-M

Andrej RENDA

2000

Zjazdové lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U23-M

Filip BALÁŽ*

2001

2

U23-M

Kristián PAVELKA*

2001

3

U23-M

Samuel REVÚCKY

1999

4

U23-M

Tomáš KOŠÍK

2000

5

U23-M

Miroslav JAROŠČÁK

1999

6

U23-M

Matej PRIELOŽNÝ

1997

7

U23-M

Ján SANITRÁR

2001

8

U23-M

Adam LASOK

2001

9

U23-L

Rebeka JANČOVÁ

2003

10

U23-L

Zuzana JAKUBČOVÁ

2000

11

U23-L

Klaudia NEMCOVÁ**

2002

12

U23-M

Václav KLEIN

2002

13

U23-M

Henrich KATRENIČ

1998

14

U23-M

Filip BOTKA

2001

15

U23-M

Timo BOTKA

2003
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16

U23-L

Soňa MORAVČÍKOVÁ

1999

17

U23-L

Denisa MEZOVSKÁ

2003

18

U16-L

Lea GERNÁTHOVÁ

2004

19

U16-L

Barbora KUBÁNYOVÁ

2004

20

U16-L

Ella HRBÁŇOVÁ

2004

21

U16-M

Robert RUFFÍNI

2004

22

U16-M

Dávid M.MAŽGÚT

2004

23

U16-M

Martin MICHALKA

2004

Akrobatické lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U16-M

Michael ORAVEC*

2004

2

U21-L

Nikol FRIČOVÁ*

2001

3

U21-M

Ján SANITRÁR

2001

Lyžovanie na tráve

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U21-M

Adam MASÁR*

2000

2

U16-L

Vanesa DRAHOVSKÁ*

2003

3

U16-M

Alex JÁNOŠKA*

2002

4

U21-L

Nikol FRIČOVÁ*

2001

Snowboarding

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U21-M

Samuel JAROŠ*

2001

2

U21-L

Evka HANIC*

2004

3

U21-L

Katarína PITOŇÁKOVÁ

2003

4

U16-L

Sára PITOŇÁKOVÁ

2005

5

U16-L

Dorota PITOŇÁKOVÁ

2007

6

U16-M

Martin JÓSZA

2005

Skoky na lyžiach

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U21-L

Viktória ŠIDLOVÁ*

2001

2

U16-M

Erik KAPIAŠ*

2004

3

U16-L

Tamara MESÍKOVÁ

2006

4

U16-L

Emma WITTMANNOVÁ

2007

5

U16-L

Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ

2009

6

U16-L

Ella WITTMANNOVÁ

2009

7

U16-M

Jakub KARKALÍK

2007

8

U16-M

Filip SIRÁGI

2007

9

U16-M

Jakub GARAJ

2009

10

U16-M

Michal VALACH

2009

11

U16-M

Ján KRAHULEC

2007

12

U16-M

Marek BADÁNI

2007

13

U16-M

Martin ŠIDLO

2006

14

U21-L

Nina BEZÚCHOVÁ

2001
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15

U16-M

Teodor BEZÚCH

2009

16

U16-M

Hektor KAPUSTÍK

2007

Severská kombinácia

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U16-M

Erik KAPIAŠ*

2004

2

U16-M

Hektor KAPUSTÍK

2007

3

U16-M

Martin ŠIDLO

2006

4

U16-M

Jakub KARKALÍK

2007

5

U16-M

Filip SIRÁGI

2007

6

U16-M

Teodor BEZÚCH

2009

7

U16-L

Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ

2009

8

U16-M

Filip KRAHULEC

2009

9

U16-L

Tamara MESÍKOVÁ

2006

V uplynulom roku sa podarilo po sérií vyjednávaní s vedením úsekov alpských a bežeckých disciplín spustiť
projekt Národného lyžiarskeho centra (NLC) vytvorením tzv. PROSki tímov Alpine a Nordic. Primárnym
cieľom projektu je aby reprezentanti, talentovaná mládež a ostatní športovci trénovali a vyrastali priamo pod
dozorom zmluvných profesionálnych trénerov, ktorí budú zodpovedať za výsledky priamo vedeniu SLA.
Sekundárne je cieľom projektu zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných
prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť tým, že prostriedky sa nerozdelia na športovú prípravu
jednotlivcom, avšak tam kde je to možné, kumulovať finančné prostriedky, s cieľom jednak pozdvihnúť
tréningovú úroveň a celý proces posunúť na konkurencie schopnú profesionálnu úroveň. V septembri 2019
Predsedníctvo SLA schválilo interný predpis o činnosti NLC vo forme štatútu.

NLC Nordic

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U23-M

Ján KORISTEK

1996

3

U23-L

Mária DANIELOVÁ

2001

4

U16-L

Laura ROGLOVÁ

2005

5

U16-L

Paulína CHUDÍKOVÁ

2003

6

U16-L

Veronika BUKASOVÁ

2003

7

U16-M

Marko HAVRAN

2003

8

U16-M

Radovan DANKO

2003

9

U18-M

Matúš ORAVEC

2002

10

U18-M

Denis TILESCH

2002

11

U18-L

Marianna KLEMENTOVÁ

2002

12

U18-L

Timea MAZUROVÁ

2002

13

U18-L

Kristína SIVOKOVÁ

2002

NLC Alpine

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

1

U21-M

Filip BALÁŽ

2001

2

U21-M

Kristián PAVELKA

2001

3

U21-M

Matej DlUHOŠ

2002

4

U21-M

Miroslav ILAVSKÝ

2002

5

U21-M

Daniel NOSEK

2003
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Reprezentačné družstvá v uplynulej sezóne 2019/20 tvorilo celkom 75 športovcov, ktorí boli schválení
vedením SLA za reprezentantov na základe návrhu vedenia ich odborného úseku.

REPREZENTÁCIA SR SLA 2019/20
Odborný úsek:

Úsek Akrobatického lyžovania

Kategória
RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy
RD B Muži
RD U21 Ženy
RD U21 Muži
Odborný úsek:
Kategória
RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy
RD B Muži

Odborný úsek:
Kategória
RD A Muži
RD A Ženy
RD B Muži
RD B Ženy

RD U19 Muži

RD U16 Ženy

Odborný úsek:

Úsek Bežeckého lyžovania

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Tomáš Bartalský
Peter Lengyel
Nikola Fričová
Ján Sanitrár
Michael Oravec

RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy
RD B Muži
RD U21 Muži

Úsek Snowboardingu
Meno, priezvisko športovca
Klaudia Medlová
Samuel Jaroš
Eva Hanicová
Katarína Pitoňáková
Matej Bačo
Samuel Šagát
Martin Józsa
Úsek Skokov na lyžiach
Meno, priezvisko športovca
Viktória Šidlová
Nina Bezúchová
Erik Kapiaš
Hektor Kapustík

RD U21 Ženy
RD U18 Ženy
RD U18 Muži
RD U16 Muži
RD U16 Ženy

Odborný úsek:
Kategória
RD A Ženy
RD A Muži
RD U21 Ženy
RD U21 Muži

Odborný úsek:

Úsek Alpského lyžovania

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Alena Procházková
Ján Koristek
Barbora Klementová
Andrej Renda
Mária Danielová
Kristína Sivoková
Marianna Klementová
Timea Mazurová
Denis Tilesch
Matúš Oravec
Marko Havran
Radovan Danko
Laura Roglová
Paulína Chudíková
Veronika Bukasová

RD A Ženy
RD B Ženy

Petra Vlhová
Soňa Moravčíková
Adam Žampa
Andreas Žampa
Matej Falat
Rebeka Jančová
Klaudia Nemcová *
Ján Sanitrár
Filip Baláž
Adam Lasok
Samuel Revúcky
Barbora Kubányová
Ella Hrbáňová
Nikola Repaská
Dominika Maršáleková
Katarína Šróbová
Barbora Nováková
Sophia Polak
Michal Tatarko
Martin Michalka
Robert Ruffíny
Dávid M.Mažgút
Josh Barfoot
Michal Belák
Michal Bekeš
Dušan Ambroz

Úsek Lyžovania na tráve
Meno, priezvisko športovca
Nikol Fričová
Lukáš Ohrádka
Vanesa Drahovská
Adam Masár
Alex Jánoška
Matúš Ficeľ

Martin Šidlo

Odborný úsek:

Úsek Severskej kombinácie

Richard Tiller
Filip Sirági
Jakub Karkalík
Marek Badáni
Tamara Mesíková
Emma Wittmannová

Kategória

Meno, priezvisko športovca
Erik Kapiaš
Martin Šidlo
Hektor Kapustík
Jakub Karkalík
Filip Sirági
Tamara Mesíková

RD U19 Muži

RD U16 Ženy

RD A Muži
RD B Muži
RD U21 Ženy

RD U21 Muži

RD U16 Ženy

RD U16 Muži

Rýchlostné lyžovanie

Vladimír Ternavsky
RD Masters Muži

RD Masters Ženy

František Dolník
Jozef Dibdiak
Milan Hofbauer
Pavel Krasuľa
Danka Chasáková
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II. Zhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov reprezentantov SLA
Úsek bežeckých disciplín
Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach
Alena Procházková na pretekoch Svetového pohára bojovala o tretí krištáľový glóbus v rade a v napínavom
súboji až do posledného kola sa jej podarilo dominovať v celkovom hodnotení Svetového pohára. Zaknihovala
3 individuálne víťazstvá vo Svetovom pohári (Khanty-Mansijsk RUS).
Trikrát top 10 a najlepšie 7. miesto vo Svetovom pohári dosiahol
Ján Koristek na 11,25 km voľnou technikou v Khanty-Mansijsk
(RUS). V celkovom hodnotení Svetového pohára FIS v behu na
kolieskových lyžiach sa zástupcovia Slovenska umiestnili
nasledovne:

SVETOVÝ POHÁR
KOLIESKOVÉ LYŽE
Priezvisko
Meno

CELKOVÉ UMIESTNENIE

2019

Disciplína

Umiestnenie

Počet
štartujúcich
70

Procházková

Alena

celkom 2019 ROL WC

1

Klementová

Barbora

celkom 2019 ROL WC

48

70

Koristek

Ján

celkom 2019 ROL WC

10

106

Kazár

Matej

celkom 2019 ROL WC

101

106

Sivoková

Kristína

Junior WC celkom 2019

24

47

Mazúrová

Timea

Junior WC celkom 2019

29

47

Danielová

Mária

Junior WC celkom 2019

29

47

Klementová

Marianna

Junior WC celkom 2019

36

47

Tilesch

Denis

Junior WC celkom 2019

46

72

Oravec

Matúš

Junior WC celkom 2019

54

72

Cesnek

Damián

Junior WC celkom 2019

63

72

SVK

CELKOM

Nations cup KL 2019

5

20

Majstrovstvá Sveta v behu na kolieskových lyžiach a MSJ Madona (LAT)
Na MS KL do lotyšskej Madony vycestovala najpočetnejšia výprava v histórii SLA. Po predchádzajúcich
medailových umiestneniach na MS sme išli s cieľom zisku cenných kovov, čo sa aj podarilo. Vicemajsterkou sveta
sa stala Alena Procházková a historické juniorské medailové umiestnenie s bronzovým nádychom vybojovali
v tímovom šprinte Kristína Sivoková a Timea Mazúrová. Úspešnosť našej výpravy i vynikajúce ďalšie výsledky
predstavuje tabuľka nižšie:
8-11.8.2019
Dátum

MS a MSJ kolieskové lyže Madona LAT 2019
Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestnenie

Počet štartujúcich

Počet
krajín
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MS

Procházková

Alena

10km C

4

22

11

MS

Klementová

Barbora

10km C

18

22

11

MS

Koristek

Ján

20km C

17

33

13

MSJ

Sivoková

Kristína

10km C

6

23

10

MSJ

Danielová

Mária

10km C

9

23

10

MSJ

Klementová

Marianna

10km C

16

23

10

MSJ

Oravec

Matúš

20km C

18

30

11

MS

Procházková

Alena

šprint F

7

23

10

MS

Klementová

Barbora

šprint F

18

23

10

MS

Kazár

Matej

šprint F

29

33

13

MS

Koristek

Ján

šprint F

31

33

13

MSJ

Sivoková

Kristína

šprint F

5

22

10

MSJ

Mazúrová

Timea

šprint F

6

22

10

MSJ

Klementová

Marianna

šprint F

10

22

10

MSJ

Danielová

Mária

šprint F

11

22

10

MSJ

Tilesch

Denis

šprint F

8

30

11

MSJ

Oravec

Matúš

šprint F

17

30

11

MSJ

Cesnek

Damián

šprint F

21

30

11

MS

Procházková

Alena

15km F Mst.

2

22

10

MS

Klementová

Barbora

15km F Mst.

15

22

10

MS

Koristek

Ján

20km F Mst.

6

34

12

MSJ

Sivoková

Kristína

15km F Mst.

5

20

9

MSJ

Mazúrová

Timea

15km F Mst.

9

20

9

MSJ

Danielová

Mária

15km F Mst.

15

20

9

MSJ

Klementová

Marianna

15km F Mst.

DNF

20

9

MSJ

Tilesch

Denis

20km F Mst.

14

31

12

MSJ

Oravec

Matúš

20km F Mst.

23

31

12

MSJ

Cesnek

Damián

20km F Mst.

28

31

12

MS

Procházková

Alena

tím šprint F

4

8

8

MS

Klementová

Barbora

MS

Koristek

Ján

tím šprint F

10

14

14

MS

Kazár

Matej

MSJ

Sivoková

Kristína

tím šprint F

3

8

8

MSJ

Mazúrová

Timea

MSJ

Tilesch

Denis

tím šprint F

7

10

10

MSJ

Oravec

Matúš

Svetový pohár v behu na lyžiach a Tour de Ski
Vo Svetovom pohári sme mali zastúpenie v podobe účasti Aleny Procházkovej s najlepším umiestnením 41.
miesto v šprinte voľnou technikou v slovinskej Planici. Plánované tímové šprinty v Planici a Drážďanoch sa
neuskutočnili kvôli zdravotným problémom Barbory Klementovej. Z pohľadu mužského účinkovania si radosť
zo zisku prvých bodov do celkového hodnotenia Svetového pohára urobil po absolvovaní Tour de Ski (najťažších
etapových pretekov v behu na lyžiach) Ján Koristek.
Olympijské hry mládeže Lausanne
Pozitívne môžeme hodnotiť vystúpenie Kristíny Sivokovej, ktorá preukázala, že vo svetovej konkurencii sa môže
uplatniť aj do budúcna. Denis Tilesch, ktorý mal postup z kvalifikácie medzi top. 30 v šprintoch ako povinnú
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jazdu, zlomenina článku prstov na chodidle v príprave i predpísané ATB pred záverečným sústredením ho
vyradili z role favorita. Taktiež technický pád v kvalifikácii šprintu v zjazde zákrutou ho predurčil do
nepostupových priečok. Zabojoval v posledných pretekoch na 10km C, kde skončil na 39 priečke. Timea
Mazúrová a Matúš Oravec zaostali za očakávaniami. Nepredviedli výkon na aký sme u nich zvyknutí a bolo vidieť
aj ich osobnú nespokojnosť. Po návrate a komplexnej zdravotnej diagnostike sme museli oboch športovcov
podrobiť ORL vyšetreniam a realizovať preliečenie skrytých zápalových procesov. Aj napriek náročnosti
servisného zabezpečenia sa nám podarilo nezaváhať a mať vždy fantasticky pripravené lyže.
Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestnenie

Počet
štartujúcich

Počet
krajín

18.1.2020

Sivoková

Kristína

XCX qualifikácia

26

80

39

18.1.2020

Sivoková

Kristína

XCX

30

80

39

18.1.2020

Mazúrová

Timea

XCX

52

80

39

18.1.2020

Tilesch

Denis

XCX

55

86

46

18.1.2020

Oravec

Matúš

XCX

58

86

46

19.1.2020

Sivoková

Kristína

šprint F kvalifikácia

19

82

41

19.1.2020

Sivoková

Kristína

šprint F

27

82

41

19.1.2020

Mazúrová

Timea

šprint F

47

82

41

19.1.2020

Tilesch

Denis

šprint F

73

86

47

19.1.2020

Oravec

Matúš

šprint F

60

86

47

21.1.2020

Sivoková

Kristína

5km C

23

79

40

21.1.2020

Mazúrová

Timea

5km C

50

79

40

21.1.2020

Tilesch

Denis

10km C

39

82

44

21.1.2020

Oravec

Matúš

10km C

56

82

44

Majstrovstvá sveta juniorov a U 23 Oberwiesenthal (GER)
Výborná ubytovacia poloha nám dopriala presun na
trate podujatia do 5 minút a vďaka spoločnej CZE/SVK
servisnej spolupráci sa podarilo neustále meniace sa
poveternostné nástrahy zvládnuť na výbornej úrovni.
Cieľom bolo po 10 rokoch neúčasti Slovenska
v tímovej súťaži štafiet, obsadiť juniorskú kategóriu
žien. Dievčatám sa podarilo nielenže zúčastniť avšak sa
prebojovať do top 10. Každá členka štafety podala lepší
výkon ako v individuálnych pretekoch. Z nominácie
kvôli zdravotným problémom vypadla Marianna
Klementová a nahradila ju náhradníčka Paulína
Chudíková.

MSJ Oberwiesenthal (GER) 28 – 4.3.2020
Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestnenie

Počet
štartujúcich

Počet
krajín

29.2.2020

Sivoková

Kristína

Šprint F

53

88

27

29.2.2020

Danielová

Mária

Šprint F

48

88

27

29.2.2020

Mazúrová

Timea

Šprint F

62

88

27

29.2.2020

Horniaková

Barbora

Šprint F

70

88

27

29.2.2020

Tilesch

Denis

Šprint F

52

97

33
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29.2.2020

Renda

Andrej

Šprint F

55

97

33

2.3.2020

Sivoková

Kristína

5km C

63

87

29

2.3.2020

Danielová

Mária

5km C

65

87

29

2.3.2020

Mazúrová

Timea

5km C

79

87

29

2.3.2020

Chudíková

Paulína

5km C

81

87

29

2.3.2020

Tilesch

Denis

10km C

83

97

33

2.3.2020

Renda

Andrej

10km C

54

97

33

4.3.2020

Danielová

Mária

15km F Mst.

73

81

28

4.3.2020

Renda

Andrej

30km F Mst.

38

73

32

4.3.2020

Horniaková

Barbora

15km F Mst.

