POZVÁNKA

na 8. Konferenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie

Hosť

Dátum konania:

23.máj 2019 (štvrtok)

Miesto konania:

Hotel Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad

Hodina konania:

12.00 hod.

Začiatok prezentácie:

10:30 – 11:45 hod.

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

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 a návrhovej komisie,
Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2018
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2018
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2018
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
Prestávka
Schválenie zmien v Predpise o Talentovanej mládeži SLA
Rozhodnutie Konferencie vo veci naplnenia čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA
Diskusia
Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2019
Záver

Všetky podklady Konferencie SLA 2019 sú zverejnené na webovej stránke asociácie.

http://www.slovak-ski.sk/sla/konferencia-sla-2019.html
S pozdravom
v.r.Ivan Ivanič
Prezident SLA
v.r.Ján Garaj
Viceprezident SLA

v.r.Marino Mersich
Viceprezident SLA

NÁVRH
ROKOVACÍ PORIADOK
RIADNEJ KONFERENCIE SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
23.05.2019
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 23.05.2019.
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 2018/19:
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, ASC Bratislava – 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 konferencie pokračuje
podľa schváleného programu 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.

ČLÁNOK 7
Pravidlá pre predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu
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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 5 minút.
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 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.
7. Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho nemôže
nikomu udeliť slovo.
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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)
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.
ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia
Tento Rokovací poriadok riadnej Konferencie SLA schválila riadna Konferencia
SLA dňa 23.05.2019 v Poprade, a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
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Prehľad uznesení zasadnutia KONFERENCIA SLA 2018:
Číslo uznesenia
7RKO-18/001
7RKO-18/002
7RKO-18/003
7RKO-18/004

7RKO-18/005

Text
Konferencia SLA 2018 schvaľuje program zasadnutia Riadnej
Konferencie v pôvodnom znení pozvánky.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje predložený Rokovací
poriadok Konferencie.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje upravený predložený Volebný
poriadok Konferencie.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje zapisovateľa zápisnice – Ing.
Katarína Hyblerová/Se-SLA
Konferencia SLA 2018 schvaľuje overovateľov zápisnice –

Status
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

Robert Hliničan /SNB/, Ľubomír Hadvičák /SU/
Konferencia SLA 2018 schvaľuje skrutátorov – Kristína
7RKO-18/006

7RKO-18/007

7RKO-18/008

Saalová /UAD/, Martina Husárová /Se-SLA/, Tomáš Károly
/USK/
Konferencia SLA 2018 schvaľuje zloženie Mandátovej komisie
– Ladislav Šandor /ULT/, Martin Vigaš /UAD/, Petra Jurečková
/UAL/
Konferencia SLA 2018 schvaľuje zloženie Návrhovej komisie –
Ján Žiška /BU/, Martin Gavalier /ULT/, Miroslav Štrkolec /UAD/

splnené

splnené

splnené

7RKO-18/009

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zloženie Volebnej komisie –
Zbyněk Poddaný /UAD/, Peter Hermély /SNB/, Ján Valuška
/BU/

splnené

7RKO-18/010

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zoznam uznesení z Riadnej
Konferencie SLA 2017.

splnené

7RKO-18/011

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zoznam uznesení z
Mimoriadnej Konferencie SLA 2017.

splnené

7RKO-18/012
7RKO-18/013
7RKO-18/014

7RKO-18/015

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Výročnú správu Slovenskej
lyžiarskej asociácie za rok 2017.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje Správu Kontrolno-revíznej
komisie SLA za posledné obdobie.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje Správu Predsedníctva SLA za
obdobie od poslednej Konferencie.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje v Predpise o talentovaných
športovcoch návrh zmeny pri severskej kombinácii, udeliť
vekovú výnimku 10-19 rokov identicky ako pri gymnastickoakrobatických disciplínach.

splnené
splnené
splnené

splnené

7RKO-18/016

Konferencia SLA schvaľuje aktualizáciu Predpisu kritérií, účelu
a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému

splnené

športu na účel rozvoja talentovaných športovcov.
7RKO-18/017

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Smernicu o mzdových
náhradách, časť B, funkcionárom SLA po doplnení návrhu p.

splnené

Gibodovej a p. Vavrinčíka.
Konferencia SLA 2018 neschvaľuje návrh p. Ternavského o
7RKO-18/018

7RKO-18/019

úprave Stanov SLA v článku 13.3 a Organizačného poriadku
SLA v čl.4
Konferencia SLA 2018 schvaľuje verejné voľby na funkcie
Prezidenta SLA, Viceprezidentov SLA, zástupcov OU do P-

neschválené

splnené

SLA, a Zástupcu športovcov.
7RKO-18/020

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Ivana Ivaniča do funkcie
Prezidenta SLA.

splnené

7RKO-18/021

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Marina Mersicha do funkcie
Viceprezidenta SLA.

splnené

7RKO-18/022

Konferencia SLA 2018 schvaľuje na Riadnej Konferencii Jána
Garaja do funkcie Viceprezidenta SLA.

splnené

7RKO-18/023

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Viktora Halířa do funkcie
člena P-SLA za Úsek bežeckých disciplín.

splnené

7RKO-18/024

Konferencia SLA 2018 hlasuje za Henrietu Balážovú do funkcie
člena P-SLA za Úsek alpských disciplín.

7RKO-18/025

Konferencia SLA 2018 hlasuje za Patrika Dluhoša do funkcie
člena P-SLA za Úsek alpských disciplín.

splnené

7RKO-18/026

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Tomáša Murgáča do funkcie
člena P-SLA za Úsek akrobatického lyžovania.

splnené

7RKO-18/027
7RKO-18/028
7RKO-18/029
7RKO-18/030
7RKO-18/031
7RKO-18/032

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Mareka Hliničana do funkcie
člena P-SLA za Úsek snowboardingu.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje Ladislava Šandora do funkcie
člena P-SLA za Úsek lyžovania na tráve.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje Ľudovíta Kartíka do funkcie
člena P-SLA za Úsek severskej kombinácie.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje Jána Tánczosa do funkcie
člena P-SLA za Úsek skokov na lyžiach.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje Janu Gantnerovú do funkcie
člena P-SLA za Zástupcu športovcov.
Konferencia SLA 2018 schvaľuje uznesenia prijaté na 7. riadnej
Konferencii SLA

neschválené

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
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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.
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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. Praktické zavádzanie pravidiel Medzinárodnej lyžiarskej
asociácie do radov športovcov, členov ich realizačného tímu a funkcionárov SLA ukázalo hlbokú mieru
neznalosti týchto pravidiel, a ich dlhodobé tolerované nedodržovanie je vážnou prekážkou v tomto procese
predovšetkým z hľadiska akceptovania zmeny.
A./ Oblasť riadenia a prevádzky
Naďalej sme pokračovali v projekte sprísňovania kontrolingu a transparentnosti použitia poskytovaných
finančných a materiálnych prostriedkov. Zverejňovanie finančných výdavkov všetkých úsekov na webovom sídle
4|Strana

SLA prostredníctvom portálu „Transparentná asociácia“ www.transparent-ski.sk sa nám podarilo
štandardizovať a táto informácia je už dnes nedeliteľnou súčasťou medzi nástrojmi na riadenie chodu úseku
a asociácie.
Pravidelná tvorba mesačnej bilancie čerpania štátnych zdrojov umožňuje predsedom úsekov vopred predvídať
a plánovať štátne výdavky na šport a tým 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. Zároveň sme pri mechanizmu rozdelenia prostriedkov aplikovali aj nariadenia
Zákona o športe o predpísanom použití prostriedkov a prvýkrát 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 2019.
Asi najvýznamnejšou „finančnou“ aktivitou SLA v roku 2018 bola neustála práca nad pochopením výpočtových
modelov pre príspevok uznanému športu podľa Zákona o športe. Cieľom tejto práce je určiť kľúčové
parametre vplývajúce 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).
Veľmi dobre sa nám osvedčila spolupráca s Kontrolórom SLA a jeho integrácia do systému kontrolingu
s účelom zameraným na kontrolu oprávnenosti, efektívnosti a účelnosti výdajov, ktoré jednotlivé úseky
realizujú. Aj uplynulý rok sme opäť zachytili niekoľko desiatok neoprávnených úhrad, a aj pár pokusov o použitie
falošných dokladov ako podklady k refundácii, predovšetkým zo strany športových klubov.
Naďalej sme pokračovali v dlhodobom projekte aktualizácie interných smerníc a ich doplnenie novými smernica,
ktoré vychádzajú väčšinou z požiadaviek, ktoré na SLA kladie Zákon o športe. 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-a-smernice.html.
Najzložitejším typom smernice bola aktualizácia Bezpečnostnej smernice a doplnenie všetkých náležitostí k tejto
záležitosti v súvislosti s nariadením Európskej komisie ohľadom ochrany osobných údajov (tzv.GDPR). Pri tejto
práci bolo nutné využiť služieb externej právnej agentúry a celý proces trval niekoľko mesiacov.
B./ Oblasť vzdelávania