62

81

28

6.3.2020

Sivoková, Danielová,
Horniaková,
Mazúrová

štafeta 4 x 3,3km

10

18

18

FIS kontinentálny pohár Slavic Cup
Na podujatiach pretekov FIS COC Slavic Cup nás úspešne reprezentovali Barbora Klementová, ktorá
v celkovom hodnotení obsadila striebornú priečku a Kristína Sivoková spoločne s Karolinou Kaletou (POL) pri
rovnosti bodov dosiahla na bronz. V mužskej kategórii najviac bodov zo Slovákov získal Peter Mlynár a obsadil
tretie miesto v celkovom hodnotení FIS COC Slavic Cup-u pri počte 67 štartujúcich pretekárov zo 7 krajín.
Z dôvodu nariadenia Krízového štábu SR boli zrušené plánované kolá v Zakopanom (POL) i na Skalke pri
Kremnici.
Masters
Naši veteráni nás zdarne reprezentovali na Zimných svetových hrách veteránov v rakúskom Innsbrucku. Zo
Slovenska sa zúčastnili štyria pretekári a vybojovali štyri medaile. Zlatú a striebornú medailu vybojoval Ján Holiga
ml., striebornú medailu Richard Demeter a napokon bronzovú priečku obsadila štafeta v zložení Palguta, Holiga,
Kollár a Demeter (o druhom a treťom mieste rozhodovala cieľová kamera). Vrcholom sezóny mali byť MWC
t.j. neoficiálne MS veteránov v talianskom stredisku Cogne. Avšak pre celosvetové obmedzenia kvôli COVID19 boli zrušené.
Úsek alpských disciplín
Podľa evidencie k 20.04.2020 malo odvetvie AD v sezóne 2019/2020 zaregistrovaných 1307 aktívnych
športovcov a 374 športových odborníkov v nasledujúcej štruktúre:
ŠPORTOVCI
Predžiaci
Žiaci
Juniori
Dospelí
Masters

POČET
579
445
69
27
187

ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI
Rozhodcovia
Tréneri

POČET
167
207

Olympijské hry mládeže Lausanne
Reprezentačné družstvo:
Vedúci výpravy:
Vedúci tréner výpravy:
Tréneri:

Teo Žampa: SL 37. miesto, GS 26. miesto, AC 24. miesto, SG 21. miesto
Rebeka Jančová: SL 15. miesto, GS 14. miesto, AC 4. miesto, SG 8. miesto
Jozef Smekal,
Miriam Poprocká
Tomáš Žampa
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Rebeka Jančová - Rebeka predviedla vo všetkých
disciplínach výbornú výkonnosť umiestnením vo všetkých
disciplínach do 15.miesta a to zodpovedným prístupom k
pretekovým a mimo pretekovým povinnostiam. Ešte určitá
nevyrovnanosť výkonnosti v jednotlivých kolách, ale to je
jej nedostatkom skúseností v tejto kategórii.

Teo Žampa - Teo predviedol výkony k jeho momentálnej úrovni, hlavne v slalome (nedostatok tréningových
dní). V kĺzavých disciplínach napriek chybám počas jazdy dosiahol umiestnenia v prvej tretine štartujúcich a
nechal za sebou pretekárov aj z alpských krajín.
Majstrovstvá sveta juniorov Narvik (NOR)
Reprezentačné družstvo:

Sanitrár Ján:
Lások Adam:
Botka Filip:
Revúcky Samuel:
Baláž Filip:
Jančová Rebeka:
Mezovská Denisa:
Miroslav Jaroščák:
Lenka Niňajová:

DH 44. miesto, SG DNF
DH DNF, SG DNF
neštartoval
neštartoval
neštartoval
SG 21. miesto, AC 20. miesto, GS 25. miesto
GS 63. miesto
neštartoval (obnovené zranenie kolena)
neštartovala (pozitívny test na Covid-19 deň pred
príchodom na MSJ)

Vedúci výpravy:
Vedúci tréner výpravy:
Realizačný team:

Senčeková Zuzana
Sanitrár Ján st.
Hudec Tomáš, Siráň Vladimír, Boris Anton, Košík Radoslav, Hudák Jakub

39. Skiinterkritérium Vrátna
Lyžiarske stredisko Vrátna dolina sa stalo dejiskom 39. ročníka Skiinterkritérium Vrátna. Deň pred pretekmi
stredisko umožnilo tréning GS na pretekovom kopci čo hodnotíme ako veľmi pozitívne. Preteky vo Vrátnej sú
jednými z najlepších absolvovaných FIS pretekov čo sa týka svahu a samotnej náročnosti trate. Pretekov sa
zúčastnili nie len nominovaný pretekári ale aj pretekári ktorý naplnili voľnú kvótu organizátora.
Maršáleková Dominika:
Polak Sophia:
Hrbáňová Ella
Gernathová Lea
Kubányová Barbora
Belák Michal
Barfoot Johs
Michalka Martin
Mažgút Dávid
Ruffíny Robert

GS 11. miesto
GS 2. miesto
GS 3. miesto
GS 11. miesto
GS 16. miesto
GS 15. miesto
GS 19. miesto
GS 22. miesto
GS DNF2
GS DNF2

SL 4. miesto
SL 3. miesto
SL 2. miesto
SL 11. miesto
SL 9. miesto
SL DSQ1
SL DNF1
SL 7. miesto
SL 3. miesto
SL 1. miesto
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Interkritérium Říčky 2020
Prezentácia a organizácia Interkritéria Říčky bolo zo strany usporiadateľa na výbornej úrovni a dobre
zorganizované. Počas pretekov v slalome mladších žiakov v kategórii chlapci, bol návrh na diskvalifikáciu
pretekára z Českej republiky čo by výrazne zlepšilo výsledok nášho pretekára Richarda Habererna. Avšak Jury
po vzhliadnutí videa nedokázala jednoznačne potvrdiť správnosť alebo nesprávnosť prechodu bránky a arbiter
pretekov sa priklonil na stranu pretekára, preto bol protest neuznaný.
Maršáleková Dominika:
Vulganová Vanesa:
Haberern Richard:
Juskanič Dávid:
Polak Sophia:
Hrbáňová Ella:
Gernathová Lea:
Sucháč Nataniel:
Mažgút Dávid:
Ruffíny Robert:

GS 5. miesto
GS 9. miesto
GS 5. miesto
GS 15. miesto
GS 1. miesto
GS 2. miesto
GS 20. miesto
GS 36. miesto
GS 10. miesto
GS 2. miesto

SL DNF1
SL 17. miesto
SL 7. miesto
SL DNF1
SL 2. miesto
SL 1.miesto
SL 7. miesto
SL DNF2
SL DNF1
SL 1. miesto

Alpecimbra Folgaria 2020
Podujatie je organizované na vysokej úrovni. Celé podujatie
prebehlo veľmi plynulo a bolo výborne zabezpečené aj na základe
nominovaných trénerov a ich práce počas celého podujatia.

Maršáleková Dominika:
GS 24. miesto
Vulganová Vanesa:
GS DSQ
Haberern Richard:
GS 26. miesto
Juskanič Dávid:
GS 39. miesto
Polak Sophia:
GS 15. miesto
Hrbáňová Ella:
GS DNS
Gernathová Lea:
GS DNS
Sucháč Nataniel:
GS 44. miesto
Mažgút Dávid:
GS 27. miesto
Ruffíny Robert:
GS DNS
TEAM EVENT SVK (Ruffíny, Mažgút, Polak, Hrbáňová)

SL 19. miesto
SL 26. miesto
SL 18. miesto
SL 24. miesto
SL 16.miesto
SL 10.miesto
SL 38. miesto
SL DNF
SL DNF
SL 6. miesto
4. miesto

Pokal Loka 2020
Preteková Trať v stredisku Starý Vrh aj napriek nevhodným poveternostným podmienkam (+7 stupňov) bola
pripravená na perfektnej úrovni. Ľadová podložka na pretekovej zjazdovke ani pod odjazdení všetkých kategórii
nebola vo väčšom rozsahu porušená. Mnohí naši pretekári sa snažili ísť do rizika, keďže výsledkom do 10. miesta
by si uplatnili štatút reprezentanta do nasledujúcej sezóny. Niektoré jazdy však nezodpovedali výkonnosti
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pretekárov. Pretekári podcenili ľadovú podložku na trati a do jazdy vyštartovali z maximálnou koncentráciou
no však aj pozornosťou čo sa im v konečnom dôsledku až na Davida Mažgúta stalo osudným.
Maršáleková Dominika:
Macuráková Melissa:
Maculová Miriam:
Haberern Richard:
Barnáš Andrej:
Polak Sophia:
Gregorová Nina:
Gernathová Lea:
Sucháč Nataniel:
Mažgút Dávid:
Barfoot Josh:

GS 13. miesto
GS 15. miesto
GS DNF2
GS 19. miesto
GS 10. miesto
GS DNF2
GS 41. miesto
GS 22. miesto
GS DNF2
GS 25. miesto
GS 37. miesto

SL 7. miesto
SL 10. miesto
SL 12. miesto
SL 8. miesto
SL 11. miesto
SL DNF1
SL 23. miesto
SL 12. miesto
SL DNF1
SL 9. miesto
SL DNF2

Svetový pohár 2020
Okrem vyššie spomenutých podujatí, dosiahla najvýraznejšie úspechy naša pretekárka Petra Vlhová vo Svetovom
pohári. K trom (3) medailám z MS 2019 pridala tretie (3). miesto v celkovom hodnotení SP a zisk prvých dvoch
(2) malých glóbusov za slalom a paralelné súťaže.
Na bodovaných priečkach sa umiestnil už len Adam Žampa,
ktorému sa 3x podarilo preniknúť do 2. kola v obrovskom
slalome. Mužská kategória SP, bola tento rok nabitá viac ako
kedykoľvek predtým. Na postup do druhého kola, niekedy
nestačili ani časy okolo 2 sekúnd. Svoje by o tom vedel rozprávať
ako Adam tak aj jeho brat Andreas, ktorému často chýbalo veľmi
málom na postup. Andreas v sezóne bojoval so zranením členku,
čo ho značne limitovalo pri dosahovaní časov na postup do 2. kola.
V SP štartoval už len Matej Falat, 1x v slalome v Madonne di Campliglio. Po chybe sa však do 2. kola nepozrel.
Záujem o štart v SP mal aj Martin Bendík a Barbara Kantorová. Martina však o štart obralo nové FIS pravidlo,
ktoré limituje na štart len pretekárov do 150. miesta v disciplíne. Od 9. FIS listiny bodov sa nachádzal na 153.
mieste a do konca sezóny sa mu už do pod hranicu zaručujúcu štart nepodarilo dostať. Barbaru zabrzdilo
zranenie tesne pred prvým štartom SP.
Slovenský reprezentant v rýchlostnom lyžovaní Michal Bekeš mal celú sezónu štatút zraneného reprezentanta
vzhľadom na zdravotné ťažkosti, takže sa nemohol zúčastniť žiadnych z plánovaných pretekov Svetového
pohára.
PETRA VLHOVÁ:

ADAM ŽAMPA:

Počet štartov v SP 2020:
Umiestnenia v Top30: 21x
Umiestnenia v Top10: 17x

24x

Počet štartov v SP 2020:
Umiestnenia v Top30: 3x
Umiestnenia v Top10: -

17x

Umiestnenia v Top3:
Víťazstvá:

8x
5x

Umiestnenia v Top3:
Víťazstvá:
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ANDREAS ŽAMPA:

MATEJ FALAT:

Počet štartov v SP 2020:
Umiestnenia v Top30: Umiestnenia v Top10: -

7x

Počet štartov v SP 2020:
Umiestnenia v Top30: Umiestnenia v Top10: -

1x

Umiestnenia v Top3:
Víťazstvá:

-

Umiestnenia v Top3:
Víťazstvá:

-

Australian-New Zealand Cup 2020
Všetci traja bratia Žampovci, začali sezónu na Novom Zélande. Najvýraznejší úspech dosial Adam, ktorý
dosiahol 4. miesto v celkovom hodnotení ANZ Cup a 3. miesto v hodnotení disciplíny Super G. Z dievčat sa
najlepšie darilo Barbare Kantorovej, ktorá dosiahla 11. miesto v celkovom hodnotení ANZ Cup.
North American Cup 2020
Časť pretekov severo-amerického pohára (Nor-Am) absolvovala Barbara Kantorová, v rámci príprav na novú
sezónu. Soňa Moravčíková sa prioritne venuje pretekom kategórie University, ale túto sezónu si vyskúšala aj
Nor-Am. Nakoľko obidve naše pretekárky neabsolvovali celú sériu pretekov, so ziskom 14 bodov obsadili
spoločné 87. miesto v celkovom hodnotení poháru.
Far-East Cup 2020
Časť pretekov na ďalekom východe absolvoval tradične Matej Falat, ktorý dosiahol najlepšie 14. miesto a Martin
Hyška 11. miesto, obidvaja v slalome. V celkovom hodnotení však skončili až v šiestej desiatke.
European cup 2020
Najčastejšie štartujúcim športovcom v rámci série pretekov Európskeho pohára bol Martin Bendík, ktorý
obsadil najlepšie 24. miesto v zjazde. Matej Falát obsadil najlepšie 17. miesto v paralelnom slalome.

Andreas Žampa z 3 štartov v EC až 2x postúpil do 2. kola obrovského slalomu a
vybojoval 21. a 30. miesto. Do EC sa v tejto sezóne pozrel aj Teo Žampa ktorý
vybojval najlepšie 41. miesto a Ján Sanitrár ktorý dosiahol 40. miesto.

Majstrovstvá Slovenska juniorov a dospelých 2020
V sezóne 2019/2020 sa nám podarilo naplánovať a zorganizovať MSR v kĺzavých a technických disciplínach.
MSR v kĺzavých disciplínach sme organizovali v spolupráci s Českým lyžiarskym
zväzom a klubom Ski Team Svatý Peter v Špindlerovom Mlýne. Pre nepriazeň počasia
a nedostatočnú snehovú pokrývku sa musel zrušiť zjazd. Tituly sa rozdávali v
disciplínach Super G a Alpská kombinácia. MSR v technických disciplínach sme
organizovali v spolupráci so Ski Clubom Vrátna. Pre nepriazeň počasia sme však
museli zrušiť obrovský slalom, ktorý sa nám pre predčasne ukončenú sezónu už
nepodarilo nahradiť. Tituly sa rozdávali len v disciplíne slalom.
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Titul Majstra Slovenska si vybojovali nasledovní športovci:
Super G ženy:
Kantorová Barbara
Super G U21 ženy:
Obertíková Michaela
Alp. kombinácia ženy:
Kantorová Barbara
Alp. kombinácia U21 ženy:
Zimenová Miroslava
Slalom ženy:
Rebeka Jančová
Slalom U21 ženy:
Rebeka Jančová

Super G muži:
Super G U21 muži:
Alp. kombinácia muži:
Alp. kombinácia U21 muži:
Slalom muži:
Slalom U21 muži:

Hyška Martin
Lások Adam
Vigaš Samuel
Vigaš Samuel
Matej Falat
S. Revúcky

Slovenský pohár predžiakov 2020
Preteky prebehli podľa časového harmonogramu bez vážnejších organizačných chýb. Drobné nedostatky boli
konzultované s TD a operatívne vyriešené. Bezpečnosť pretekárov bola zabezpečená na primeranej úrovni a v
priebehu pretekov tak nedošlo k vážnejším úrazom. Absolvovali sme spolu 5. kôl SLP-P. Mladší predžiaci 5xGS.
Starší predžiaci 3 x GS, 2 x GS MINI. Náročnosť tratí bola zodpovedajúca súťažnému poriadku kategórie
predžiakov. Trate boli dobre upravené a v prípade potreby preparované. V tomto smere oceňujem aktivitu
trénerov a organizátorov pri organizácii všetkých 5.kol SLP-P v sezóne 2019/2020.
Celkovými víťazmi SLP-P v sezóne 2019/2020 sa stali nasledujúci športovci:
U12 dievčatá:
U12 chlapci:
U10 dievčatá:
U10 chlapci:

Rybovičová Liliana
Regrut Marko
Levarská Lujza
Jílek Viktor

Slovenský pohár žiakov 2020
V sezóne 2019/2020 sa uskutočnili 2 kolá SLP-Ž v slalome a obrovskom slalome s plánovaných 3. V poradí 2.
kole SLP-Ž sa konalo v Zuberci na základe aktivity UAD. Z hľadiska snehových podmienok na Slovensku sa išiel
v Zuberci obrovský slalom na skrátenej trati po dohode Jury na schôdzi deň pred pretekmi. Do budúcnosti
neodporúčame zaradenie strediska Zuberec do kalendára pretekov kategórie U16. Toto stredisko nie je
vhodnou voľbou na získanie relevantných výsledkov výkonnosti pretekárov a takisto nie je nominačným kopcom
svojou obtiažnosťou, na základe ktorého nominujeme pretekárov U16 na zahraničné preteky. Vybrané
zahraničné FIS preteky kladú niekoľkonásobne vyššie nároky na pretekárov ako je stredisko Zuberec schopé
ponúknuť.
Z plánovaných 4. kôl Super G sa organizátor pre snehové podmienky a náročnosť realizácie pretekov vo
vybranom stredisku rozhodol neusporiadať ani jedno kolo. Na základe tohoto rozhodnutia a neskorších udalostí
sa v sezóne 19/20 neuskutočnilo ani jedno kolo v superobrovskom slalome. Bohužiaľ pre pandémiu a na základe
nariadenia vlády SR sa finále v Jasnej muselo zrušiť. Tieto preteky boli plánované aj ako MSR.
Celkovými víťazmi SLP-Ž v sezóne 2019/2020 sa stali nasledujúci športovci:
U14 dievčatá:
U14 chlapci:
U16 dievčatá:
U16 chlapci:

Maršáleková Dominika
Haberern Richard
Hrbáňová Ella
Ruffíny Robert
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Slovenský pohár Masters & Open 2020
Súťaž Slovenského pohára Masters & Open neprebehla podľa naplánovaného kalendára. Oproti sezóne
2018/2019 sa podujatia SLP znížili o 33 % .Uskutočnilo sa 8 pretekov. Súčasťou nebolo ani Finále FMC Štrbské
pleso. Pretekov MASTERS v sezóne sa zúčastnilo 18 registrovaných žien kategórie C, 23 registrovaných mužov
kategórie B a 43 registrovaných mužov kategórie A/ s toho 3.zahraniční pretekári/. V kategórií Open sa
zúčastnilo spolu 25 registrovaných žien a mužov. Účasť na pretekoch bola rovnaká, ako v predchádzajúcej
sezóne. /V počte účastí na jednotlivých pretekoch/.
Na pretekoch FMC v zahraničí sa zúčastnili vo veľkom počte aj SVK zástupcovia. Boli aj umiestnenia do 3.
miesta. World Masters Criterium v HOCHKARI, preteky boli zrušené. Finále FMC ŠTRBSKÉ PLESO preteky
boli zrušené. V celkovom hodnotení Svetového pohára MASTERS dosiahol na stupne víťazov vo svojej kategórii
len František Dolník, 3. miesto .
Zjazdárska sezóna 2019/20 sa zapíše do histórie ako tá, ktorej neprialo počasie a bola predčasne ukončená.
Kvôli počasiu sa v rámci celej Európy a sveta menili dátumy pretekov, menili disciplíny či rušili preteky. Výnimkou
nebolo ani Slovensko. Preteky, ktoré sme museli rušiť kvôli počasiu v priebehu sezóny sa nám už nepodarilo
nahradiť z dôvodu vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19. Poznačené tak boli Majstrovstvá Slovenska
juniorov a Dospelých, Veľká cena Slovenska, Veľká cena Barbory, Skiinterkriterium Vrátna, Youth Speed camp,
Finále a MSR žiakov a pod.
Absolútne
impozantné
výsledky
a vysokú
popularitu zjazdového lyžovania na Slovensku
zabezpečila rovnako ako v predchádzajúcej sezóne
Petra Vlhová, ktorá dosiahla historicky najlepšie
umiestnenie slovenského pretekára v celkovom
hodnotení Svetového pohára (3. miesto) a
najlepšie umiestnenie v celkovom hodnotení
obrovského slalomu (2. miesto) a slalomu resp.
paralelného slalomu (1. miesto).