Rok 2018 sa vo vzdelávaní športových odborníkov SLA niesol v duchu postupných zmien a pokroku. Počas roka
sa vypracovávali vzdelávacie programy úsekov, ktoré už nemajú platné alebo nikdy nemali funkčné vzdelávanie
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svojich športových odborníkov. Ďalej sa rozpracovala Smernica jednotného vzdelávania SLA, na ktorej sa bude
ešte začiatkom roka 2019 intenzívne pracovať. Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky 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.
Opätovne boli potvrdené platné zmluvy o spolupráci pri vzdelávaní inštruktorov a trénerov v lyžovaní medzi
SLA a FTVŠ UK Bratislava a medzi SLA a UMB Banská Bystrica.
V oblasti základného vzdelávania sme realizovali nasledovné odborné kurzy:
Rozhodca:
November 2018 – Banská Bystrica:
Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu I. kvalifikačného stupňa - 17 účastníkov
Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu II. kvalifikačného stupňa – 9 účastníkov
December 2018 – Ždiar:
Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu I. kvalifikačného stupňa – 36 účastníkov
December 2018 - Liptovský Mikuláš:
Rozhodca zjazdového lyžovania III. stupňa (technický delegát SLA) - 6 účastníkov
Tréner a inštruktor:
Január 2018 – Poprad:
Teoretické skúšky pre trénerov zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 1 účastník
Opravné skúšky inštruktorov zjazdového lyžovania – 8 účastníkov
Opravné skúšky inštruktorov snoubordingu – 1 účastník
Február 2018 – Poprad:
Teoretické skúšky pre trénerov zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 1 účastník
Apríl 2018 – Jasná:
Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 19 účastníkov
Inštruktor zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 12 účastníkov
Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania – 5 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov zjazdového lyžovania – 17 účastníkov
Opravné skúšky inštruktorov zjazdového lyžovania – 4 účastníci
Apríl 2018 – Kaprun Rakúsko:
Inštruktor zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa – 9 účastníkov
December 2018 – Štrbské Pleso:
Inštruktor zjazdového lyžovania I. stupňa – 55 účastníkov
Inštruktor snoubordingu I. stupňa – 9 účastníkov
Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania – 9 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov zjazdového lyžovania – 59 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov snoubordingu – 9 účastníkov
Inštruktor bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa - 2 účastníci
Tréner bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 12 účastníkov
Doškoľovanie trénerov a inštruktorov bežeckého lyžovania – 3 účastníci
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V oblasti nadstavbového vzdelávania sme realizovali nasledovné odborné semináre:
Vzdelávacie semináre pre trénerov a inštruktorov všetkých úsekov:
Jún 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár 01/2018 – 39 účastníkov
Október 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár 02/2018 – 43 účastníkov
Vzdelávacie semináre budú po schválení kreditného systému slúžiť ako jedna z možností doškolenia trénerov
všetkých úsekov SLA.
Vzdelávacie semináre pre organizátorov podujatí všetkých úsekov:
Jún 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár pre organizátorov letných podujatí SLA - 9 účastníkov
November 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár pre organizátorov zimných podujatí SLA - 18 účastníkov
Celkom sme za rok 2018 vyškolili a doškolili 70 rozhodcov zjazdového lyžovania, 204 inštruktorov v zjazdovom
lyžovaní, snouboardingu a v bežeckom lyžovaní a 31 trénerov zjazdového a bežeckého lyžovania.
Dňa 04.10.2017 sa funkcie predsedu Komisie vzdelávania SLA vzdal Michal Molotta z osobných dôvodov. Zvyšní
členovia Komisie vzdelávania za dočasného predsedu komisie zvolili Vladimíra Ternavského. Výkon funkcie
p.Ternavského Predsedníctvo SLA ohraničilo do termínu 31.01.2018 a následne udelilo mandát Generálnemu
sekretárovi zahájiť výberové konanie na pozíciu Manažér pre vzdelávanie v SLA. Výberová komisia SLA vedeniu
SLA doporučila na uvedenú pozíciu prijať Mgr.Kristínu Saalovú, ktorá do funkcie nastúpila dňa 13.02.2018 vo
forme pracovno-právneho vzťahu.
Vedenie SLA neobnovilo opätovne Komisiu vzdelávania ako štruktúru, ktorú jej umožňuje Organizačný poriadok
SLA. Naopak poverilo nového manažéra pre vzdelávanie v SLA konsolidáciou situácie vo vzdelávaní, a to vo
všetkých jeho aspektoch (základné vzdelávanie trénerov a rozhodcov, nadstavbové vzdelávanie trénerov a
rozhodcov, lektori a garanti, oprávnenia a osvedčenia, financie, a pod.)
C./ Oblasť športovej činnosti
V súťažnej sezóne 2018/19 SLA priamo, respektíve nepriamo podporovala súťaže rôznych kategórií a disciplín.
Celkom bolo evidovaných 108 podujatí, ktoré priniesli takmer 162 pretekových dní.
V nasledujúcom uvádzame prehľad týchto podujatí:
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Úsek alpských disciplín

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

13.-14.4.2019

SLA Vzdelávanie

Jasná / Nízke Tatry

2.-3.4.2019

TJ VYSOKÉ TATRY

Štrbské pleso

45. ročník Goralský klobúčik

30.-31.3.2019

TJ Roháče Zuberec

Spálená / Roháče

6. kolo Masters/Open

30.-31.3.2019

TJ VYSOKÉ TATRY

Štrbské pleso

6. ročník ŽAMPA CUP

24.3.2019

Žampa Ski Club V.Tatry

Štrbské pleso / InterSki

22.-23.3.2019

ŠK ESL

Jasná

6. kolo Pohára Liptova

17.3.2019

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

10. ročník / Strachan Cup

17.3.2019

SKI TEAM Ždiar

Strachan Ski Centrum

8. kolo Predžiakov / Finále SLP

16.3.2019

SKI TEAM Ždiar

Bachledova dolina

Donovalský psík - 5.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019 Finále

10.3.2019

Ski klub Donovaly

Donovaly - Zahradište

5. kolo Pohára Liptova

10.3.2019

LK OPALISKO

Opalisko

ŠLUSOVKA 2019 - Medzinárodné preteky lyžiarskych škôl
O cenu Soliska 2018

6. kolo Žiakov / Finále SLP

3. kolo Dospelých / 64. Veľká cena Slovenska

9.-10.3.2019

OV VCS

Štrbské pleso / Furkota

7. kolo Predžiakov

9.3.2019

LK Ružomberok

Malino Brdo

4. kolo Pohára Liptova / Večerný

7.3.2019

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

Majstrovstvá Slovenska 2019

4.-5.3.2019

ŠK ESL

Jasná

Európsky pohár

2.-3.3.2019

ŠK ESL

Jasná

Masters / FMC

2.-3.3.2019

SPORT CLUB SAXE TATRY

Štrbské pleso

2.3.2019

SKI TEAM Martinské Hole

Martinske hole

5. kolo Žiakov / MSR

23.-24.2.2019

LK Ružomberok

Malinô Brdo

5. kolo Masters/Open / MSR

Majstrovstvá Žilinského kraja

23.-24.2.2019

TJ VYSOKÉ TATRY

Bachledova dolina

Memoriál Dany Chebeňovej - 4.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

17.2.2019

LO HST Polomka-Bučník

Polomka-Bučník

3. kolo Pohára Liptova

17.2.2019

1. SKI MASTERS CLUB

Racibor

Horehronský Bučník - 3.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

16.2.2019

LO HST Polomka-Bučník

Polomka-Bučník

2. kolo Pohára Liptova

16.2.2019

LK Oravan Brezovica

Brezovica

14.-15.2.2019

ŠK KUBÍNSKA HOĽA

Kubínska Hoľa

6. kolo Predžiakov

10.2.2019

TJ Roháče Zuberec

Zuberec / Janovky

4. kolo Masters/Open

10.2.2019

LO HST Polomka-Bučník

Polomka

4. kolo Žiakov

17. Veľká cena Barbory FIS-UNI

9.-10.2.2019

TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA

Vyšná Boca

5. kolo Predžiakov

9.2.2019

TJ Roháče Zuberec

Zuberec / Janovky

3. kolo Masters/Open

9.2.2019

LO HST Polomka-Bučník

Polomka

2.-3.2.2019

ŠKB LYŽIARIK

Šachtičky

3. kolo Žiakov
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2. kolo Masters/Open Cena Doliniek