Úsek snowboardingu
Úsek snouboardingu SLA sa tak ako aj pominulé roky staral v sezóne 2019/20 o rozvoj snouboardingu na
Slovensku.
Disciplína

Meno a priezvisko

Umiestnenie

bigair

Klaudia Medlová

19

slopestyle

Klaudia Medlová

27

celkom

Klaudia Medlová

40

bigair

Samuel Jaroš

44

slopestyle

Samuel Jaroš

67

paralel celkom

Matej Bačo

76

paralel GS

Matej Bačo

77

celkom

Samuel Jaroš

102

Slovenský snouboarding sa vďaka našim trom
reprezentantom kategórie dospelých, Klaudii Medlovej
Samuelovi Jarošovi a Matejovi Bačovi, prezentoval na
vrcholných svetových podujatiach čo boli v tejto sezóne
preteky Svetového pohára.
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Celá
súťažná
sezóna
bola
poznačená pozastavením podujatí
na všetkých úrovniach z dôvodu
šírenia vírusu COVID-19, čo sa
negatívne odzrkadlilo v podobe
výsledkov alebo pretekov na
ktorých
sa
naši
členovia
reprezentačných
družstiev
a
talentovanej mládeže plánovali
zúčastniť.

Za kľúčovú aktivitu úseku snouboardingu pokladáme popri organizovaní Školskej snouboardovej ligy ktorú
úspešne organizujeme už niekoľko rokov v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách, a
rozbehnutie nového projektu pod názvom Junior Snowboard Freestyle Tour, keďže freestyle snouboarding sme
mali doposiaľ zastrešený len na seniorskej úrovni . Za zmienku určite stojí že po prvýkrát sme organizovali
Školskú snouboardovú ligu pod hlavičkou FIS a taktiež sme pod FIS zaradili aj preteky z nového projektu Junior
Snowboard Freestyle Tour, keďže pod hlavičkou FIS je na európskom kontinente nedostatok freestyle pretekov
určených pre deti čo určite nie je dobré z pohľadu napredovania detí vo freestyle snouboardingu.
Úsek akrobatického lyžovania
Sezóna 2019/20 bola poznačená nedostatkom snehu
a v jej poslednej tretine aj zrušením podujatí z dôvodu
šírenia COVID-19. Toto boli dva hlavné dôvody
množstva zrušených pretekov túto sezónu, čo
výrazne ovplyvnilo aj možnosti zisku FIS bodov a
umiestnení na pretekoch medzinárodného významu
pre športovcov v akrobatických disciplínach. No aj
napriek nepriaznivým podmienkam sa nám ako úseku
podarilo zaznamenať viacero úspechov.

Tomáš Bartalský – skicross : Tomáš sa na začiatku sezóny rozhodol, že v športovej kariére nebude pokračovať.
Dôvodov toho rozhodnutia by sme našli viacero, no v úseku sme toto rozhodnutie rešpektovali. Keďže Tomáš
je stále členom predsedníctva úseku – budeme sa ho snažiť viac zapájať do činnosti úseku a verím, že aj s jeho
pomocou sa nám podarí zvýšiť počet pretekárov a klubov v tejto disciplíne.
Peter Lengyel – slopestyle, bigair : Peter sa túto sezónu zúčastnil len jedných pretekov a to FIS EC Kremnica
kde obsadil 14. miesto z celkom 26 pretekárov. Peter nemal ideálnu prípravu pred sezónou a taktiež sa začal
viac zameriavať na koučing a odovzdávanie skúsenosti mladšej generácii, čo sme aj naplno využívali hlavne v
projekte Slovakia Freeski Days. Práve v tomto projekte sa Peter veľmi angažoval a aj jeho zásluhou sa nám
podarilo získať viacerých nových členov do nášho úseku. Za túto prácu mu chcel poďakovať a verím, že aj keď
Peter nesplnil kritéria pre zaradenie do RD v nasledujúcej sezóne zostane freestyle lyžovaniu verný a bude aj
naďalej odovzdávať svoje skúsenosti mladšej generácii.
Nikola Fričová – skicross : Nikola sa v tejto sezóne zamerala na preteky Európskeho pohára. No taktiež si aj
prvý krát vyskúšala preteky Svetového pohára. Našim cieľom bolo, aby si Nikola prvý krát „zažila“ atmosféru
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svetového pohára. Snažili sme sa vybrať preteky Svetového pohára, na ktorých je menej náročná trať. Nikola
stále potrebuje trénovať, aby sa dostala na úroveň, že sa bude môcť pustiť, do ktorejkoľvek trate Svetového
pohára. Voľba padla na preteky vo švajčiarskom stredisku Arosa v termíne 17.12.2019. Nikola sa umiestnila na
poslednom 24.mieste. Keďže to bol jej prvý štart na Svetovom pohári, jej pozícia v Ranking Liste bola najnižšia
s pomedzi všetkých pretekárok. Tým pádom bola nasadená do najsilnejšej kvalifikačnej rozjazdy. Som
presvedčený, že tento štart bol pre ňu veľká skúsenosť a ešte väčšia motivácia do tvrdého tréningu v budúcnosti.
Nakoniec jej 24. miesto vynieslo najlepšie FIS body v sezóny (70,00 FIS bodov). Nikola nám týmto výsledkom
zapísala prvé body do hodnotenia Svetového pohára ako aj body do hodnotenia v Nations Cup v disciplíne
skicross. Práve túto skutočnosť považujeme za jeden z úspechov nášho úseku v minulej sezóne.
Najlepším výsledkom a výkonom sezóny Nikoly, bolo 6. miesto na Juniorských majstrovstvách Rakúska v
stredisku Reiteralm, 12.1.2020, kde si v konkurencii 17 pretekárok vyjazdila druhý najvyšší bodový zisk (64,00
FIS bodov). Len tesne jej ušlo veľké finále, čo by znamenalo boj o pódiové priečky. Práve Nikola bola najviac
„poškodená“ situáciou v tejto sezóne. Keďže v jej pláne bolo množstvo pretekov v Českej republike práve v
mesiaci marec, ako aj fakt, že sa v sezóne 2019/20 nekonali Majstrovstvá Sveta Juniorov v disciplíne skicross.
Práve tieto preteky sú vždy dobrou príležitosťou na kvalitný bodový výsledok. Aj z týchto dôvodov sa Nikole
nepodarilo splniť limit na účasť na svetových pohároch v nasledujúcej sezóne.
Ján Sanitrár – skicross : Túto sezónu Ján absolvoval 6 pretekov v disciplíne skicross. Nedokázal sa výraznejšie
presadiť v žiadnom z nich. Najlepším výsledkom čo sa týka FIS bodov boli preteky Európskeho pohára v
stredisku Pitztal, kde Ján obsadil 66. miesto z 80 pretekárov. V prípravnom období Ján zaznamenal celkom
nádejné umiestnenia na FIS pretekoch vo švajčiarskom stredisku SaasFee, no počas sezóny ich nedokázal
potvrdiť, či dokonca zlepšiť. Ukázal sa fakt, že je veľmi ťažké skĺbiť pretekanie v alpských disciplínach spolu s
pretekaním v disciplíne skicross. Ján Sanitrár, je zaradený aj v reprezentácii v alpských disciplínach a tým pádom
bude pre neho rozhodovanie ešte ťažšie. Domnievame sa, že v budúcnosti bude musieť urobiť rozhodnutie a
venovať sa naplno len jednej disciplíne.
Michael Oravec – slopestyle, bigair : Michaelovi sa podarilo v
tejto sezóne získať 65,00 FIS bodov v disciplíne bigair, čo
znamená, že vyjazdil „Basic quota“ pre účasť na Svetových
pohároch v sezóne 2020/21(kvóta je 50 FIS bodov). Vo veku
15 rokov to považujeme za veľký úspech. Michael mal hlavne
v druhej polovici sezóny veľmi dobrú formu a je veľkou
škodou, že sezóna bola ukončená kvôli epidémii COVID-19.
Tak ako v skicrosse ani v disciplínach slopestyle a bigair sa
túto sezónu nekonali FIS Majstrovstvá sveta juniorov, čo
Michaela pripravilo o príležitosť na dobré umiestnenie, ale aj
o možnosť zaradenia do rezortného strediska, keďže práve tieto preteky sú v podstate jediná príležitosť ako
sa do rezortného strediska dostať v jeho veku. Zisk miestenky na Svetový pohár je len prvým krokom v našom
6-ročnom pláne, ktorý bude vrcholiť štartom Michaela na ZOH Miláno 2026.
Olympijské hry mládeže, Lausanne
Arobatické lyžovanie reprezentovali nasledovní športovci:
Michael Oravec – slopestyle, bigair, Kayla Anna Lozáková – skicross, Jakub Válek - skicross
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Disciplína

Meno a priezvisko

Umiestnenie

team cross

J.Válek/K.Lozáková

14

skicross

Kayla Lozáková

18

skicross

Jakub Válek

20

Úsek skokov na lyžiach

Skokanský úsek - Vyhodnotenie sezóny 2019/2020
Leto 2019:
Jarná príprava prebehla podľa plánu a bez problémov. Počas letnej prípravy sa nám podarilo z organizovať až
štyri kola Ligy mládeže (LM).
Mimo ligy mládeže sa vydarili aj júnové preteky o pohár mesta BB. Preteky so stúpajúcim počtom štartujúcich
a divákov každý rok.
Ďalej naši pretekári absolvovali plánované Lotos Cupy v Poľsku. Táto súťaž je pre našu mládež aktuálne
smerodajná a motivujúca keďže vieme že poľský skokani sú aktuálne svetová špička.
Je potrebné vyzdvihnúť skvelú spoluprácu našich českých a poľských trénerov.
Na medzinárodnej scéne a v silnej konkurencii sme sa zúčastnili aj FIS Schuler Grand Prix Ruhpolding 6/2019
kde sme postavili po rokoch až dve družstvá. Toto podujatie je na pôde FIS hodnotené ako MS žiakov.
Jednotlivcoch je potrebné spomenúť výsledky: Kapustík 6m. Karkalík 22m. Badáni 23m.
Ďalej to bol rakúsky Schwarzach 6/2019. Pri príležitosti 100 ročnice miestneho klubu odovzdával deťom ceny
Štefan Kraft.
Jún 2019 odštartovalo Beskydské turné-stále nám stúpa počet pretekárov a veľmi dobré porovnanie pre
našich najmenších.
Nasledoval 1.Fis tréningový camp Rasnov RUM 7/2019 kde sme vyslali 5 športovcov a 3 trénerov.
Na 2. FIS tréningový camp v Predazze október 2019, nastúpilo 8 skokanov, 4 tréneri. Mostík K12O zdolalo
prvý krát v živote až štvorica: Tami, Hektor, Erik, Jakub. Hektor s osobným rekordom!
Nasledovali MS-R žiakov 26.10.2019, pekne počasie rekordná účasť pretekárov umocnila aj pre divákov
športový zážitok. Prihlásených bolo ponad 100 pretekárov z SK PL CZ SLO.
Nasledovalo prechodné obdobie november a nechcene až do konca roka tréning v telocvični pre stále
nevhodné snehové podmienky.

32 | S t r a n a

Zima 2019/2020
Najlepší absolvovali sústredenie Villach/Planica na prvom snehu v polovici decembra 2019, kde za miernej
zimy okúsili prvé skoky na snehu.
Najmladší žiaľ mali prechodne obdobie až do konca roka, začiatok na snehu bol pre nich až január
2020,dovtedy sme improvizovali na Šachtičke Skalke a Š.Plese-bežky.
Novoročne ruské turné absolvovali Deniska Ado Hektor Kira Kapustíkovci a Zara Zelenčík za sponzorské
peniaze. Bola to super skúsenosť a reklama pre SK. V ďalšom roku bude potrebné vyčleniť financie na úseku
pre tento FIS pretek.
3. Fis tréningový camp sa konal opäť Planica/Vilach. Pre našich vynikajúca skúsenosť kde si vymieňajú
skúsenosti tréneri a mládež má možnosť trénovať na moderných športoviskách.
Našu neskúsenejšiu skokanku V. Šidlovú počas januárového sústredenia v Trondheime NOR postihli bolesti a
musela byť na mieste operovaná na slepé črevo. Po rehabilitácii sa vrátila na mostíky koncom februára kde už
ale nebol čas potrebný na prípravu pred MSJ v Oberwiesenthali.
Pre nedostatok snehu bol pre nás Lotos cup v januári a februári aj jediná možnosť trénovať a pretekať.
Počasie nám nezaprialo a po pokusoch na malých mostíkoch sme nakoniec museli odvolať aj MS-R v Selciach.
Počasie a situácia zo snehom sa nezlepšovala. Bolo potrebné rýchlo a správne rozhodnúť: Lotos Cup 1415.2.2020 Scyszrk sme volili ako jedinú možnosť vyhodnotiť MS-R. Pre mladších pretekárov 21-22.2.2020 to
boli preteky v Chocholove.
Marcové finále Lotos Cupu bolo zrušené pre zlé snehové podmienky.
M-CR Harachov, po dlhšom čase sme sa zúčastnili pretekov v CR.Skvelá spolupráca našich a CZ trénerov-pre
deti ďalší tréning a preteky.
Plán a ciele na nastávajúcu sezónnu:
Zlepšenie výsledkov v Lotos cup oproti sezóne 2018/2019.
Zaradiť do programu všetky detské FIS preteky (ak to bude finančne možné).
Výzva klubom-pokračovať v hľadaní nových talentov aby sme sa mohli čoskoro tešiť z pekných výsledkov na
MS-J, Fis Cupe a CoC pohároch.
Vypracoval: Martin Mesík,
Predseda skokanského úseku slovenskej lyžiarskej asociácie
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Úsek severskej kombinácie
Aj keď začiatok sezóny začal v duchu nastavenej
myšlienky
vytvorenia
kostry
budúceho
reprezentačného družstva v Severskej kombinácii,
túto ideu sa nám nepodarilo udržať celú sezónu.
Dôvodov bolo viac. Či už to boli neoprávnené
obvinenia voči reprezentačnému trénerovi, či už
námietky rodičov pretekárov. Výsledok je ten, že v
konkurencii sa udržali len niektorí pretekári. Aby sa
tento scenár neopakoval, Predsedníctvo USK
schválilo projekt Národného lyžiarskeho centra pre
Severskú kombináciu 2020/21.
Sme radi, že sa podarilo v domácich podmienkach udržať aspoň letnú časť domácej súťaže Liga mládeže, ktorá
je jedným z kritérií pre zaradenie pretekárov do Talentovej mládeže SLA. Potešujúcim faktom zostáva, že počet
aktívnych pretekárov v Severskej kombinácii naďalej narastá a naďalej evidujeme zvýšený počet pretekárov nie
len v domácich súťažiach, ale aj v seriáli LOTOS cup, ktorý je jedným z rozhodujúcich kritérií pre zaradenie
pretekárov do Talentovanej mládeže SLA.
Bohužiaľ, zimná časť sezóny bola veľmi náročná. Najmä z dôvodu nedostatku snehu v domácich podmienkach,
bolo nutné veľa cestovať za snehom. Tento stav postihol celú Európu. Výsledkom je náhradná realizovania
domáceho šampionátu v Poľsku v rámci tam realizovaného seriálu LOTOS cup. Už zo spomínaného dôvodu
nedostatku snehu nebolo možné korektne zorganizovať domácu súťaž Ligy mládeže, čo určitým spôsobom
poškodilo najmä mladších pretekárov. Potešujúcim faktom naďalej zostáva skutočnosť, že v Poľsku si naši
pretekári udržujú veľmi dobré meno, ktoré budú môcť potvrdiť aj v nasledujúcej sezóne, ktorá určite nebude
ľahká a jednoduchá.
Úsek lyžovania na tráve
Po absolvovaní tréningového cyklu v mesiacoch
marec, apríl a máj naši juniori Nikola Fričová,
Vanesa Drahovská, Adam Masár a Alex Jánoška
začali letnú sezónu 2019/2020 na prvých FIS
pretekoch na svahu Ahoj pri Piešťanoch v
disciplíne slalom šprint koncom mája 2019.
Umiestnenie našich športovcov na úvod sezóny
bolo nadmieru spokojné, Nikola obsadila 2. a 4.
miesto, Vanesa obsadila 8. a 7. miesto, Alex
obsadil 6. a 10. miesto a Adam dosiahol na
8.miesto z celkového počtu 36 športovcov. Druhé
a tretie FIS preteky vo Švajčiarsku a v Rakúsku
priniesli opäť juniorské body pre Nikolu a Vanesu. Zároveň boli dobrou prípravou na prvé preteky o body do
Svetového pohára.
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Vrcholom sezóny boli Majstrovstvá sveta
juniorov v Štítnej nad Vláři, kde naša juniorka
Nikola Fričová získala 2. miesto v kombinácii
a dvakrát 3. miesto v slalome a v obrovskom
slalome a 4. miesto super-G. Vanesa
Drahovská obsadila v týchto disciplínach 4.
miesto, 7. miesto a 10. miesto z 13
športovcov zo 7 krajín sveta. Ešte lepšie sa
darilo Adamovi Masárovi, kde z 35
športovcov, z 9 krajín získal 4. miesto v
slalome, 9. miesto v kombinácii a 12. miesto
v super-G.
Majstrovstvá sveta vo švajčiarskom stredisku Marbachegg preverili naše juniorky a medzi seniormi získali 6.
miesto, 7. miesto a 10. miesto v disciplínach kombinácia a Super-G. Chlapci neštartovali, pretože boli zranení.
Na záver sezóny sme sa zúčastnili dvoch pretekov Svetového pohára, kde sme zabojovali o rozhodujúce body
do Svetového pohára a Juniorského pohára. V Iráne, v lyžiarskom stredisku Dizin, juniorka Nikola Fričová získala
ďalšie body za umiestnenie v Super-G, ktoré ju vyniesli na 1.miesto v celkovom hodnotení Juniorského pohára
v sezóne 2019/2020.
Vo finále Svetového pohára v talianskom Schilpario sa najviac darilo Adamovi Masárovi, kde získal body za 3.
miesto v slalome, body za 9. miesto v kombinácii z 32 športovcov na štarte. Vo Svetovom pohári v disciplíne
slalom získal 5. miesto z celkom 60 pretekárov na štarte. Darilo sa aj Nikole Fričovej, ktorá sa ziskom 3. miesta
v slalome, 2. miesta v obrovskom slalome a 3. miesta v kombinácii umiestnila vo Svetovom pohári na celkovom
na 5.mieste.
V celej letnej sezóne 2019 pretekali aj naše lyžiarske nádeje v kategóriách U12 – U16. Preteky sa uskutočnili vo
Švajčiarsku - Marbachegg, v Rakúsku - Schwarzenbach a finále sa konalo v Nemeckom - Ehrenfriedersdorfe. Z
našich žiakov sa najviac darilo Tatiane Suchej, ktorá skončila na 3. mieste v kategórii U14.