2.-3.2.2019

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar / Dolinky

Cena Doliniek 2.kolo SlPMaO

2.-3.2.2019

LK DRUŽBA SMREČANY

Žiar- Dolinky

O pohár Lyžiarika - 2.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

1.2.2019

ŠKB LYŽIARIK

Šachtičky

4. kolo Predžiakov

27.1.2019

SKI TEAM Martinské Hole

Martinské hole

3. kolo Predžiakov

26.1.2019

LK TJ Belá - Dulice

Jasenská dolina

38th FIS Interkriterium

22.-23.1.2019

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

2. kolo Žiakov

19.-20.1.2019

SKI CLUB VRÁTNA

Vrátna

1. kolo Masters / Open

19.-20.1.2019

KL Oravy

Kubínska Hoľa

O cenu Mladosti - 1.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

19.1.2019

LO MLADOSŤ B.Bystrica

Čertovica

Svetový deň snehu-Kubašok Cup

19.1.2019

ŠSDaM Poprad-Tatry

SkiCentrum Kubašok

Svetový deň snehu

19.1.2019

ŠSDaM Poprad-Tatry

Spišské Bystré

2. kolo Predžiakov

13.1.2019

KAL Jasná

Jasná

1. kolo Predžiakov

12.1.2019

ŠK ESL

Jasná

1. kolo Žiakov

6.-7.1.2019

TJ Roháče Zuberec

Zuberec / Janovky

1. kolo Pohár Liptova

23.12.2018

LK DRUŽBA SMREČANY

Dolinky

Verejné preteky Masters a detí

22.-23.12.2018

TJ VYSOKÉ TATRY

Jurgow

56.ročník Slalom na suchu

10.11.2018

ASC Bratislava

Lesopark Koliba: Kamzík

5. Ročník verejných pretekov v slalome na suchu

29.9.2018

ŠSDaM Poprad-Tatry

Ski Centrum Kubašok

Úsek bežeckého lyžovania

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

Slávnostné vyhodnotenie sezóny a Slovenského pohára

30.4.2019

ŠKP Levoča

Mestské divadlo Levoča

Uspávanie bežiek

14.4.2019

Obec Štrbské Pleso

Štrbské Pleso

Cross-Country Cross

31.3.2019

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Večerné preteky v behu na lyžiach

30.3.2019

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Veľká cena Kremnice FIS Slavic Cup

23.-24.3.2019

MKL Kremnica

Krenmica - Skalka

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach II. časť

16.-17.3.2019

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

16.3.2019

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

12.-13.3.2019

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

SLOVENSKY POHÁR V BEHU NA LYŽIACH LÁTKY - MLÁKY

2.-3.3.2019

LK Ski Team JASE Látky

LÁTKY - MLÁKY

Memoriál J.Michalecha a G.Schlanka

24.2.2019

ŠKP Banská Bystrica

Králiky

FIS Cup
Zimná Kalokagatia
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Slovenský pohár v behu na lyžiach Levoča

16.-17.2.2019

ŠKP Levoča

Levoča

Biela stopa JUNIOR

27.1.2019

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

46. ročník Biela stopa classic

27.1.2019

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

46. ročník Biela stopa freestyle

26.1.2019

TJ Biela Stopa

Skalka pri Kremnici

Štrbské bežky - verejné preteky

20.1.2019

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

Večerné preteky Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní

19.1.2019

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

12.-13.1.2019

MKL Kremnica

Kremnica - Skalka

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach - I. časť
Slovenský pohár v behu na lyžiach Levoča

5.1.2019

ŠKP Levoča

Levoča

29.-30.12.2018

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

29.12.2018

TJ Tatran Gerlachov

Štrbské Pleso

15.-16.12.2018

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

1. kolo Sl. pohára dorastu a dospelých

15.12.2018

ŠK ŠTRBA LO

Štrbské Pleso

M-SR v behu na kolieskových lyžiach -Memoriál MUDr. Michala Guhra

7.10.2018

TJ Tatran Gerlachov

Gerlachov

36. ročník Lesný beh lyžiarov Hybe

6.10.2018

Obec Hybe

Hybe

4.kolo Steiger Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach

9.9.2018

ŠKP Levoča

Levočská dolina

3. kolo Steiger slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

26.8.2018

TJ Biela Stopa

Kremnica

2. kolo STEIGER SP V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH - LÁTKY

29.7.2018

LK Ski Team JASE Látky

Látky

1. kolo Steiger slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach

1.7.2018

AKHŠ

Velké Karlovice

FIS Slavic cup - 61.ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP
Slovenský pohár- Memoriál 24 padlých hrdinov SNP
Tatranský pohár - FIS Slavic Cup

Úsek skokov na lyžiach

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

Zimné Majstrovstvá SR v skokoch na lyžiach

16.2.2019

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

II. kolo zimná Liga mládeže v skokoch na lyžiach

27.1.2019

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

I. kolo zimná Liga mládeže v skokoch na lyžiach

19.1.2019

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

Letné Majstrovstvá Slovenska v skoku na lyžiach

20.10.2018

ŠK KARTIK B.Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky

III. kolo letná Liga mládeže v skoku na lyžiach

25.8.2018

KPSL Banská Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky

II. kolo letná Liga mládeže v skoku na lyžiach

7.7.2018

KPSL Banská Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky

Medzinárodné preteky O pohár mesta Banská Bystrica

9.6.2018

KPSL Banská Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky

I. kolo letná Liga mládeže v skoku na lyžiach

30.5.2018

KPSL Banská Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky
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Úsek severskej kombinácie

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

Zimné Majstrovstvá SR v severskej kombinácii

16.2.2019

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

II. kolo zimná Liga mládeže v severskej kombinácii

27.1.2019

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

I. kolo zimná Liga mládeže v severskej kombinácii

19.1.2019

Športový lyžiarsky klub Selce

Selce Dubiny

Letné Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii

20.10.2018

ŠK KARTIK B. Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky

7.7.2018

KPSL Banská Bystrica

Banská Bystrica Žlté Piesky

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Miesto konania

Majstrovská Slovenska v lyžovaní na tráve

29.9.2018

LK REMAS Piešťany

Ahoj, Banka, Piešťany

Children Cup 2018

25.-27.5.2018

LK REMAS Piešťany

Ahoj, Banka, Piešťany

FIS Grasski Cup 2018

25.-27.5.2018

LK REMAS Piešťany

Ahoj, Banka, Piešťany

I. kolo letná Liga mládeže v severskej kombinácii

Úsek lyžovania na tráve
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Úsek akrobatického lyžovania

Názov podujatia

Termín

Organizátor

Finále Slovenského pohára vo freestyle lyžovaní

17.3.2019

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Miesto
konania
Jasná

FIS Európsky pohár vo freestyle lyžovaní

16.3.2019

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Jasná

3. kolo Slovenského pohára vo freestyle lyžovaní

2.3.2019

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Zuberec

Majstrovstvá SR vo freestyle lyžovaní

10.2.2019

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Donovaly

2. kolo Slovenského pohára vo freestyle lyžovaní

10.2.2019

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Donovaly

1. kolo Slovenského pohára vo freestyle lyžovaní

19.1.2019

PROGRESS ZONE FREESKI CLUB

Jasná

Termín

Organizátor

Miesto konania

19.-20.3.2019

Boardsparadise

Jasná

3. kolo Slovenského pohára v snowboardingu

2.3.2019

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Zuberec

Školská snowboardová liga - 3. kolo

13.2.2019

Boardsparadise

Jasná

2. kolo Slovenského pohára v snowboardingu

10.2.2019

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Donovaly

Školská snowboardová liga - 2. kolo

23.1.2019

Boardsparadise

Jasná

1. kolo Slovenského pohára v snowboardingu

19.1.2019

SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Jasná

Školská snowboardová liga - 1. kolo

15.1.2019

Boardsparadise

Jasná

Úsek snowboardingu

Názov podujatia
Európsky pohár v snowboardingu
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V medzinárodnom kalendári FIS sme zaregistrovali 16 podujatí v nasledovných dňoch a miestach:

Termín
26-27/05/18
15-16/12/18
29-30/12/18
21-23/01/19
26-27/01/19
09-10/02/19
02-03/03/19
02-03/03/19
04-05/03/19
09-10/03/19
11-12/03/19
16/03/19
16-17/03/19
18-19/03/19
23-24/03/19
02-03/04/19

Miesto
Piešťany
Štrbské Pleso
Štrbské Pleso
Vrátna
Kremnica
Vyšná Boca
Štrbské Pleso
Jasná
Jasná
Štrbské Pleso
Valčianska Dolina
Štrbské Pleso
Jasná
Jasná
Kremnica
Furkota

Úsek
UTL
BU
BU
UAD
BU
UAD
UAD
UAD
UAD
UAD
UAD
BU
UAL
SNB
BU
UAD

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

Disciplíny
8xSL
10k • 4xSP
2x5k • 2x10k
SL • GS
Mar • 4xMl
SL • GS
2xGS • 2xSL
GS • SL
SL • GS
GS • SL
4xSL
15k • 30k
4xSS
4xSS
5k • 10k • 15k
4xGS

D./ Oblasť výchovy talentovanej mládeže a reprezentácia
Už druhým rokom sme aplikovali Predpis o Talentovanej mládeži SLA. Jedná sa o prvý komplexne ucelený
dokument pojednávajúci a výbere a financovaní jednotlivcov, ktorí predstavujú výkonnostný potenciál budúcich
vrcholových športovcov. Predpis je neustále predmetom spätného hodnotenia, nakoľko športy v správe 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 diskusia o určení
optimálnych kritérií pre zaradenie jednotlivca a uplynulý rok 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 bolo celkom 55 športovcov zaradených do Talentovanej mládeže SLA 2018:
Bežecké lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko
športovca