IV. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierkeVI. Meno, priezvisko
fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová
Rok 2019 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. Výrazne sa zlepšilo posudzovanie
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti výdavkov a opäť pribudla väčšia transparentnosť a kvalitnejšie
mechanizmy kontroly.
Kompletná
účtovná
závierka
SLA
2019
je
k dispozícii
ski.sk/editor/Vyrocna_sprava_SLA/2019/UZ_SLA_2019_komplet.pdf

na

http://www.slovak-
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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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V. Rozdelenie prostriedkov 2019 na strane očakávaných príjmov a použitie
príspevku uznanému športu 2019.
A./ Rozdelenie a štruktúra očakávaných príjmov SLA 2019
Prostriedky SLA 2019
Štruktúra predpokladaných príjmov podľa typu zdroja (eur)
Položka - príjem (EUR)

ÚAD

BÚ

SÚ

ÚSK

ÚAL

ÚLT

ÚSNB

VZD

Manažment

CELKOM

VLASTNÉ PRÍJMY

68 627

29 665

4 048

7 369

525

200

600

33 342

45 578

189 954

členské a registračné poplatky

14 450

14 875

700

0

150

150

425

0

0

30 750

kurzovné a školné

0

0

0

0

0

0

0

29 150

0

29 150

súťažné poplatky

2 044

0

0

0

0

0

0

1 300

0

3 344

0

0

0

0

0

0

0

0

14 790

3 348

7 369

2 557

8 443

980

45 578

138 090

predaj predmetov a práv
rezerva úseku / ostatok predch.obdobia

52 133

správa a prevádzka

2 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SÚKROMNÉ PRÍJMY

22 793

18 606

6 094

4 820

8 414

3 500

8 414

0

149 999

222 640

FIS podpora

20 153

18 606

6 094

4 820

8 414

3 500

8 414

0

102 999

173 000

FIS Solidarity

2 640

0

0

0

0

0

0

0

0

2 640

sponzorské

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

reklamné príjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

iné

0

0

0

0

0

0

0

0

47 000

47 000

457 756

269 204

68 176

39 228

72 831

81 722

117 084

0

446 762

1 552 763

0

0

0

0

0

0

0

211 762

211 762

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov

63 791

63 681

20 897

4 179

12 758

29 696

25 297

0

0

220 299

MŠVVaŠ SR Účel na meno - top tím

119 279

0

0

0

0

0

16 880

0

0

136 159

0

500

0

0

0

0

0

0

0

500

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia

107 093

83 664

11 225

3 801

24 658

26 511

32 468

0

0

289 420

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne

91 345

61 511

17 141

13 791

15 958

13 604

22 267

0

25 000

260 617

MŠVVaŠ SR Účel na MTZ

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

7 000

MŠVVaŠ SR Správa a prevádzka

0

0

0

0

0

0

0

0

210 000

210 000

72 333

55 933

18 913

17 457

19 457

4 911

17 212

0

0

206 216

obce - príspevok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VÚC - príspevok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SOŠV - podpora EYOF 2019

3 915

3 915

0

0

0

0

560

0

0

8 390

SOŠV - Top Tím Junior 2019

0

0

0

0

0

0

2 400

0

0

2 400

iné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

549 176

317 475

78 318

51 417

81 770

85 422

126 098

33 342

642 339

1 965 357

27,9%

16,2%

4,0%

2,6%

4,2%

4,3%

6,4%

1,7%

32,7%

100%

iné

VEREJNÉ PRÍJMY
MŠVVaŠ SR Šport mládeže

MŠVVaŠ SR Odmena na meno

MŠVVaŠ SR - projektové financovanie

Očakávané príjmy 2019 SLA spolu
Podiel %

B./ Rozdelenie a použitie Príspevku uznanému športu SLA 2019
37 | S t r a n a

PUS 2019
Správa a prevádzka
Manažment a sekretariát SLA

Plán
Prevádzka

CELKOM:
Asociácia
SLA Rozvoj
Projektové financovanie NLC Alpine

Čerpanie
209 965,66

34,34

210 000

209 965,66

34,34

Plán
Rozvoj

Čerpanie
9 248

Talent/Repre

72 333

Talentovaná mládež NLC Alpine

Talent

38 275

Medzinárodná komisia SLA

Rozvoj

15 000

CELKOM:

134 856

Bežecký úsek
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie

Plán

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie

5 253,58

MSJ 2019

24 000

11 006,02

12 993,98

SP 2019

16 800

26 784,14

-9 984,14

22 864

41 418,07

-18 554,03

Rozvoj

61 511

64 356,60

-2 845,40

Talent/Repre

55 933
264 790
Plán

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie

25 516

25 516,00

0,00

30 000

27 375,49

2 624,51

MSJ 2019

16 000

9 951,70

6 048,30

SP 2019

31 200

33 940,00

-2 740,00

RD 2019

29 893

30 850,61

-957,75

Rozvoj

91 345

96 320,67

-4 975,41

223 954
Plán

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
MTZ
Projektové financovanie

20 897

39 799,54

-18 902,54

3 000

1 606,80

1 393,20

MSJ 2019

2 000

2 041,57

-41,57

SP 2019

1 800

706,17

1 093,83

RD 2019

4 425

15 175,80

-10 750,95

Rozvoj

17 141

8 864,50

8 276,50

Talent/Repre

18 913
68 176
Plán

Talent

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie

7 725,51

-3 546,51

0

0,00

0,00

MSJ 2019

0

0,00

0,00

SP 2019

0

0,00

0,00

RD 2019

3 801

11 587,82

-7 786,48

Rozvoj

13 791

19 900,31

-6 109,31

Talent/Repre

17 457
39 228
Plán

Príspevok SLA 2019

39 213,64
Čerpanie

14,79
Bilancia

Talent

12 758

18 807,71

-6 049,71

MS 2019

8 000

9 137,47

-1 137,47

MSJ 2019

6 000

3 390,72

2 609,28

SP 2019

6 000

6 752,72

-752,72

RD 2019

4 658

10 379,26

-5 721,22

Rozvoj

15 958

24 196,66

-8 238,20

Talent/Repre

19 457
72 831
Plán

72 664,54
Čerpanie

166,93
Bilancia

Talent

29 696

10 969,27

18 726,73

MS 2019

6 000

3 005,50

2 994,50

MSJ 2019

4 000

1 044,65

2 955,35

SP 2019

7 800

9 714,37

-1 914,37

RD 2019

8 711

27 464,76

-18 753,78

Rozvoj

13 604

22 565,85

-8 962,23

MTZ

7 000

7 000,00

0,00

Talent/Repre

4 911
81 722
Plán

81 764,40
Čerpanie

-42,62
Bilancia

Talent

25 297

39 651,95

MS 2019

8 000

8 907,58

-907,58

MSJ 2019

8 000

10 473,79

-2 473,79

-14 354,95

SP 2019

10 200

8 656,90

1 543,10

RD 2019

6 268

12 742,37

-6 474,48

Rozvoj

22 267

17 206,33

5 061,03

Talent/Repre

17 211
97 244

Šport mládeže (kluby)
OVERALL

-18,49
Bilancia

4 179

CELKOM:
Šport mládeže (kluby) MIN.

68 194,38
Čerpanie

MS 2019

Úsek snoubordingu

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

-0,34
Bilancia

Talent

CELKOM:
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

223 954,47
Čerpanie

MS 2019

Úsek lyžovania na tráve

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

-88,77
Bilancia

Talent

CELKOM:
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

264 878,48
Čerpanie

MS 2019

Úsek akrobatického lyžovania

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

-42 886,23

RD 2019

CELKOM:
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

-348,51
Bilancia

14 746,42

Úsek severskej kombinácie

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

135 204,51
Čerpanie
106 567,23

CELKOM:
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

-2 261,91

20 000

Skokanský úsek

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

-35,80

17 261,91

63 681

CELKOM:
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

1 949,20

110 643,80

Talent

Úsek alpských disciplín

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Bilancia

7 298,80

MS 2019

CELKOM:
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Bilancia

210 000

Plán
210718,35

211 988
Plán

1 404 789,00

97 638,92
Čerpanie
211 310,00
Čerpanie

1 404 789,00

-395,31
Bilancia
678,00
Bilancia

0,00

C./ Rozdelenie a použitie Príspevku pre Národný športový projekt SLA 2019
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Účelové dotácie - Národný športový projekt

Plán

Čerpanie

Bilancia

Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov Národný športový projekt 2019
Samuel Jaroš

16 880

16 880,00

0,00

Vlhová Petra

57 013

57 013,00

0,00

Team event MS 2017 Andreas Žampa

31 133

31 133,00

0,00

Team event MS 2017 Matej Falat

31 133

31 133,00

0,00

136 159

136 159,00

0,00

CELKOM:
Odmeny za výkony a činnosť

Plán

Čerpanie

Bilancia

Trénerská činnosť J.Greguška

500

500,00

0,00

CELKOM:

500

500,00

0,00

OVERALL

Plán

Národný športový projekt 2019

136 659

Čerpanie

Ostáva čerpať

136 659,00

0,00

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
Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo
zadajte voľný text)

Grafický návrh a polep fólie

IČO
dodávateľa
plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne
uhradená
suma
(eur)

Celkom
(eur)

Sídlo

48254738

ARTEA s.r.o.

708,00

6 066,00

Kremnička
47/1 974 01
Banská
Bystrica

7 200,00

Moravecká
607/22,
Topoľčianky
951 93

34 341,76

Štefánikova
3651/13.
Poprad 058 01

6 425,61

Veľký Grob
480, 92527
Veľký Grob.

Grafický návrh a polep fólie

744,00

Reprezentačné bundy RD - 35 ks pre USK a SU

1 533,00

Bundy - 35 ks pre USK a SU

1 533,00

Potlač na bundy

96,00

Grafický návrh a polep fólie

888,00

Zimná bunda s potlačou SLA 10ks

564,00

Spracovanie výsledkov - Slovenský pohár,
Majstrovstvá Slovenska, Večerné preteky SP

50635999

ČASOMIERA - VOS TPK s.r.o.

2 000,00

Meranie a spracovanie výsledkov - Biela Stopa

2 400,00

Meranie a spracovanie výsledkov - SP Látky, MSR
Štrbské Pleso, VC Kremnica

2 800,00

Daň z pridanej hodnoty

9712000

Daňový úrad

Daň zo závislej činnosti 2019
Výživové doplnky

17 356,75
16 985,01

31633293

ESSENTIA, s.r.o.

1 816,66

Výživové doplnky pre RD MS2019

1 120,37

Výživové doplnky

1 327,01
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Výživové doplnky

2 161,57

Refundácia nákladov: cestovné MS 2019 - Matej
Falat

Falát Matej

Refundácia nákladov: doúčtovanie k ubytovaniu
ARE - doprava

2 077,59

9 508,71

-

631,12

Refundácia nákladov: zabezpečenie tréningov, servis
materiálov

6 450,00

Ref. Náklady na účasť SP 2019 M.Falát

350,00

Práce člena krízového štábu SLA

36023957

Finlaura s.r.o.

8 344,40

8 344,40

Rakytovská
cesta 2630/1C,
974 05
B.Bystrica

Administratívne a registračné práce za 2019

51 277 166

FIRN SLA s.r.o.

8 758,40

18 313,40

Karpatská 15,
058 01 Poprad

Nájom MV PP298EH Ford Custom za 2019

4 515,00

Nájom MV Volkswagen Carevelle za 2019

5 040,00

Práce člena krízového štábu SLA

36702625

Gent s.r.o.

6 800,00

6 800,00

Nová Lesná
91, Nová
Lesná, 05986

Spracovanie výsledkov - 1. kolo Slp žiakov

51820625

Ing. Elena Tomanová EF
- DATA

1 248,00

11 474,00

Hlavná
600/107.
Podtureň
03301

Spracovanie výsledkov - Snowbordová liga
15/1/2019

470,00

Spracovanie výsledkov - Snowboardová liga

470,00

Spracovanie výsledkov - 2. kolo Slp žiakov

1 248,00

Spracovanie výsledkov - 3. kolo Slp žiakov

1 248,00

Spracovanie výsledkov - 4. kolo Slp žiakov

1 248,00

Spracovanie výsledkov - MSR žiakov alpských
disciplín

1 248,00

Spracovanie výsledkov- Kalokagatia 2019

1 200,00

Spracovanie výsledkov - Slp žiakov Finále

1 248,00

Spracovanie výsledkov - Snowboardova liga 3.kolo

620,00

Meranie a spracovanie výsledkov - FIS kolieskové
lyže

586,00

Meranie a spracovanie výsledkov - MSR v lyžovaní
na tráve

640,00

Výkon funkcie asistenta NLC Alpine za 2019

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy za 2019

52 329 291

Ing. Jakub Šoltés

5 440,00

5 440,00

Hnilčík 221,
053 32 Spišská
N.Ves

Ing. Mária Košická

10 000,00

10 000,00

ÚsteckoOrlická
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3301/26,
05801 Poprad
Trénerská činnosť za 2019

22717978

Ján Valuška RUOKORK DOM KORKOV

13 767,00

13 767,00

Kukučínova
18, 974 01
Banská
Bystrica,

Náklady reprezentanta Mateja Prieložného na MS
ARE 2019

31749488

JSC Dúbravka

3 000,00

5 438,00

Prievozská 18,
821 09
Bratislava

6 310,41

Štefánikova 17,
811 05
Bratislava

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

678,00

TM 2019 M.Prieložný
Prevádzka a údržba motorových vozidiel :
Havarijné poistenie motorových vozidiel

1 760,00
31 595 545

Komunálna poisťovňa,
a. s.

Prevádzka a údržba motorových vozidiel : PZP
poistenie motorových vozidiel
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 01/2019

Trénerské služby 2019

Cestovné MS 2019 letenky - Hromcová Petra

5 228,42

1 081,99

31 686 575

KTAG, s.r.o.

9 864,96

KTAG,
s.r.o.

Námestie
Svätého Egídia
67/18, Poprad
058 01

IT0230853021
7

LEITER REINHARD &
CO.

36 000,00

36 000,00

In der
Baurschaft 1,
39030
Steinhaus, IT

31563678

LIPTOUR cestovná
kancelária, s.r.o.

597,00

9 513,10

Štúrova ulica
1036/32.
Liptovský
Mikuláš, 031
01

Cestovné náklady MS 2019 Letenky M.Didek

357,00

Letanka FIS Kongres 2019 - Cagala, Didek,
Hermély, Hliničan, Murgáč, Károly, Malák, Šandor,
Palovičová, Brugoš, Gantnerová

3 320,00

Letenky- Frič, Fričová

1 838,00

Letenky- Valuška, Prochádzková, Korísek

1 715,10

Letenka Zurich - Viedeň , L.Šandor

352,00

Letenka Vie-Zrh M.Kupčo - zasadnutie FIS 2019

347,00

Letenka Prg - Zrh - Jurečková Petra - zasadnutie
FIS 2019

462,00

Letenka Vie-Zrh T.Murgáč - zasadnutie FIS 2019

525,00

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

42421624

LO MŠK Kežmarok

6 102,00

6 102,00

Severná
1425/4,
Kežmarok

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

42301564

Lyžiarský klub SKI
TEAM JASE

4 746,00

9 378,08

Látky 150, 985
45 Látky

Preplatenie nákladov na zabezpeč. talent. mládeže Kristína Sivokova

3 032,08

Prezentácia,meranie, výsledky, úprava tratí - 2. kolo
Steiger Sloveného pohára

200,00
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Náklady na realizáciu šp.podujatia, letná a zimná
údržba tratí
Preplatenie nákladov za účasť na Svetovom pohári
v Speedski - Fínsko, Švédsko, Francúzsko, Andorra

1 400,00

50029703

Lyžiarsky klub SpeedSki
Team

Náklady na účasť na Majstrovstvách sveta v
Speedski

2 400,00

5 400,00

Ždiar 417, 059
55 Ždiar

Šustekova 47,
851 04
Bratislava

3 000,00

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

31801854

Lyžiarsky klub
VICTORY

9 040,00

9 040,00

Refundácia nákladov: letenky MSJ a MSU23 Lahti
2019

31669654

Mgr. Michal Malák

2 013,98

20 930,58

Refundácia nákladov: nájom servis. bunky, nájom
školiacej miestnosti

208,00

Refundácia nákladov: ubytovanie sv. pohár Ruka Valuška, Benka-Rybár, Prochádzková, Korisek

620,95

Refundácia nákladov: vyúčtovanie spotreby PHL MV
PP230CL za 2019

1 342,83

Refundácie letenky SP Ruka - M.Malák

1 382,62

Trénerské služby pre Úsek bežeckého lyžovania

1 576,00

Výkon činnosti športového riaditeľa za 2019

13 786,20

Tatranské
Matliare 2, 059
60 Vysoké
Tatry

Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti
komunikácia s médiami 2019

45267952

Adriana BednárováMARCUS PR

10 940,00

10 940,00

Hrušovská
229/34,
Šamorín 931
01

Výkon funkcie športového riaditeľa 2019

51828324

Marek Didek

6 621,34

6 621,34

Morušová
517/9, 031 04
L.Mikuláš

298978

Marek Hliničan - SZČO

5 000,00

5 000,00

Vrbická
1894/18, 031
01 L.Mikuláš

Miloš Prochádzka

7 916,00

7 916,00

Brno-Židenice,
Souběžná 31,
636 00

QUADMOTO s.r.o.

6 589,00

7 000,00

Súkenícka
209/A 922 03
Vrbové

7 513,98

Južná trieda 44
040 01 Košice

Služby športového riaditeľa a reprezentačného
trénera 2019

Lyže (3ks), pas komplet, kolečka, plošky

Štvorkolka GLADIATOR X520

45289204

Príslušenstvo k štvorkolke GLADIATOR X520
Refundácia nákladov za meranie a spracovanie
výsledkov
Refundácia nákladov na technického delegáta
Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie
športového podujatia

411,00
35546913

SKI CLUB VRÁTNA

1 279,20

434,78
5 000,00

Organizačné zabezpečenie Slovenského pohára
žiakov 2.kolo

400,00

Organizačné zabezpečenie podujati Interkritérium
Vrátna 2019

400,00
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Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

37902521

SKI TEAM Martinské
hole

Refundácia nákladov: vyúčtovanie talent. mládeže Dávid Mažgút
Refundácia nákladov: ubytovanie lístky na vlek,
doprava trajekt - SP

8 136,00

9 016,00

Jilemnického
4841/8, 03601
Martin

14 540,00

Zápotockého
4605/40,
Liptovský
Mikuláš - Staré
Mesto 031 01.

9 278,46

Ulica Ignaca
Borštnika 16
4207 Cerklje
na
Gorenjskem,
Slovenia

880,00

50911716

SKI TEAM VLHA s. r.
o.

7 200,00

Refundácia nákladov: náklady na preteky Are 2019,
Švédsko

3 000,00

Refundácia nákladov: ubytovanie, tréning

2 400,00

Refundácia nákladov: ubytovanie, tréning

1 940,00

Lyž. helma - 2ks s príslušenstvom

SLATNAR d.o.o.

245,26

Lyze, ski strap, evo foam set silver, latex conical
footing for shoes, suit short

7 630,20

Lyze, evo foam set silver,

1 403,00

Úhrada soc.a zdrav.poistenia 2019

30807484

Sociálna poisťovňa

46 367,42

46 367,42

Ul. 1. mája
4053/24 058
01 Poprad

Športové oblečenie pre RD-U21

27780988

SPORT REVOLUTION
s. r. o.