Rok narodenia

1

U23-M

Ján KORISTEK

1996

2

U23-M

Ján MIKUŠ

1998

3

U23-M

Kristián KLOUDA

2000

4

U23-M

Andrej RENDA

2000

5

U23-L

Mária DANIELOVÁ

2001

6

U23-L

Zuzana ŠEFČÍKOVÁ

2000

7

U16-M

Marko HAVRAN

2003

8

U16-M

Radovan DANKO

2003

9

U16-M

Matúš ORAVEC

2002
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10

U16-M

Denis TILESCH

2002

11

U16-L

Marianna KLEMENTOVÁ

2002

12

U16-L

Monika BIELIKOVÁ

2002

13

U16-L

Kristína SIVOKOVÁ

2002

Zjazdové lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko
športovca

Rok narodenia

1

U23-M

Matej PRIELOŽNÝ

1997

2

U23-M

Henrich KATRENIČ

1998

3

U23-M

Samuel REVÚCKY

1999

4

U23-M

Tomáš KOŠÍK

2000

5

U23-M

Miroslav JAROŠČÁK

1999

6

U23-M

Filip BALÁŽ

2001

7

U23-M

Ján SANITRÁR

2001

8

U23-M

Adam LASOK

2001

9

U23-L

Petra VLHOVÁ

1995

10

U23-M

Václav KLEIN

2002

11

U23-M

Kristián PAVELKA

2001

12

U23-M

Filip BOTKA

2001

13

U23-L

Silvia STRACHANOVÁ

2002

14

U23-L

Lenka NIŇAJOVÁ

2001

15

U23-L

Alica SUROVÁ

2002

16

U23-L

Soňa MORAVČÍKOVÁ

1999

17

U23-L

Tereza JANČOVÁ

1999

18

U23-L

Klaudia NEMCOVÁ

2000

19

U16-M

Samuel VIGAŠ

2003

20

U16-M

Adrián PETRUF

2003

21

U16-M

Daniel NOSEK

2003

22

U16-L

Rebeka JANČOVÁ

2003

23

U16-L

Denisa MEZOVSKÁ

2003

Snaha vytvoriť centralizované družstvá pre prípravu talentovanej mládeže (tzv. akadémie) v zjazdovom lyžovaní
a v bežeckom lyžovaní sa nestretla s pochopením vo vedení týchto úsekov a táto aktivita sa v roku 2018
nerealizovala.
Akrobatické
lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko
športovca

Rok narodenia

1

U16-M

Michael ORAVEC

2004

2

U21-M

Samuel BABEJ

2001

3

U21-L

Nikol FRIČOVÁ

2001

14 | S t r a n a

Lyžovanie na tráve

Kategória

Meno, priezvisko
športovca

Rok narodenia

1

U21-M

Adam MASÁR

2000

2

U16-M

Max MACHÁČEK

2004

3

U16-L

Vanesa DRAHOVSKÁ

2003

4

U16-M

Alex JÁNOŠKA

2002

5

U21-L

Nikol FRIČOVÁ

2001

Snowboarding

Kategória

Rok narodenia

1

U21-M

Meno, priezvisko
športovca
Samuel JAROŠ

2

U21-L

Evka HANIC

2004

Skoky na lyžiach

Kategória

Meno, priezvisko
športovca

Rok narodenia

1

U21-L

Viktória ŠIDLOVÁ

2001

2

U21-L

Nina BEZÚCHOVÁ

2001

3

U16-L

Tamara MESÍKOVÁ

2006

4

U16-M

Jakub HUNTOŠ

2008

5

U16-M

Martin ŠIDLO

2006

6

U16-M

Erik KAPIAŠ

2004

7

U16-M

Hektor KAPUSTÍK

2007

Severská
kombinácia

Kategória

Meno, priezvisko
športovca

Rok narodenia

1

U16-M

Jakub OBŠAJSNÍK

2007

2

U16-M

Hektor KAPUSTÍK

2007

2001
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Reprezentačné družstvá v uplynulej sezóne tvorilo celkom 84 športovcov, ktorí boli schválení vedením SLA za
reprezentantov na základe návrhu vedenia ich odborného úseku.

REPREZENTÁCIA SR SLA 2018/19
Návrh reprezentácie SR

Návrh reprezentácie SR

Návrh reprezentácie SR

Odborný úsek:

Úsek Akrobatického lyžovania

Odborný úsek:

Úsek Bežeckého lyžovania

Odborný úsek:

Úsek Alpského lyžovania

Sezóna:

2018/2019

Sezóna:

2018/2019

Sezóna:

2018/2019

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Meno, priezvisko športovca

RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy
RD B Muži
RD U15 Ženy
RD U15 Muži

Zuzana Stromková
Tomáš Bartalský
Peter Lengyel
Michael Oravec

RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy
RD B Muži
RD U23 Ženy

Alena Procházková
Andrej Segeč
Barbora Klementová
Miroslav Šulek
Ján Koristek
Ján Mikuš

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:
Sezóna:
Kategória
RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy

RD B Muži

Úsek Snowboardingu
2018/2019
Meno, priezvisko športovca
Klaudia Medlová
Samuel Jaroš
Eva Hanicová
Dávid Kordiak
Samuel Šagát
Matej Bačo
Tomáš Kotian

RD U15 Muži
RD U15 Ženy

Oliver Šebesta
Sára Pitoňáková
Katarína Pitoňáková
Katarína Strachanová

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:
Sezóna:
Kategória
RD A Muži
RD B Ženy
RD U20 Ženy
RD U20 Muži
RD U12 Ženy