7 757,00

7 757,00

Vinohradská
396/18, Praha
12000

298869

SZČO - Ján Tánczos

9 180,00

9 180,00

Krížna 4, 974
01 B.Bystrica

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

37796585

ŠK JUNIOR SKI
POPRAD

5 198,00

5 198,00

Železničná
1097/35 05801
Poprad

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

47976497

ŠK UNI KOŠICE

5 424,00

5 424,00

Rubínová
1174/2, 04011
Košice

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

50922599

ŠK Železiarne
Podbrezova

8 136,00

8 136,00

Kolkáreň 58,
976 81
Podbrezová

Refundácia nákladov : zabezpečenie šp. podujatia 1.kolo Slovenského pohára predžiakov

42065631

Športový klub ESL

200,00

11 852,88

Hlavná 10,
032 02
Závažná
Poruba

10 300,00

Skubínska
cesta 48, 974
09 Banská
Bystrica

Trénerská činnosť pre SU a USK - 2019

Refundácia nákladov : zabezpečenie šp. podujatia 5.kolo Slovenského pohára predžiakov

500,00

Zabezpečenie a organizovanie šp. podujatia Majstrovstvá Slovenska dospelých a juniorov

5 400,00

Zabezpečenie a organizovania šp. podujatia Európsky pohár žien

5 400,00

Zabezpečenie a organizovanie šp. podujatia Európsky pohár žien

352,88

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou
Refundácia nákladov na organizáciu pretekov

17060117

Športový klub polície
B.Bystrica

7 232,00

3 068,00
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Refundácia nákladov na zabezpečenie športovej
prípravy talent. mládeže

42422299

Športový klub polície
Levoča

349,46

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

4 746,00

Refundácia nákladov na zabezpečenie športovej
prípravy talent. mládeže

2 289,00

Refundácia nákladov na zabezpečenie športovej
prípravy talent. mládeže

684,00

Organizačné práce vykonané na pretekoch SLP
2019

200,00

Refundácia nákladov na prípravú tratí pre bežecké
podujatia
Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

Vodárenská
1526/9, 054 01
Levoča

10 153,31

Ul. hlavná
188/67, 059 38
ŠTRBA

1 400,00

00892106

Športový klub Štrba

4 294,00

Refundácia nákladov klubu na športovú činnosť
2019

1 927,00

Refundácia nákladov klubu na športovú činnosť
2019

332,31

Náklady na realizáciu šp.podujatia, letná a zimná
údržba tratí

3 600,00

Výkon funkcie športového riaditeľa SU a USK 2019

9 668,46

2120419939

TADASTENE s.r.o.

7 200,00

7 200,00

Trieda Hradca
Králové 35,
974 05 Banská
Bystrica

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

14220776

TJ DRUŽBA
SMREČANY-ŽIAR

5 198,00

5 198,00

Lyžiarsky areál
Dolinky,
03205 Žiar

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

14225816

Telovýchovná jednota
Tatran Hybe

3 390,00

5 618,81

Hybe 287, 032
31 Hybe

5 489,50

Bajkalská 29/A,
813 60
Bratislava

Refundácia nákladov na materiál. zabezpečenie
športovej činnosti klubu
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2019 25/6/2020

2 228,81

31322051

Union poisťovňa, a. s.

2 060,16

Poistenie športových podujatí 2019

2 102,51

Úhrada soc.a zdrav.poistenia 2019

1 326,83

Stravné poukážky (zamestnanci)

31 396 674

Cestovné náklady MSJ 2019 Val DiFassa ubytovanie

Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie
športového podujatia
Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie
športového podujatia - Slov. pohár MASTERS A
OPEN 2019

364 85 195

Up Slovensko, s. r. o.

7 043,79

7 043,79

Vojvodská 10.
040 01 Košice

Val DiFassa

8 400,00

8 400,00

Val di Fassa,
38030, San
Giovanni di
Fassa, Italy

VIDEOCOM Štancel,
s.r.o.

1 392,00

18 832,92

Hlavné
námestie 37
060 01
Kežmarok

1 392,00
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Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie
športového podujatia - Rossignol cup

1 392,00

Refundácia nákladov: zabezpečenie podujatia - 3. a
4. kolo Slovenského pohára

1 392,00

Technické zabezpečenie podujatia - 5. a 6. kolo
Slovenský pohár predžiakov

1 392,00

Technické zabezpečenie podujatia - 3. a 4. kolo
Slovenský pohár Masters a Open

1 392,00

Technické zabezpečenie podujatia - 5. kolo
Slovenský pohár MASTERS a OPEN

1 392,00

Technické zabezpečenie podujatia - Slovenský
pohár predžiakov

696,00

Práporok na preteky zjazdového yžovania 160ks

2 284,80

Technické zabezpečenie podujatia - Finále
Slovenského pohára predžiakov

696,00

Technické zabezepčenie športového podujatia - 6.
kolo a finále Masters

1 392,00

Technické zabezpečenie podujatia - FIS O cenu
Soliska

2 400,00

Technické zabezpečenie podujatia - FIS
GRASSKIRENNEN SLOVAKIA CUP

1 288,32

Trénerský ruksak, tufty-30ks
Úhrada soc.a zdrav.poistenia 2019

331,80
35 937 874

Ubytovanie NLC Alpine

Náklady na športovú prípravu a účasť na pretekoch
SP 2019

42237521

VŠZP a.s.

13 923,39

13 923,39

Panónska
cesta 2, 851
04 Bratislava

WIESER FELIZITAS

5 400,00

5 400,00

MUEHLEN TAUFERERST
RASSE 4
39032 SAND
IN TAUFERS,
IT

Žampa Ski Club Vysoké
Tatry

21 068,00

35 536,00

Starý
Smokovec 62
06201 Vysoké
Tatry;

Preplatenie nákladov na dopravu na MS Are 2019

3 000,00

Preplatenie nákladov na dopravu na MS Are 2019

3 000,00

Náklady na športovú prípravu Andreasa Žampu

400,00

Príspevok na ubytovanie pretekára Andreasa
Žampu

600,00

Refaktúrácia poistenie pretekárov - Žampa Adam,
Žampa Andreas

1 842,00

Príspevok uznanému športu - Šport mládeže s jeho
príslušnosťou

226,00

Náklady na šp. prípravu a účasť SP 2019 - Žampa
Andreas, Žampa Adam

5 400,00
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VII. 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
A./ Náklady
Rekapitulácia nákladov za rok 2019
Suma v €
Názov nákladovej položky
Spotreba mat. pre športovcov
35 406,76
Spotreba PHN
Drobný majetok

4 204,13
10 784,09

Spotreba kanc. materiálu,VT, odb. literatúra

6 126,20

Spotreba materiálu ostatné

3 042,53

Spotreba materiálu - oblečenie pretekári
Spotreba materiálu - drobný materiál

75 260,65
0,00

Spotreba materiálu -vozidlá

1 536,06

Spotreba materiálu - medaily, diplomy

3 797,67

Spolu spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie vozidiel
Oprava a udržiavanie - PU
Spolu opravy
Cestovné
Ubytovanie
Letenky
Spolu cestovné členov SLA

140 158,09
630,01
23 638,86
2 614,58
26 253,44
241 326,63
99 271,59
1 499,50
342 097,72

Náklady na reprezentáciu

8 342,62

Poštovné

3 387,51

Reklama a marketing

0,00

Ostatné služby

38 770,26

Ostatné služby - regenerácia športovcov

12 584,00

Trénerská činnosť

51 654,00

Letenky, ubytovanie

49 668,00

Prenájom mot. vozidla, dopr. služby

0,00

Reklama TMR, ostatná, daňová

0,00

Služby konzultačné, vzdelávacie

0,00

Merania, technické zabezpečenie

49 378,00

Práce na mandátnu zmluvu

53 311,70

Ostatné služby - lektorovanie, org. kurzov
Ostatné služby - seminár TD
Služby - web stránka SLA

3 582,00
0,00
24 364,01
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Dialničné známky
Monitoring os. auta - GPS

600
5 447,92

Prenájom vozidiel, priestorov

21 789,36

Ekonomické služby

12 600,00

Služby - daňové

0,00

Právne služby

2 816,89

Telefón, internet

3 334,24

Spolu služby na organizačné-technické

333 287,89

zabezpečenie športovej činnosti SLA
Hrubé mzdy
Hrubé mzdy - daňové
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne náklady - stravné
Spolu osobné náklady

154 398,94
400,00
51 900,31
974,17
3 571,38
211 244,80

Ostatné dane a poplatky

128,97

Ostatné pokuty a penále

1 908,48

Odpísanie pohľadávky
Kurzové straty

0,00
379,46

Spolu poplatky, úroky

2 416,91

Náklady z podielu zaplatenej dane 2%

1 625,64

Náklady na preteky - tech. zab.-merania

134 206,78

Členské príspevky v iných organizáciách

12 679,04

Refundácie športových klubom SAUŠ
Refundácie športových klubom Vlastné zdroje
Refundácie športových klubom ŠR
Refundácie športových klubom SOV
Refundácie športových klubom EYOF
Refundácie odmena na meno ŠR
Refundácie podujatia ŠR

0,00
4 240,15
144 616,91
0,00
7 847,80
500,00
0,00

Refundácie účel na meno ŠR

132 619,67

Spolu refundácie športovým klubom

438 335,99

Manká a škody
Bankové poplatky

0,00
4 333,88

Iné ostatné náklady

0,00

Bankové poplatky daňové

0,00

Poistné vozidlá , športovci

22 071,27

Neuplatnená DPH - koeficient

18 877,43

Úroky - leasing

0,00

Poistenie Metlife Union

2 524,30

Iné ostatné náklady-kurzy

3 985,56

Inventarizačné rozdiely
Spolu ostatné finančné náklady

125,07
51 917,51
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Odpisy dopravné prostriedky ŠR

23 412,00

Odpisy MTZ VZ

2 320,00

Odpisy - MTZ ŠR

3 448,00

Odpisy dopravné prostriedky VZ

0,00

Odpisy nehmotného majetku

0,00

Spolu odpisy

29 180,00

Poskytnutý príspevok iným účtovným jednotkám

0,00

Poskytnutý príspevok iným fyzickým osobám

0,00

Daň z úrokov

0,00

Daň z príjmov r. 2019
Spolu

1070,31
1 070,31

Spolu náklady celkom

1 584 935,29

B./ Výnosy
Rekapitulácia výnosov za rok 2019
Názov nákladovej položky

Suma v €

Tžby z predaja služieb - reklama

470,00

Tržby z predaja služieb - kurzy

965,00

Tržby z predaja služieb - refakturácia kurzy

0,00

Ostatné úroky

26,74

Kurzové zisky

204,15

Iné výnosy
Výnosy - NLC

0,00
41 379,00

Ostatné výnosy - Metlife Union

5611,42

Iné osobité výnosy

7789,73

Iné výnoy - inventarizačné rozdiely

4,82

Prijaté príspevky od iných org. FIS

168 811,41

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

8 128,80
0,00
50,00
176 990,21
46 859,00
1 701,00

Prijaté príspevky - prestupy

1308

Prijaté príspevky preukazy

95,00

Prijaté príspevky FIS kód

3 605,00

prijaté príspevky súpisky

6 210,00

Prijaté príspevky kluby

3 720,00

Spolu prijaté členské

63 498,00
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Príspevok z podielu zaplatenej dane 2%

1 625,64

Dotácia MŠ_SR - reprezentácia

409 016,76

Dotácia MŠ_SR - Top Tím

136 158,10

Dotácia MŠ_SR_kapitálové výdavky

23 541,70

Dotácia MŠ_SR - rozvoj

275 606,03

Dotácia MŠ_SR - odmeny

500,00

Dotácia MŠ_SR - prevádzka

204 437,94

Dotácia MŠ_SR - talentovaní športovci

286 229,38

Spolu dotácia z MŠVVaŠ SR

1 335 489,91

Spolu výnosy

1 634 054,62

VIII. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Bilancia v €
AKTÍVA
Dlhodobý nehmotný majetok

Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2018 Nárast/úbytok
0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

69 700,84

89 189,00

-19 488,16

Dlhodobý finančný majetok

5 000,00

5 000,00

0,00

387 883,10

265 055,00

122 828,10

1.zásoby

10 844,50

0,00

10 844,50

2.pohľadávky

86 584,85

39 283,00

47 301,85

3.finančný majetok

290 453,75

225 772,00

64 681,75

4.časové rozlíšenie

20 014,63

39 781,93

-19 767,30

Imanie a peňažné fondy

268 904,59

219 785,00

49 119,59

Hospodársky výsledok

49 119,33

-7 728,00

56 847,33

Cudzie zdroje

99 680,07

106 125,00

-6 444,93

10 183,08

5 277,00

4 906,08

Obežný majetok
z toho

PASÍVA

z toho:
1. Rezervy
2.Dlhodobé záväzky
3.Krátkodobé záväzky
4.Časové rozlíšenie

928,00

476,00

452,00

88 568,19

100 372,00

-11 803,81

114 013,91

73 115,00

40 898,91
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IX. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty

Hospodársky výsledok 2019 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 09.04.2020.
Rekapitulácia HV za rok 2019
Suma v €
Spolu výnosy

1 634 055

Spolu náklady

1 584 935

Hospodársky výsledok

49 119

z toho:
I.
Zdaniteľná časť
Výnosy

5 497

Náklady

1 470

Hospodársky výsledok

4 026

II.
Nezdaniteľná časť
Výnosy

1 628 558

Náklady

1 583 465

Hospodársky výsledok

45 093

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 12.12.2019
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
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Smernica prípravy, realizácie a vyhodnotenia a cestovných náhradách pracovných ciest - aktualizácia
18.02.2020
Katalóg pracovných zaradení a smernica mzdového ohodnotenia a odmeňovania – bez zmeny
Smernica k vydávaniu SLA a FIS licencií – aktualizácia 10.05.202019
Smernica o štátnej reprezentácii – bez zmeny
Smernica Vedúci výpravy a vedúci tréner výpravy na PMV – bez zmeny
Štatút športovca a reprezentanta – aktualizácia 10.05.2019
Štatút Národného lyžiarskeho centra – schválenie 09.10.2019
Smernica o elektronickom hlasovaní orgánov SLA – schválenie 12.12.2019
Smernica SLA o ochrane športovca – schválenie 12.12.2019

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 Šandor

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2009

súčasnosť

Ján Tánczos

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2010

súčasnosť

Ľudovít Kartík

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2009

23.05.2019

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

Poprad 26.6.2020
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč MÚJ

mikro účtovnej jednotky

31 . 12 . 2 0 19

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

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

(vyznačí sa x)

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

x

(v celých eurách)

od

1 2 0 19

do

12 2 0 19

od

1 2 0 18

do

12 2 0 18

Za obdobie

x

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

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

Prešov,

ky

35710/P

Telefónne číslo

oddiel

Sro.,

Œ.

vlož

Faxové číslo

0915889424
E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

21 . 03 . 2 0 20

.

.

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
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Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

Portálu
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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

75365

36746

A.

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

02

52130

9954

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

52130

9954

A.II.1.

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

05

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/

12

13

23235

26792

17

2708

1935

18

2095

1935

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

14

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

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)

B.III.

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

52130

11

B.

B.II.

9954

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

19

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

20

613

B.IV.

Finančný majetok
r. 22 + r. 23

21

20527

24857

B.IV.1.

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

22

20527

24857

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

23

2.
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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

75365

36746

A.

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

25

1528

9811

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

A.IV.

Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)

31

A.V.

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

32

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

–8283

4811

B.

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

34

73837

26935

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

35

33546

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

38891

25735

39

23062

19002

40

2139

41

1331

1633

42

12359

5100

1400

1200

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)
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

37400

19205

37393

19205

*

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)

07

7

*

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

08

44953

12623

A.

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

09

B.

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

10

1232

34

C.

Služby
(účtová skupina 51)

11

22248

12589

D.

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

12

13604

E.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

111

F.

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

14

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

555

**

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

18

–7553

6582

*

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

19

13913

6582

*

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

MF SR č. 18008/2014

Strana 4

UZMUJv14_5

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

730

138

629

100

33

101

38

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

34

–730

–138

**

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

35

–8283

6444

P.

Daň z príjmov
(591, 595)

36

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

1633

–8283

4811

Strana 5

Správa Predsedníctva 2019
Slovenská lyžiarska asociácia

P O P R A D
26.08.2020
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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 - 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,

b)

volí členov kontrólno-revíznej komisie SLA s výnimkou predsedu a podpredsedu, ktorých
volí konferencia SLA,

c)

pripravuje a predkladá konferencii návrhy a podkladové materiály na jej rokovanie, vrátane
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,
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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 pre SLA za podmienok
stanovených v organizačnom poriadku SLA.

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.
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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

Ladislav Šandor

Člen za UTL

31.05.2018

súčasnosť

Ján Tánczos

Člen za SÚ

31.05.2018

Podal rezignáciu
3/2020

Ľudovít Kartík

Člen za USK

29.05.2016

23.05.2019

Viktor Halíř

Člen za BÚ

31.05.2018

súčasnosť

Patrik Dluhoš

Zástupca ÚAD

31.05.2018

súčasnosť

Krátke zhodnotenie činnosti jednotlivých členov P-SLA:
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:
- jednanie s organizátorom Svetového pohára – zjazdové lyžovanie Jasná,
- zabezpečenie sponzora v hodnote 100.000 eur ako aj iné materiálne zabezpečenie pre projekt PRO SKI TÍM,
- príprava podkladov pre Žiadosť o príspevok uznanému športu,
- príprava podkladov a stretnutie s Hlavnou kontrolórkou športu na základe kontrolnej činnosti z podnetov od
členov ÚAD,
- príprava legislatívnych smerníc SLA,
- riešenie vozového parku SLA,
- iné činnosti vyplývajúce z funkcie.
Vo všetkých záležitostiach som konal so starostlivosťou riadneho hospodára a postupoval som v súlade so
stanovami, uzneseniami a rozhodnutiami orgánov SLA.

Ján Garaj - viceprezident
Ako viceprezident SLA som sa aktívne zúčastňoval na zasadnutiach Predsedníctva SLA, kde som hájil SLA a
záujmy členov odborného úseku alpských disciplín SLA, nakoľko mi to vyplýva aj z funkcie Predsedu úseku
alpských disciplín.
Vo všetkých záležitostiach som konal so starostlivosťou riadneho hospodára a postupoval som v súlade so
stanovami, uzneseniami a rozhodnutiami orgánov SLA.

Tomáš Murgáč – člen za ÚAL
V roku 2020 som sa zúčastnil všetkých zasadnutí P-SLA. Aktívne som sa zúčastňoval každej diskusie a hájil
záujmy členov SLA, hlavne tých z úseku akrobatického lyžovania ( čo my vyplýva z funkcie zástupcu UAL
v P-SLA).
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Za môj najväčší prínos v tomto roku považujem úspešný projekt tréningového centra pre akrobatické lyžovanie
a snowboarding - airbag. Kde sa mi vďaka mojej iniciatíve podarilo zabezpečiť financovanie z grantu pre rozvoj
a modernizáciu športovísk SOŠV v sume 130 000€. Tento projekt môže zabezpečiť dlhodobé fungovanie
tréningového centra pre naše športy.
Do budúceho roku je mojou prioritou tento projekt dotiahnuť do úspešného konca, tak aby sme 12.12.2021
mohli tento projekt oficiálne otvoriť a spustiť.
Taktiež som pripomienkoval, všetky zmeny ktoré sa počas roka udiali v interných predpisoch SLA (stanovy,
predpis tal. mládeže...)

Viktor Halíř – člen za BÚ

Ako člen P-SLA som vo svojom voľnom čase venoval úsilie rozvoju lyžovania na Slovensku.
Mojim vystupovaním i hlasovaním som vždy prihliadal na korektný prínos pre všetky odborné úseky
a disciplíny.
Mojou nekonfliktnou povahou som sa snažil znižovať zbytočné napätie vytvárané v štruktúrach P-SLA.
Svojou osobnou angažovanosťou som prispel k skvalitneniu zabezpečenia diagnostiky a vyhodnotenia
biochemických parametrov reprezentantov, TM BÚ SLA i NLC Nordic.

Ladislav Šandor – člen za ÚLT

Ako člen P-SLA som sa zúčastnil (okrem jedného) všetkých zasadnutí P-SLA. Jedno zasadnutie som vynechal
z dôvodu výkonu funkcie vedúceho výpravy na JMS v CZE.
Medzi jednotlivými zasadnutiami P-SLA som spolupracoval s Kontrólno-revíznou komisiou SLA a hlavne
s generálnym sekretárom SLA.
Ako predseda ÚLT som členom FIS komisie lyžovania na tráve a pravidelne sa zúčastňujme na zasadnutiach
FIS. Jarné stretnuie bolo v meste Cavtat/Dubrovník, jesenné stretnutie blo v Zurichu. Na jesennom stretnutí
bol SVK na svahu „Ahoj“ v obci Banka pri Piešťanoch pridelený Svetový pohár v disciplíne Sprint-Slalom a tiež
na výnimku aj Slalom. Od tohto dátumu sme začali prípravné práce na úspešné zvládutie SP. Žiaľ, pre situáciu
s COVID-19 bolo podujatie o SP zrušené.

Jana Gantnerová – člen za športovcov
Činnosť člena predsedníctva SLA ako Zástupca športovcov za rok 2019 spočívala v hájení záujmov športovcov
pri jednotlivých uznesenmiach a vecí týkajúcich sa športovcov a ich práv a povinností, tvorbe zmlúv
a súťažných poriadkov.
Dávanie podnetov na športových riaditeľov ohľadom vzdelávacích a iných príležitostí poskytnuté SOŠV, alebo
snaha o podnietenie vlastných aktivít SLA.
Pôsobenie ako zdroj informácií od Komisie športovcov SOŠV pre športových riaditeľov jednotlivých úsekov.

Patrik Dluhoš – zástupca ÚAD
1/2019 - účasť na MSJ ITA
– rokovania a konzultácie počas MSJ s trénermi a šport. odborníkmi napr. Ravetto (tech. konzultant
Vinancer), Magoni,
príprava projektu tímovej prípravy mládeže analýza, skúsenosti v alpských krajinách s obdobnými
projektmi
2/2019 - 5.zasadnutie P-SLA príprava projektu tímovej prípravy mládeže, analýza predchádzajúceho obdobia
cca 8 rokov + závery a predpoklady možných smerov rozvoja.
účasť na pretekoch FIS , SLP Ž, VsLZ apod.
Účasť na rokovaní so zástupcom TMR (podpora projektu)
3/2019 – 6. Zasadnutie P-SLA, prezentácia projektu tímovej prípravy mládeže + schválenie projektu
4/2019- oslovenie a komunikácia s pretekármi spĺňajúcimi kritéria na zaradenie do projektu
5/2019- 7. Zasadnutie P-SLA
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Príprava a rozbeh NLC ALPINE
Konferencia SLA
Výber trénera NLC Alpine
6/2019- 8. Zasadnutie P-SLA
Organizačné a MTZ zabezpečenie štartu činnosti NLC Alpine
Kond. Testy NŠC
Moltaler sústredenie sneh 26.6.- 5.7.
Kritika predsedu ÚAD za bezdôvodné navýšenie platu športového riaditeľa ÚAD
Výber trénera NLC Alpine
7/ 2019 – 9. Zasadnutie P-SLA
Organizačné a MTZ zabezpečenie činnosti NLC Alpine
Moltaller sústredenie sneh
Odvoz, dovoz materiálu a pod.
8/2019
Organizačné a MTZ zabezpečenie činnosti NLC Alpine
Kondičné sústredenie V.Tatry
Hala Dortmund – sneh
Zabezpečenie a dovoz VW Caravela pre NLC
9/2019
Organizačné a MTZ zabezpečenie činnosti NLC Alpine
Passo Stelvio sústredenie sneh
Príprava SP pre ÚAD
Zabezpečenie a dovoz prívesného vozíka pre NLC
10/2019- 10.P-SLA
Organizačné a MTZ zabezpečenie činnosti NLC Alpine
Kond. testy NŠC členov NLC Alpine
Solden SP – rokovania s trénermi a šport. Odborníkmi
Príprava SP pre ÚAD

Kritika činnosti komisia U21 ÚAD za nastavenie kritérií do SP ÚAD
11/2019
Organizačné a MTZ zabezpečenie činnosti NLC Alpine
Kritika činnosti P ÚAD za nečinnosť sekretára ÚAD a športového riaditeľa P ÚAD
12/2019 11. Zasadnutie P-SLA
Organizačné a MTZ zabezpečenie činnosti NLC Alpine
Kritika predsedu ÚAD za zmluvu skladníka
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III. Prehľad zasadnutí P-SLA
V kalendárnom roku 2019 do súčasnosti P-SLA zasadlo 8 krát, a to v nasledovných termínoch:
Meno a priezvisko

Miesto

Dátum

5. P-SLA

Banská Bystrica

19.2.2019

6. P-SLA

Poprad

27.3.2019

7. P-SLA

Banská Bystrica

09.05.2019

8. P-SLA

Poprad

05.06.2019

9. P-SLA

Banská Bystrica

30.07.2019

10. P-SLA

Poprad

09.10.2019

11. P-SLA

Banská Bystrica

12.12.2019

Zápisy z uvedených zasadnutí sú k nahliadnutiu na http://www.slovak-ski.sk/sla/zapisy-zpredsednictva-sla.html
Predsedníctvo okrem prerokovávania bežnej agendy z pohľadu zabezpečovania chodu SLA väčšinu
svojej činnosti venovalo práci nad reformami potrebným v oblasti zosúladenia činnosti SLA
a ustanovení Zákona o športe. Rozsiahla časť práce Predsedníctva bola venovaná záležitostiam
financovania asociácie a predovšetkým kontrole a porozumeniu mechanizmov a oprávnenosti
výdavkov z verejných zdrojov, predovšetkým príspevku uznanému športu 2019.

IV. Prehľad prijatých uznesení P-SLA
V kalendárnom roku 2019 do súčasnosti P-SLA prijalo nasledovné významné uznesenia:
05-19/34
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
Majstrovstvá sveta juniorov a MS U 23 v Lahti (FIN) 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle schváleného
uznesenia bežeckého úseku SLA č. EL-1/19 zo dňa 07.01.2019.
05-19/45
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
Majstrovstvá sveta v akrobatickom lyžovaní 2019 (Park City, USA) v zmysle schváleného uznesenia
akrobatického úseku SLA č. 4.1./08 01/2019 zo dňa 08.01.2019.
05-19/46
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
Majstrovstvá sveta v snoubordingu 2019 (Park City, USA) v zmysle schváleného uznesenia úseku
snoubordingu SLA č. EL 01/19 (EL) .
05-19/47
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie EYOF v
Sarajeve 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku bežeckého lyžovania SLA
zo dňa 21.1.2019 nasledovne: Vedúci výpravy, tréner a servis: Stanislav Holienčík, Tréner a servis:
Jozef Brűnn, Servisman: Ondrej Benka-Rybár, Nominovaní športovci: Dievčatá: Danielová Mária,
Klementová Marianna, Sivoková Kristína, Chlapci: Tilesch Denis, Oravec Matúš, Náhradník: Mazúrová
Timea.
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05-19/48
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie EYOF v
Sarajeve 2019 v zjazdovom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku alpských disciplín SLA
č. 01-07/19 nasledovne: 1. Defenyiova Iveta, 2. Strachanová Silvia, 3. Zimenová Miroslava, 4.
Pavláková Andrea, 1. Baláž Filip, 2. Sanitrár Ján, 3. Lások Adam, 4. Botka Filip, Realizačný tím: Juraj
Pavelka, Richard Králik, Ján Sanitrár, Stanistav Vozárik.
05-19/49
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie Svetová
zimná univerziáda 2019 Krasnoyarsk 2-12.3.2019 (akrobatické lyžovanie) v zmysle schváleného
uznesenia úseku akrobatického lyžovania SLA č. EL 01/19 zo dňa 25.1.2019 nasledovne: Športovci
– Henrich Katrenič – skicross.
05-19/50
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie EYOF
2019 East Sarajevo v snoubordingu v zmysle schváleného uznesenia úseku snoubordingu SLA č. EL
02/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne:Vedúci výpravy: Jozef Smekal, Športovci: Juraj Mlynček –
slopestyle, big air.
05-19/51
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie SZU
2019 Krasnoyarsk 2.-12.3.2019 (úsek snoubordingu SLA) v zmysle schváleného uznesenia úseku
snoubordingu SLA č. EL 03/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne: Vedúci výpravy: Miloš Kmeťko,
Športovci: Boris Karolčík – slopestyle, snowboardcross, Theodor Christofi – slalom, Tomáš Kotian –
snowboardcross.
05-19/52
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
juniorské majstrovstvá sveta v snowboardcrosse 2019 Rogla25.3.-5.4.2019 (slalomové disciplíny) a
Klaeppen 4.4.-14.4.2019 (big air, slopestyle) v zmysle schváleného uznesenia úseku snoubordingu
SLA č. EL 04/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne:
Vedúci výpravy: Marek Hliničan, športovci: Samuel Jaroš – slopestyle, big air, Eva Hanicová –
slopestyle, big air
Vedúci výpravy snowboardcross a alpine disciplíny: Július Hermély, športovci: Katarína Pitoňáková –
snowboardcross, alpine.
05-19/53
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie SZU
2019 (úsek alpských disciplín SLA) v zmysle schváleného uznesenia úseku alpských disciplín SLA č.
02-07/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne: Športovci: Hromcová Petra, Hrehorová Evelyn, Hyška
Martin, Revúcky Samuel, Katrenič Henrich, Madro Oskar Realizačný tím: Hyška Martin st., Hudec
Tomáš, Ohrádka Lukáš.
05-19/54
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačného družstva úseku alpských disciplín SLA na
MS Are 2019, realizačné tímy a vedúceho výpravy v zložení schválenom P-ÚAD uznesením číslo 0407/19 zo dňa 30.1.2019.
05-19/55
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy SLA - skoky na lyžiach na MS Seefeld 2019 v zložení
schválenom P-SÚ uznesením číslo EL-P-SU-02/2019 zo dňa 29.1.2019 nasledovne: Vedúci výpravy:
Ľubomír Šidlo, Vedúci tréner výpravy (headcoach) : Ľubomír Šidlo, Realizačný tím výpravy : Matúš
Mistrík (servis) Športovci: Viktória Šidlová.
05-19/56
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie SZU v
Krasnoyarsk (RUS) 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku bežeckého
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lyžovania SLA č. EL 03/19 zo dňa 29.1.2019 nasledovne: František Novodomec – tréner, Michal
Polačko – servisman, Nominovaní športovci: Barbora Klementová, Ján Koristek, Andrej Segeč.
05-19/57
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie MS
Seefeld 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku bežeckého lyžovania SLA
č. EL 04/19 zo dňa 29.1.2019 nasledovne: Realizačný tím výpravy: Vedúci výpravy: Michal Malák,
Vedúci tréner: Ján Valuška, Servisman: Ondrej Benka-Rybár, Masér, kuchár, šofér: Jakub Benč,
Fyzioterapeut: Jaroslav Gajdoš alebo Michal Sýkora, Nominovaní športovci: Ženy: Alena
Procházková, Barbora Klementová, Muži: Ján Koristek, Andrej Segeč, Náhradník: Ján Mikuš.
05-19/58
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačného družstva úseku alpských disciplín
Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie MSJ Val Di Fassa 2019 na základe plnených
nominačných kritérií, v zmysle schváleného uznesenia úseku alpských disciplín SLA č. 05-07/19.
05-19/61

P-SLA schvaľuje am-block nasledovné:

- P-SLA ruší platnosť uznesenia č.29-16/381.
- P-SLA ruší platnosť uznesenia č. 29-16/382 ohľadom právomocí Prezidenta SLA a podpredsedu
predsedníctva SLA. pozastavuje činnosť Krízového štábu SLA. Zvyšná časť uznesenia ostáva v
platnosti nezmenená.
- P-SLA pozastavuje činnosť Krízového štábu SLA. Zloženie Krízového štábu sa nemení.
05-19/63
P-SLA schvaľuje dorovnanie prečerpania/nedočerpania ŠR 2018 cez ŠR kapitolu
Rozvoj 2019.
05-19/64
block

P-SLA schvaľuje rozdelenie prostriedkov 2019 pre kapitoly Repre, Rozvoj, FIS OU am-

05-19/65

P-SLA schvaľuje:Uznesenie č. EL-P-SU-01/2019 – z dňa 18.1.2019

Úsek skokov na lyžiach vyraďuje z Reprezentácie skokov na lyžiach pre sezónu 2018/2019 Jakuba
Obšajsníka – narodený 30.6.2005
Uznesenie č. EL-P-USK-01/2019 – z dňa 18.1.2019
Úsek severskej kombinácie vyraďuje z Reprezentácie severskej kombinácie pre sezónu 2018/2019
Jakuba Obšajsníka – narodený 30.6.2005.
05-19/66
P-SLA schvaľuje výukový program pre odbornosť inštruktor akrobatické lyžovanie,
inštruktor severských disciplín, tréner akrobatického lyžovania a tréner pre skoky na lyžiach.
05-19/67

P-SLA schvaľuje podanie žiadosti SLA o členstvo v Interski.

05-19/68

P-SLA schvaľuje vyslanie 2 osôb na Interski kongres 2019 za SLA.

05-19/69
P-SLA schvaľuje Zmluvy a dohody a) Príspevok uznanému športu 2019, b) KŠZ 2019,
c) SAUŠ 2019, d) EYOF 2019, e) Top Tím 2019 am-block
05-19/70

P-SLA schvaľuje podpísanie trénerskej zmluvy s J. Hermélym do dátumu 30.4.2019.

05-19/72

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov SLA podľa priloženého zoznamu.
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06-19/75
P-SLA schvaľuje rozdelenie štátnych finančných prostriedkov vo výške 206 215€, pre
jednotlivé úseky nasledovne: BU = 55 933€, UAD = 72 333€, SU = 18 913, USK = 17 457€, UAL =
19 457€, ULT = 4 911€, USB = 17 211€ a rozdelenie FIS finančných prostriedkov, v Septembri 2019,
vo výške 100 000€ pre jednotlivé úseky nasledovne: BU = 28 075€, UAD = 25 345€, SU = 7 080,
USK = 5 000€, UAL =12 865€, ULT = 5 000€, USB = 16 635€.
06-19/77
P-SLA schvaľuje, že športovci budú mať jednotnú kombinézu v modrobielom dizajne
s čičmanským vzorom.
06-19/78
P-SLA schvaľuje Reprezentáciu UTL na sezónu 2019/2020 v zložení: RD-A L Nikol
Fričová; RD-U16 L Vanesa Drahovská; RD-A M Ohrádka Lukáš; RD-U21 M Ficeľ Matúš* Masár Adam,
Jánoška Alex. *Na výnimku P-UTL.
06-19/79

P-SLA schvaľuje zmluvy Rossignol cup 2018 a Steiger cup 2018/19.

06-19/80

P-SLA schvaľuje Mandátnu zmluvu športovo-technický riaditeľ UTL pre L. Šandora.

06-19/81

P-SLA schvaľuje Smernicu Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV.

06-19/83
P-SLA schvaľuje odpis pohľadávok vo forme neuhradenej faktúry a nevyúčtovanej
zálohy starších ako rok 2016.
07-19/84

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku SLA za rok 2018.

07-19/85

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku FIRN SLA s.r.o. za rok 2018.

07-19/87
P-SLA upravuje formuláciu uznesenia č. 06-19/75, čím ruší toto uznesenie a schvaľuje
rozdelenie štátnych finančných prostriedkov vo výške 206 215€, určené výhradne na účelové
financovanie projektov zameraným na reformu talentovanej mládeže nasledovne: BU = 55 933€,
UAD = 72 333€, SU = 18 913, USK = 17 457€, UAL = 19 457€, ULT = 4 911€, USB = 17 211€ a
rozdelenie FIS finančných prostriedkov, v septembri 2019, vo výške 100 000€ pre jednotlivé úseky
nasledovne: BU = 28 075€, UAD = 25 345€, SU = 7 080, USK = 5 000€, UAL =12 865€, ULT = 5
000€, USB = 16 635€. Toto znenie plne nahrádza uznesenie P-SLA č.06-19/75.
07-19/98

P-SLA schvaľuje Výročnú správu SLA za rok 2018.

07-19/99

P-SLA schvaľuje Správu P-SLA za rok 2018.

07-19/100

P-SLA schvaľuje Výročnú správu FIRN SLA, s.r.o. za rok 2018.

07-19/102

P-SLA schvaľuje návrhy na úpravu Predpisu o Talentovanej mládež SLA v č.4, písm.9.

07-19/104
P-SLA schvaľuje návrh uznesenia pre Konferenciu SLA vo veci dlhodobého porušenia
čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA členmi SLA.
„Konferencia SLA berie na vedomie, že viac ako 50% registrovaných členov k dnešnému dňu nemá
uhradený príspevok na činnosť SLA, čím porušujú čl.8, odsek 8.2, písmeno a) Stanov SLA.
Konferencia SLA vyzýva všetkých svojich členov aby najneskôr k 31.12.2019 si splnili členskú
povinnosť uhradiť príspevok na činnosť SLA.
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Konferencia SLA upozorňuje svojich členov, že nasledujúca Konferencia SLA vylúči zo SLA tých
členov SLA , ktorí si nesplnia svoju členskú povinnosť uhradiť ročný príspevok na činnosť SLA v
súlade s čl.8, odsek 8.2, písmeno a) Stanov SLA v stanovenej lehote.
07-19/105
2019/2020.

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Smernice k vydávaniu FIS a SLA licencií na sezónu

07-19/106

P-SLA schvaľuje súťažný priadok ULT na sezónu 2019/2020.

07-19/107

P-SLA schvaľuje letný kalendár FIS podujatí, update k 30.4.2019

07-19/108
P-SLA schvaľuje Reprezentáciu SR SLA podmienečne na sezónu 2019/2020.
Podmienkou je doručenie formálneho uznesenia z P-UAD.
07-19/109
P-SLA schvaľuje aktualizované štatúty reprezentanta – Štatút reprezentanta 2019/20
– junior, Štatút reprezentanta 2019/20 – dospelý.
07-19/110
P-SLA schvaľuje zoznam športovcov zaradených na listinu TM SLA 2019 podmienečne,
na základe predpisu o talentovanej mládeži SLA. Podmienkou je doručenie formálneho uznesenia z
P-UAD.
07-19/111

P-SLA schvaľuje žiadosť - zoznam športovcov zaradených do VŠC Dukla.

07-19/112

P-SLA schvaľuje návrh Zmluvy pre tréner/inštruktor 2019.

07-19/113

P-SLA schvaľuje navýšenie odmeny Ján Garaj (sklad SLA) na 400 Eur netto mesačne.

07-19/114

P-SLA schvaľuje zmluvu športovo-technického riaditeľa SU/USK - F. Vavrinčík.

07-19/115
P-SLA udeľuje I. Ivaničovi a M. Mersichovi mandát na jednanie s TMR ohľadom
finančného partnerstva medzi TMR – SLA.
07-19/116

P-SLA schvaľuje zmluvu Steiger Roller Ski cup 2019.

07-19/117
P-SLA schvaľuje Smernica o príprave, realizácii, vyúčtovaní a cestovných náhradách
pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách SLA, ktorá je platná od 1.5.2019.
08-19/120

P-SLA schvaľuje rozúčtovanie FIS prostriedkov na OU.

08-19/121
2019.

P-SLA schvaľuje vzorec pre rozdelenie prostriedkov z kapitoly Talentovaná mládež

08-19/122
P-SLA schvaľuje percentuálne rozdelenie čiastky pridelenej na úsek z Talentovej
mládeže – 60% - združená príprava talentov v ProSki tíme úseku; 40% - úsekové rozhodnutie o
realizácii (iné družstvo, alebo jednotlivec).
08-19/123

P-SLA schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov Šport mládeže 2019 (kluby).

08-19/124
amblock.

P-SLA schvaľuje Súťažné poriadky na sezónu 2019/2020 (letná časť) SU, USK, BU -

08-19/125

P-SLA schvaľuje aktualizovanú Reprezentáciu SLA 2019/20 v sekcii UAD, SNB.
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08-19/127
P-SLA schvaľuje trénerskú zmluvu pre Júliusa Hermélyho na sezónu 2019/2020 platnú
od 1.7.2019.
08-19/128
P-SU.

P-SLA schvaľuje navýšenie odmeny za činnosť trénera v súlade s uznesením P-USK a

08-19/129

P-SLA ruší doterajšiu trénerskú zmluvu Jána Tanczosa k dátumu 30.06.2019

08-19/130
1.7.2019.

P-SLA schvaľuje trénerskú zmluvu pre Jána Tanczosa na sezónu 2019/2020 platnú od

09-19/133
P-SLA poveruje štatutárov na prípravu a podpisy zmlúv, objednávok a potrebnej
ekonomickej agendy pre NLC a ProSki Tímy v súlade so schválenými projektami a schváleného
rozpočtu.
09-19/135
P-SLA schvaľuje návrh rozdelenia štátnych prostriedkov v sume 100.000€ na Kluby v
sume 15.536€, Správa a prevádzka v sume 14.000€, Talent v sume 25.000€, Rozvoj (vrátane 5%)
v sume 20.000€ a Repre (vrátane 5%) v sume 22.617€ podľa rozpočtového modelu 2019.
09-19/136
P-SLA schvaľuje návrh rozdelenia štátnych prostriedkov v kapitole Kluby vo výške
jednotkovej refundácie na aktívneho športovca podľa ZoŠ na sumu 226 €/športovec.
09-19/137
P-SLA schvaľuje rozšírenie ProSki Team-u UAD o 3 miesta pre dievčatá – juniorky.
Jednania so zákonnými zástupcami športovcov zabezpečí prezident I. Ivanič, zástupca P-UAD a
športový riaditeľ UAD.
09-19/138
P-SLA schvaľuje širší zoznam kandidátov na ZOH 2022 štipendium v zložení: Žampa
Andreas, Moravčíková Soňa, Jančová Rebeka, Koristek Ján, Jaroš Samuel, Medlová Klaudia,
Klementová Barbora, Oravec Michael, Hanicová Eva, Fričová Nikola, Bendik Martin.
09-19/139
P-SLA schvaľuje nákup materiálu pre SU/USK v cene >5.000 eur: 4 párov
skokanských lyží, 10 párov skokanských lyží junior, 4x viazanie senior, 10x viazanie junior, 8x
cestovný vak, 6x vak na lyže, 2x vozík na špeciálne nápodobivé cvičenia, 10x drobný materiál.
09-19/140

P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA vo veci Darina Kubeková:

• vyzývateľ neakceptuje zápočet „Vlha“ v sume 1.760,68 eur (nemá nárok),
• vyzývateľ žiada úhradu fa za práce 06-11/2016 vo výške 5.090 eur (má nárok),
• vyzývateľ žiada úhradu úrokov z omeškania vo výške 807 eur (správna suma 543 eur),
• vyzývateľ žiada úhradu nákladov na túto výzvu vo výške 320 eur (má nárok),
• Vyzývateľ žiada úhradu nákladov právneho zastúpenia vo výške 474 eur (nemá nárok).
09-19/141
P-SLA schvaľuje nomináciu MS/MSJ Rollerski 2019 – UZN BU 10/19, Uzn. BU-EL16/19: Ženy: Alena Procházková, Barbora Klementová, Muži: Ján Koristek, Matej Kazár, Juniorky:
Mária Danielová, Kristína Sivoková, Marianna Klementová, Timea Mazúrová, Juniori: Denis Tilesch,
Matúš Oravec, Damián Cesnek RT: Ján Valuška, Stanislav Holienčík
P-SLA schvaľuje nomináciu MS/MSJ 2019 - Uzn. UTL - 1/6/2019: RT: vedúci výpravy Ladislav Šandor,
vedúci tréner výpravy Lubomír Masár, realizačný tím výpravy - Vincent Frič-funkcia servis, Jozef
11 | S t r a n a

Drahovský-funkcia servis (len MS Juniorov), Športovci: Nikola Fričová, Vanesa Drahovská, Adam
Masár.
09-19/142
P-USK.

P-SLA schvaľuje zmeny v súťažnom poriadku SU/USK 2019/20 podľa návrhu P-SU a

09-19/143
P-SLA schvaľuje návrh na zaradenie športovcov P-AD, podľa Uzn UAD 13-13/19 pre
Roberta Ruffínyho.
09-19/144
P-SLA schvaľuje uznesenia P-UAD o zaradení trénera UAD do VŠC Dukla: Uzn UAD 213/19 – Miroslav Malcovský, Uzn UAD 3-13/19 – Sanitrár Ján, Uzn UAD 6-13/19 - zaradenie trénerov
do VŠC DUKLA BB v poradí: Miroslav Malcovský, Sanitrár Ján, Boris Anton.
09-19/146

P-SLA schvaľuje osobné pracovné zmluvy amblock:

Zmluvu o profesionálnom športovcovi – A. Procházková;
Zmluvu o spolupráci medzi SLA NLC a – F. Baláž, D. Nosek, M. Dluhoš, M. Ilavský, K. Pavelka;
Zmluvu ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie – J. Valuška;
Mandátnu Zmluvu tréner – J. Valuška;
Zmluvu pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie– S. Holienčík;
Mandátnu Zmluvu tréner NLC – R. Leiter;
Mandátnu Zmluvu asistent trénera NLC – M. Jarábek;
Mandátnu Zmluvu trénera – Ľ. Masár;
Zmluvu pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ – M. Didek;
Zmluvu o výkone činnosti – sklad SLA – J. Garaj
P-SLA schvaľuje zrušenie Mandátnej zmluvy – športový riaditeľ – M. Hliničan; zrušenie Mandátnej
zmluvy – tréner – J. Hermély.
P-SLA schvaľuje vytvorenie zmluvy pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ – M.
Hliničan; pracovno-právny vzťah – tréner – J. Hermély;
09-19/147

P-SLA schvaľuje obchodné zmluvy k motorových vozidlám am-block:

Zmluvu o prenájme SLA motorového vozidla Volkswagen Caravella a Zmluvu o prenájme LSA
motorového vozidla FORD Tourneo, ktoré sú v správe FIRN SLA, s.r.o."
09-19/148

P-SLA schvaľuje Zmluvu o zabezpečení PR služieb spoločnosťou Marcus s.r.o.

09-19/150
P-SLA schvaľuje návrh osôb na vyznamenanie SOŠV - Juraj Sinay, Janka Gantnerová,
Ján Greguška, Anna Pasiarová, Igor Pohle st.
10-19/151

P-SLA schvaľuje Štatút Národného športového centra SLA.

10-19/153
P-SLA žiada vykonať právnu analýzu k súdnemu sporu 9c268-216/185 vo veci
vymáhania škody od žalobcov SLA v rozsahu majetková a nemajetková škoda spôsobená SLA.
12 | S t r a n a

10-19/154
Na základe splnenia predošlého uznesenia č. 29-16/382 budú výdaje krízového štábu
SLA vyplatené z účtu TÚ ÚAD nasledovne: Ivanič 2.585 Eur, Mersich 8.344 Eur, M. Kurcáb 6.800
Eur a preúčtovanie D. Kubusová 1.010 Eur.
10-19/155

P-SLA schvaľuje Žiadosť na Príspevok uznanému športu 2020.

10-19/158
P-SLA upravuje sumu prostriedkov FIS 2019 z uzn. Č. 07-19/87 na výšku 70.000€.
Suma 70.000€ je rozdelená medzi OU na základe modelu prerozdeľovania prostriedkov FIS podľa
prostriedkov FIS 2019 nasledovne: UAD = 15.276€, BU = 15.915€; SU = 5972€; USK = 4789€; ULT
= 3271€; UAL = 7936€; SNB = 7452€.
10-19/159
P-SLA schvaľuje vyradenie členky Emma Wittmannová, z Reprezentácie SR na sezónu
2019/2020 z úseku SU, k dátumu 09.10.2019. č. uzn. EL-P-SU-16/2019 z dňa 24.9.2019.
10-19/160
P-SLA schvaľuje aktualizáciu Registračného a prestupového poriadku SLA k dňu
09.10.2019 v znení predloženom v podkladoch k zasadnutiu.
10-19/161
P-SLA schvaľuje vzorec na predbežné prerozdelenie voľných tréningových dní FIS
WCH kemp využitím % prínosu za pred - predchádzajúcu sezónu v znení predloženom v podkladoch
k zasadnutiu.
10-19/162

P-SLA schvaľuje pracovno-právnu zmluvu M. Murgáčovi na športový riaditeľ.

10-19/163

P-SLA schvaľuje pracovno-právnu zmluvu K. Mašlejová na Projektový manažér.

10-19/164

P-SLA schvaľuje zmluvu o dielo P. Jurečková na marketing UAL.

10-19/165

P-SLA schvaľuje hlasovanie o mandátnych zmluvách am-block.

10-19/166
P-SLA schvaľuje mandátne zmluvy am-block: J. Valuška – metodik; M. Sýkora –
fyzioterapeut/kondičný tréner; J. Benč – kuchár/výživový špecialista; O. Benka-Rybár – servisný
technik.
10-19/167
P-SLA schvaľuje nájomnú zmluvu na časomieru so spoločnosťou FIRN SLA, s.r.o. v
znení predloženom v podkladoch k zasadnutiu.
10-19/168
P-SLA schvaľuje zmluvu o poskytovaní elektronických prameňov s MV SR v znení
predloženom v podkladoch k zasadnutiu.
10-19/169
P-SLA schvaľuje zmluvu o spolupráci s VŠC Dukla v znení predloženom v podkladoch
k zasadnutiu.
10-19/173

P-SLA schvaľuje Petru Jurečkovú ako návrh do Medzinárodnej komisie SLA.

11-19/174

P-SLA schvaľuje vznik pracovných pozícii:

Projektový manažér (koeficient náročnosti 3)
Hlavný tréner reprezentácie (koeficient náročnosti 3)
Asistent hlavného trénera reprezentácie (koeficient náročnosti 2)
Skladník SLA (koeficient náročnosti 2).
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Pracovné náplne uvedených pozícií sú súčasťou jednotlivých pracovných zmlúv k týmto pracovným
pozíciám."
11-19/175
P-SLA schvaľuje zabezpečenie financovania z prostriedkov SLA dlhodobého prenájmu
v rozsahu 4-5 rokov dvoch (2) jazdených vozidiel kategórie mikrobus pre prepravu osôb pre športové
potreby SLA.
11-19/177

P-SLA schvaľuje predloženú reformu vozového parku.

11-19/178
P-SLA schvaľuje splátkový kalendár preúčtovania výdavkov SLA na krízový štáb
2016/17 z účtu TU UAD v nasledovnom delení: 3 x 21.050 eur v termíne 30.03.2020, 30.06.2020 a
30.09.2020.
11-19/186
P-SLA schvaľuje vyradenie Radovana Danka z RD-U16 M BÚ SLA na základe
rozhodnutia P-BU.
11-19/187

P-SLA schvaľuje kalendár FIS podujatí 2019/20.

11-19/189

P-SLA schvaľuje v nominácii na World Best Kids award Školskú snowboardovú ligu.

11-19/178
P-SLA schvaľuje uzatvorenie pracovno-právnej zmluvy s M. Malákom na funkciu
športovo technický riaditeľ BU ku 01.01.2020. P-SLA zároveň ruší mandátnu zmluvu s M. Malákom
na funkciu športovo-technický riaditeľ BU ku 31.12.2019.
11-19/179
P-SLA schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s J. Šoltésom na funkciu asistenta
trénera NLC Alpine ku 17.09.2019.
11-19/180
P-SLA schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s J. Brunnom na funkciu servisný
technik reprezentácie BU a družstiev talentovanej mládeže BU ku 01.11.2019.
11-19/181
P-SLA schvaľuje uzatvorenie obchodnej zmluvy s JUDr. K. Štelmachovou na funkciu
špeciálne právne služby ku 01.12.2019.
11-19/182
P-SLA schvaľuje uzatvorenie jednorázovej dohody s M. Jánoškom o vykonaní činnosti
ku 01.11.2019.
11-19/190

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy GOPASS na tréningové lístky UAD 2019/20.

11-19/191
P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s VOSTP s.ro. na spracovanie výsledkov podujatí
BU v sezóne 2019/20.
11-19/192
P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s Časomiera PT na spracovanie výsledkov
podujatí UAD v sezóne 2019/20.
11-19/193
P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy so SportTiming s.r.o. na spracovanie výsledkov
podujatí UAD v sezóne 2019/20.
11-19/183
P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s J. Garajom pre spravovanie skladového
hospodárstva UAD.
P-SLA schvaľuje úpravu zmluvy s RealSvit-Z3 s.r.o. na prenájom skladových priestorov pre materiál
UAD.
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11-19/184

P-SLA schvaľuje Smernicu o ochrane športovca SLA.

11-19/194

P-SLA schvaľuje Smernicu o elektronickom hlasovaní orgánov SLA s pripomienkami

Poprad 26.8.2020
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie
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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 směrnice. 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 sumu v objeme
200.000 tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov.
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 pravidel 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 vysledkova listina (1.polovica štartového poľa vs. druhá
polovica vysledkova 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 =

5X

CCC =

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

D =

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

DD =

X

(ostatné FIS podujatia vo veku 17-20 rokov)

(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
Zjazdové lyžovanie

Speed ski WC

FIS

Far East Cup
Nor Am Cup

MS Juniorov

South Am Cup

FIS Children

Slovenský
pohár žiakov

Australian/N.Zealand Cup
Alpen Cup
Slavic Cup
Bežecké lyžovanie

Eastern EU Cup

FIS

Cross-country WC

Nor Am Cup

MS Juniorov

Roller-Ski WC

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

Nor Am Cup

FIS

Asia Cup

MS Juniorov

South Am Cup

FIS Children

Slovenský
pohár žiakov

Australian/N.Zealand Cup
European Cup
Grasskiing

Grasski WC

Continental Cup

FIS
MS Juniorov

Slovenský
pohár žiakov

FIS Children

Ski jumping

Ski jumping WC

Continental Cup

FIS

Grand Prix

Alpen Cup

FIS Cup

Four Hill

Nordic Cup OPA

FIS Children

LOTOS
Cup/Liga
mládeže

MS Juniorov
Nordic combined

Nordic combined WC
Grand Prix

Continental Cup
Alpen Cup
Youth Cup

FIS
FIS Children
MS Juniorov

LOTOS
Cup/Liga
mládeže

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 vysledkova listina
. Uvedené neplatí ak športovec štartoval na MS, MSJ, alebo ZOH a tam dosiahol umiestnenie
v prvej polovici štartového vysledkova 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 kategóriestarších žiakov/žiačok vaktuálnej ukončenej sezóne -druhým rokom starší
žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny do U21) všetci umiestnení do 3. miesta v
celkovom hodnotení SLP vdanej sezóne.
1.3. Z kategórie mladších žiakov/žiačok prechádzajúcichdo 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 94bodov v1. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 94bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 114bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 134bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 149bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SC

-do 74bodov v2. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 74bodov v2. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 94 bodov v2. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 124bodov v2. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 129bodov v2. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 64bodov v3. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 64bodov v3. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 84bodov v3. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 114bodov v3. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 109bodov v3. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 59bodov v4. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 59bodov v4. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 74bodov v4. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 94bodov v4. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 94bodov v4. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 49bodov v5. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 49 bodov v5. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 64bodov v5. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 84bodov v5. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 84bodov v5. ročníku U21 v disciplíne SC
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 – celkové 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 nadobúda platnosť schválením Konferenciou SLA dňa 3.9.2020 s účinnosťou
od 3.09.2020.
Táto smernica sa vzťahuje aj na rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého
príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR na rozvoj talentovaných športovcov
Slovenskej lyžiarskej asociácie v roku 2020.
Táto smernica nadobúda platnosť schválením Konferenciou SLA dňa 3.9.2020 s účinnosťou
od 3.9.2020.

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 2019-2020
A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Názov športovej organizácie:

Slovenská lyžiarska asociácia

Názov orgánu:

Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA

Monitorované obdobie:

16.mája 2019 – 31.júla 2020

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 chýbajú členovia za bežecký úsek, skokanský úsek, úsek severskej kombinácie a lyžovanie
na tráve. V prípade, že budú takíto členovia navrhnutí za kandidátov na členov KRK členskou
schôdzou daného úseku, budú títo kandidáti doplnení v zmysle stanov do KRK. Do toho času
funguje KRK 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 23.5.2019 tieto uznesenia:
Konferencia SLA
1. schvaľuje:
a) účasť zástupcov tlače RTVS
b) program zasadnutia Riadnej Konferencie 2019 s úpravami,
c) predložený Rokovací poriadok Konferencie SLA 2019,
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d) zloženie pracovných komisií Konferencie (zapisovateľa, overovateľov, skrutátorov,
Mandátovú a Návrhovú komisiu
e) zoznam uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2018,
f) Výročnú správu a Účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2018,
g) Výročnú správu a Účtovnú závierku FIRN SLA, s.r.o. za rok 2018,
h) správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie,
i) Správu Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie,
j) v Predpise o talentovaných športovcoch návrh zmien: Čl. 2 –Všeobecné princípy,
bod 5),
k) aktualizáciu Predpisu o kritériách, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA amblok
2. Konferencia SLA 2019 odvoláva člena P-SLA za USK.
3. Konferencia SLA 2019 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 k dnešnému
dňu nemajú uhradený príspevok na činnosť SLA, čím porušujú čl. 8, odsek 8.2, písmeno
a) Stanov SLA.
4. Konferencia SLA 2019 vyzýva všetkých svojich členov, aby najneskôr k 31.12.2019 si
splnili členskú povinnosť uhradiť príspevok na činnosť SLA. Konferencia SLA 2019
upozorňuje svojich členov, že nasledujúca Konferencia SLA vylúči zo SLA tých členov SLA
, ktorí si nesplnia svoju členskú povinnosť uhradiť členský príspevok na činnosť SLA v
súlade s čl.8, odsek 8.2, písmeno a) Stanov SLA v stanovenej lehote.
5. Elektronické uznesenie: Konferencia SLA 2019 schvaľuje aktualizáciu Predpisu o

kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA am-blok.
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.
Z celkovej činnosti SLA je možné konštatovať, že za tretí rok od prijatia koncepcie Predsedníctvo
SLA zabezpečilo:
A. v oblasti športových odvetví:
 spustenie projektu spoločnej športovej prípravy pre športovcov pod názvom NLC
(národné lyžiarske centrum) pre AD a BU
 pravidelná účasť generálneho sekretára na školeniach ohľadom aplikácie zákona
o športe a implementácie informačného systému športu
 účasť kontrolórky SLA na školeniach organizovaných HKŠ
 informovanie predsedov športových odvetví a členov Predsedníctva SLA o povinnostiach
vyplývajúcich najmä zo zákona o športe a iných predpisov SR (napr. Zákon o ochrane
osobných údajov a tzv.GDPR, Zákon o verejnom obstarávaní a pod.)
 implementácia zákonov, noviel a predpisov do činnosti športových odvetví
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oboznamovanie sa s vplyvom tých ktorých výsledkov na výšku príspevku z MŠVVŠ SR
a FIS a nasmerovanie aktivít na navýšenie príspevku
príprava projektu pre moderné disciplíny na Donovaloch so získaním financií od SOŠV
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
SLA naďalej každoročne organizuje prostredníctvom športových klubov projekty World
Snow Day, projekty podporené FIS komisiou
V oblasti vzdelávania športových odborníkov
KRK má za to, že reforma komisie vzdelávania bola úspešná, ale znovu apeluje na
nutnosť komunikácie vrámci jednotlivých športových odvetví a pracovať na zlepšovaní
kvality vrámci každého jedného odvetvia, ako aj stanovenie dlhodobého plánu a cieľov
vrámci vzdelávania.
v oblasti organizácie športových podujatí
táto oblasť bola naviac postihnutá pandémiou nového korona vírusu, preto hodnotenie
sa týka len tých podujatí, ktoré sa uskutočnili
veľmi dobre hodnotené súťaže moderných disciplín na celoslovenskej úrovni, no aj na
medzinárodnej úrovni, čo je veľmi dôležité nielen pre našich športovcov, ktorí získajú
skúsenosti doma, ale aj pre získavanie nových talentov, ako aj pre získavanie skúseností
športových odborníkov – rozhodcov, trénerov, organizátorov podujatí
tradične vysoká úroveň tradičných významných podujatí, ktorých väčšina sa stihla
zorganizovať napriek veľmi teplej zime chudobnej na sneh
stále veľmi vysoká účasť na pretekoch Slovenského pohára v alpských disciplínach (aj
napriek vzniku nových obdobných súťaží mimo SLA), pričom občas je to na úkor kvality
tratí a celého podujatia. Treba však uznať organizátorom, že táto zima bola veľmi teplá
a chudobná na sneh, takže o to ťažšia musela byť organizácia, aj plánovanie
v oblasti nemonitorovaných súťaží mimo SLA nie sú oficiálne informácie
propagácia podujatí konaných mimo SLA na webovej stránke SLA vrámci podpory
rozvoja športu – potrebné diferencovať z dôvodu výpočtu delegačného kľúča na
jednotlivé ČS
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, generálneho sekretára
a športových riaditeľov
vzťahy a komunikácia s NŠC sa citeľne zlepšili
je zarážajúce, že v rezortoch sú zaraďovaní športovci, ktorí nespĺňajú kritériá rezortu, ale
tí, ktorí splnia a navrhne ich SLA zaradení nie sú. SLA si však plní svoju povinnosť a úlohu
voči rezortu – nominovať pretekárov. Zaradenie už však podlieha rozhodovaniu rezortu.
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G. v oblasti diverzifikácie riadenia činností SLA
 2.rok fungovania obchodnej spoločnosti SLA
H. 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 veľmi dlhý proces v kolobehu
účtovných dokladov a finálnej úhrade predmetného dokladu, či už ide o faktúry,
cestovné príkazy, alebo refundácie. S touto situáciou bol pravidelne oboznamovaný
generálny sekretár, pričom zatiaľ KRK neeviduje zlepšenie či nápravu.
c) 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 veľmi dobre spolupracuje
sekretariát pri tejto činnosti, no napriek tomu je potrebné konštatovať, že tento systém vyžaduje
presnosť a pravidelnosť všetkých zúčastnených strán, inak úhrada predmetných dokladov môže
trvať aj 3-4 týždne. To je zapríčinené nedostatočnou disciplínou pri zadávaní informácií
nevyhnutných k úhrade zodpovednými osobami, ako napr. kapitola a zdroj úhrady, mandát
platby, súhlas zodpovednej osoby v danom športovom odvetví a pod. a najmä komunikáciou
s vyúčtovateľom a jeho následné doplnenie chýbajúcich podkladov. Táto situácia sa od
minulého roku nezlepšila, preto sa Kontrolór SLA bude zaoberať situáciou a navrhne
Predsedníctvu SLA riešenie na zvýšenie efektivity i dôveryhodnosti SLA voči obchodným
partnerom.
V tejto oblasti boli zaznamenané nedostatky najmä zo strany funkcionárov skokanského úseku
a úseku severskej kombinácie, pričom boli preverované aj informácie ohľadom predloženia
neoprávnených nákladov, bol podaný podnet na prešetrenie nákupu softshellových búnd
a predseda úseku severskej kombinácie nerešpektoval pokyny Kontrolóra SLA podané na
Predsedníctve SLA ohľadom výberu športového riaditeľa a reprezentačného trénera. V tomto
prípade nebolo vykonané verejné obstarávanie a z pohľadu Kontrolóra SLA nebol výber
transparentný. O tejto situácii sa rokovalo na Predsedníctve SLA, ktoré vypovedalo predmetné
mandátne zmluvy s tým, že je nutné zabezpečiť riadne výberové konanie.
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 poskytuje financie na organizáciu podujatí spravidla 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. Organizátorom bola
poukázaná dotácia formou refundácie. Formálne nedostatky a požiadavky na doplnenie
predložených dokladov zo strany kontrolórky SLA boli odstránené obratom u všetkých
organizátorov ešte pred odoslaním financií. V prípade, že doklady neboli doplnené (jedná sa
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spravidla o kópie dokladov konečného prijímateľa), nebola uskutočnená refundácia. Jednalo sa
najmä o Slovenské poháre.

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: kontrola nie je ukončená
Popis: poskytnutie informácií na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám
Pôvod podnetu: Hlavná kontrolórka športu
Zistenia: neboli zistené nedostatky, či pochybenia
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola ukončená správou o kontrolnej činnosti
Popis: elektronické hlasovanie Konferencie SLA
Pôvod podnetu: člen SLA za ÚAD; Hlavná kontrolórka športu
Zistenia: neboli zistené pochybenia
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: kontrola nie je ukončená
Popis: žiadosť o preskúmanie správnosti postupu orgánov
- osôb zodpovedných v športovom odvetví alpského lyžovania SLA za prihlasovanie na
preteky kategórie FIS
- organizátorov lyžiarskych pretekov SLP a FIS pretekov kategórie Masters v sezóne
2018/19 s registráciou prihlášok pretekárov
Pôvod podnetu: člen SLA za ÚAD
Zistenia KRK: KRK zistila neoprávnený štart pretekára SLA podľa súťažného poriadku AD na
pretekoch Slovenského pohára v kategórii masters, ako aj na pretekoch FIS (porušenie
Súťažného poriadku AD v bodoch 4.2, 4.4 a 4.12); porušenie Internej smernice k vydaniu
pretekárskej licencie FIS a SLA 2018/19 článok I. bod 2;
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: opatrenia zo strany predsedníctva AD
Popis: neoprávnené vyúčtovanie výdavkov
Pôvod podnetu: sekretár severských a moderných disciplín SLA
Zistenia KRK: neoprávnene vyúčtované výdavky
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: vrátenie financií na účet SLA, začatá kontrolná
činnosť zo strany kontrolórky SLA na základe vlastného podnetu
Popis: prešetrenie predaja reprezentačného oblečenia
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Pôvod podnetu: člen SLA za USK
Zistenia KRK: KRK ku dňu vyhotovenia tejto správy neukončila kontrolu
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola nie je ukončená
Popis: nesúhlas p.Bendika s elektronickým hlasovaním Konferencie SLA a žiadosť o zastavenie
elektronického hlasovania Konferencie SLA
Pôvod podnetu: člen SLA za UAD
Zistenia KRK: KRK nezistila pochybenia
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: KRK zaslala p.Bendikovi stanovisko s odôvodnením
Popis: nominácia na preteky SP v slalome
Pôvod podnetu: člen SLA za AD
Zistenia KRK: pochybenia zo strany P-AD pri schvaľovaní návrhu Súťažného poriadku,
pochybenia šéftrénera AD muži
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 2020
Zistenie KRK: KRK zistila viacero omylov a najmä nesprávnych výpočtov. Niektoré výpočty boli
chybou ľudského faktora, niektoré na základe členstva a športovej aktivity pretekárov vo
viacerých úsekoch alebo ohláseným prestupom. Všetky pochybenia zistené KRK boli odstránené
ešte pred odoslaním pozvánok s počtom hlasov delegátov, jedine v prípade USK nebolo
stanovisko Kontrolóra SLA rešpektované a počet hlasov delegátov bol zmenený až na členskej
schôdzi USK po cca hodinovej argumentácii a výmene názorov. V tejto veci podniká Kontrolór
SLA ďalšie kroky.
Návrh opatrenia zmena počtu 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: vo veci odmien športových odborníkov bola
požiadaná HKŠ o stanovisko, ktorá posunula požiadavku SLA na sekciu športu. Dňa 30.7.2020
Kontrolór SLA apeloval na sekcii športu MŠVVŠ SR osobne, no zamestnanec sekcie si vyžiadal
stanovisko právneho oddelenia ministerstva, pričom toto stále nebolo k dispozícii.
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Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: zápisy z Konferencie SLA, Predsedníctiev SLA a predsedníctiev úsekov
Zistenie KRK: spravidla sú zápisnice riadne zverejňované, v tejto veci nastalo výrazné zlepšenie,
nedostatky KRK eviduje pri zverejňovaní termínu P-OU, pričom tieto nie sú zverejňované včas,
resp.vôbec. Ide najmä o ULT a USK/SU
Návrh opatrenia: včasné zverejnenie pozvánky na stránke SLA
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola KRK naplánovaná na október 2020
Kontrolovaný subjekt: Predsedníctvo SLA
Predmet kontroly: kontrola plnenia prijatých uznesení
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA
Predmet kontroly: mzdová agenda
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola nebola ukončená
Kontrolovaný subjekt: úsek severskej kombinácie
Predmet kontroly: neoprávnene vyúčtované finančné prostriedky
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola nebola ukončená

iii. iná činnosť kontrolórky SLA a členov KRK:
Členovia KRK sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Predsedníctiev športových odvetví
a členských schôdzí športových odvetví, predsedníčka KRK zasadnutí Predsedníctiev SLA
a členskej schôdze USK.
KRK spolu s kontrolórkou okrem iného:
o poskytovala stanoviská jednotlivým členom SLA, športovým odvetviam a Predsedníctvu
SLA podľa zadania požiadaviek
o kontrolovali bežnú činnosť SLA a športových odvetví, pričom sa zamerali hlavne na
hospodárenie a čerpanie štátneho príspevku, zavedenie systematickej kontroly,
aktualizáciu a nové legislatívne poriadky, ktoré usmerňujú postupy a činnosť členov SLA,
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 zúčastnila sa školení organizovaných Hlavnou kontrolórkou športu (HKŠ)
o konzultovala s HKŠ postupy pri vyúčtovaniach v súvislosti so Zákonom o športe
o konzultovala s HKŠ podnety
o konzultovala s HKŠ činnosť a spôsoby vyúčtovania činnosti športových odborníkov
o odporučila spôsob vyúčtovania odmeny športových odborníkov
o pripomienkovala legislatívne poriadky
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o
o
o
o

priebežne kontrolovala na pravidelnej báze predložené doklady a príp. žiadala
o doplnenie, alebo nápravu
poskytovala poradenstvo a súčinnosť sekretariátu, športovým odvetviam a členom
predsedníctva podľa požiadaviek
viedla zasadnutia KRK
podieľala sa na príprave a aktualizácii legislatívnych poriadkov

KRK podľa Čl. 16, bod 16.6. stanov zasadá spravidla 1x za 2 mesiace, minimálne 1x
štvrťročne:
KRK v sledovanom období zasadala spolu šesťkrát, všetky zápisy sú zverejnené na webovej
stránke SLA.

D. ZÁVER
KRK hodnotí veľmi pozitívne nastavenia kontrolných mechanizmov pri čerpaní štátnych
prostriedkov, no je potrebné zefektívniť proces.
KRK taktiež apeluje na nastavenie a zefektívnenie skladového hospodárstva, určenie kompetencií
jednotlivých členov P-SLA
KRK musí konštatovať, že obdobie posledných min. 6-7 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 a podpore talentov.
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 člen
SLA, či už priamo, alebo nepriamo.

Poprad, 26. augusta 2020
Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA
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Bilancia
plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
Správa a prevádzka
Sekretariát a manažment SLA
CELKOM:

Prevádzka

Asociácia

01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2019

31.12.2019

Plán

Plnenie

Čerpanie

Ostáva čerpať

210 000
210 000
Plán

SLA Rozvoj

Rozvoj

210 000
210 000,00
Plnenie

Čerpanie

Talent/Repre

9 248
72 333

9 248
72 333

Talentovaná mládež NLC Alpine

Talent

38 275

Medzinárodná komisia SLA
CELKOM:

Rozvoj

15 000
134 856

Projektové financovanie NLC Alpine

Bežecký úsek

Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)

Projektové financovanie
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
MTZ
Projektové financovanie
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
Projektové financovanie
CELKOM:

Ostáva čerpať
-42 886,23

0,00

20 000

20 000

14 746,42

5 253,58

24 000

24 000

11 006,02

12 993,98

SP 2019

16 800

16 800

26 784,14

-9 984,14

RD 2019

22 864

22 864

41 122,07

-18 258,03

Rozvoj

61 511

61 511

62 956,60

-1 445,40

Talent/Repre

55 933

55 933

264 790

264 789,71

263 182,48

1 607,23

Talent

Plán
25 516

25 516

Čerpanie
24 636,00

Ostáva čerpať
880,00

Plnenie

2 624,51

MS 2019

30 000

30 000

27 375,49

MSJ 2019

16 000

16 000

9 850,00

6 150,00

SP 2019

31 200

31 200

33 590,00

-2 390,00

RD 2019

29 893

29 893

30 850,61

-957,75

Rozvoj

91 345

91 345

96 320,67

-4 975,41

223 954

223 954,13

222 622,77

1 331,36

Talent

20 897

20 897

Čerpanie
39 799,54

Ostáva čerpať
-18 902,54

Plnenie

1 393,20

MS 2019

3 000

3 000

1 606,80

MSJ 2019

2 000

2 000

2 041,57

-41,57

SP 2019

1 800

1 800

706,17

1 093,83

RD 2019

4 425

4 425

15 027,56

-10 602,71

Rozvoj

17 141

17 141

9 043,08

8 097,92

Talent/Repre

18 913

18 913

68 176

68 175,89

68 224,72

-48,83

Plán
Talent

4 179

Plnenie
4 179

Čerpanie
7 725,51

Ostáva čerpať
-3 546,51

MS 2019

0

0

0,00

0,00

MSJ 2019

0

0

0,00

0,00

SP 2019

0

0

0,00

0,00

RD 2019

3 801

3 801

11 587,82

-7 786,48

Rozvoj

13 791

13 791

19 900,31

-6 109,31

Talent/Repre

17 457

17 457

39 228

39 228,43

39 213,64

14,79

Talent

Plán
12 758

12 758

Čerpanie
19 116,88

Ostáva čerpať
-6 358,88

Plnenie

MS 2019

8 000

8 000

9 137,47

-1 137,47

MSJ 2019

6 000

6 000

3 390,72

2 609,28

SP 2019

6 000

6 000

6 752,72

-752,72

RD 2019

4 658

4 658

9 458,46

-4 800,42

Rozvoj

15 958

15 958

23 052,48

-7 094,02

Talent/Repre

19 457

19 457

72 831

72 831,47

70 908,73

1 922,74

Talent

Plán
29 696

29 696

Čerpanie
10 969,27

Ostáva čerpať
18 726,73

Plnenie

2 994,50

MS 2019

6 000

6 000

3 005,50

MSJ 2019

4 000

4 000

1 044,65

2 955,35

SP 2019

7 800

7 800

9 714,37

-1 914,37

RD 2019

8 711

8 711

27 464,76

-18 753,78

Rozvoj

13 604

13 604

22 565,85

-8 962,23

MTZ

7 000

7 000

7 000,00

0,00

Talent/Repre

4 911

4 911

81 722

81 721,78

81 764,40

-42,62

Čerpanie
39 139,95

Ostáva čerpať
-13 842,95

Úsek snoubordingu
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

-2 261,91
-348,19

MS 2019

Úsek lyžovania na tráve
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

17 261,91
135 204,51

MSJ 2019

Úsek akrobatického lyžovania
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

15 000
134 856,32

Čerpanie
106 567,23

Úsek severskej kombinácie
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

-35,48

38 275

Plnenie

Plán

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)

1 949,20

72 368,80
38 275,00

63 681

Skokanský úsek

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Ostáva čerpať

63 681

CELKOM:

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

5 562,06
5 562,06

7 298,80

Talent

Úsek alpských disciplín
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

204 437,94
204 437,94

Plán

Plnenie

Talent

25 297

25 297

MS 2019

8 000

8 000

8 907,58

-907,58

MSJ 2019

8 000

8 000

10 473,79

-2 473,79

SP 2019

10 200

10 200

8 656,90

1 543,10

RD 2019

6 268

6 268

12 346,37

-6 078,48

Rozvoj

22 267

22 267

17 206,33

5 061,03

Talent/Repre

17 211

17 211

97 243

97 243,19

96 730,92

512,27

Šport mládeže (kluby)
Šport mládeže (kluby) MIN.

Plán
211 988

Plnenie
211 988

Čerpanie
211 084,00

Ostáva čerpať
904,00

OVERALL

Plán

Plnenie

Čerpanie

Ostáva čerpať

1 404 788,91

1 393 374,11

Príspevok SLA 2019

1 404 789

11 414,80

Účelové dotácie - Národný športový projekt
Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov

Plán
01.01-31.12.2019

Plnenie
01.01-31.12.2019

Čerpanie
01.01-31.12.2019

Ostáva čerpať
31.12.2019

Samuel Jaroš

16 880

16 880

16 880,00

0,00

Vlhová Petra

57 013

57 013

57 012,10

0,90

Team event MS 2017 Andreas Žampa

31 133

31 133

31 133,00

0,00

31 133
136 159

31 133
136 159,00

31 133,00
136 158,10

0,00
0,90

Team event MS 2017 Matej Falat
CELKOM:
Odmeny za výkony a činnosť

Plán

Trénerská činnosť J.Greguška
CELKOM:
OVERALL

Národný športový projekt 2019

Plnenie
500
500

Plán

136 659

500,00
500,00
Plnenie

136 659,00

Čerpanie
500,00
500,00
Čerpanie

136 658,10

Ostáva čerpať
0,00
0,00
Ostáva čerpať

0,90