RD U12 Muži

Úsek Skokov na lyžiach
2018/2019
Meno, priezvisko športovca
Viktória Šidlová
Nina Bezúchová
Erik Kapiaš
Tamara Mesíková
Erik Kapiaš
Jakub Obšajsník
Richard Tiller
Hektor Kapustík
Marek Badáni
Martin Šidlo

RD U23 Muži
RD U21 Muži
RD U21 Ženy
RD U18 Ženy

RD U18 Muži

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

Petra Vlhová
Barbara Kantorová
Adam Žampa
Andreas Žampa
Matej Falat
Matej Prieložný

Andrej Renda

Tereza Jančová

Kristián Klouda
Zuzana Šefčíková
Mária Danielová
Kristína Sivoková
Marianna Klementová
Monika Bieliková
Denis Tilesch
Matúš Oravec

Klaudia Nemcová
Soňa Moravčíková
Silvia Strachanová
Ján Sanitrár
Filip Baláž
Henrich Katrenič
Adam Lasok
Samuel Revúcky
Rebeka Jančová

RD U21 Ženy

RD U21 Muži

Návrh reprezentácie SR

Denisa Mezovská

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

Úsek Lyžovania na tráve
2018/2019
Meno, priezvisko športovca
Barbara Míková
Lukáš Ohrádka

RD B Ženy

Nikol Fričová

Adrián Petruf

RD B Muži
RD U21 Ženy

Adam Masár
Alex Jánoška
Matúš Ficeľ

Daniel Nosek
Samuel Vigaš
Robert Ruffíny
Dávid Mažgút
Josh Barfoot
Dávid Juskanič

RD U21 Muži

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:
Sezóna:
Kategória
RD U20 Muži
RD U20 Ženy
RD U12 Muži

Úsek Severskej kombinácie
2018/2019
Meno, priezvisko športovca
Erik Kapiaš
Jakub Obšajsník
Hektor Kapustík
Marek Badáni

RD U16 Ženy

RD U16 Muži

Rýchlostné lyžovanie

RD Masters Muži

RD Masters Ženy

Nikola Repaská
Ella Hrbáňová
Katarína Šróbová
Viktória Šróbová
Sophia Polak

Michal Bekeš
Dušan Ambroz
Martin Legutky
Jozef Puttera
Jozef Dibdiak
Daniel Granec
Pavel Krasuľa
Anna Blahutová
Danka Chasáková

III. Zhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov reprezentantov SLA
Úsek bežeckého lyžovania
V sezóne 2018/19 boli naši zástupcovia účastníkmi medzinárodného tréningového kempu Equinor
v Lillehammeri (NOR) z pomedzi 20 krajín. Pokračovali sme druhým vydaním Letného Súťažného poriadku BÚ
SLA pre kolieskové lyže.
Počas letného a jesenného obdobia sme zrealizovali STEIGER Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach,
ktorý obsahoval 5 kôl podujatí a vyvrcholil Majstrovstvami SR v behu na kolieskových lyžiach.
1 kolo: 1.7.2018 – Veľké Karlovice
2 kolo: 29.7.2018 – Látky
3 kolo: 26.8.2018 – Kremnica
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4 kolo: 9.9.2018 – Levoča
5 kolo: 7.10.2018 – Gerlachov M-SR
Vedenie úseku organizovalo nasledovné testovania svojich športovcov zaradených v reprezentačných
družstvách i v talentovanej mládeži BÚ SLA:
4.9.2018 – 1. časť motorické testy reprezentačných družstiev BÚ SLA Banská Bystrica
7.9.2018 – 2. časť motorické testy reprezentačných družstiev BÚ SLA Štrbské Pleso
Testy boli povinné pre všetkých zaradených členov reprezentačných družstiev BÚ SLA a športovcov zaradených
na listine talentov BÚ SLA, pre družstvo OH nádeje a mladších športovcov boli tieto testy voliteľné.
29.9.2018 – sa uskutočnili testy Útvarov Talentovanej Mládeže v Banskej Bystrici a na Šachtičkách:
Testovanie bolo povinné pre športovcov zaradených v RD OH nádeje, mládežníkov v útvaroch talentovanej
mládeže, členov športových gymnázií a športovcov, ktorí v rámci klubovej príslušnosti spadajú pod hlavičku
športových tried i projektu Trénerskej rady mládeže.
Počas zimného obdobia sme realizovali 15 pretekov v súťaži o Slovenský pohár v kategórii žiactva v
individuálnych pretekoch a v šprinte jednotlivcov. Jeden krát sa absolvoval tímový šprint.
V súťažiach o Slovenský pohár v individuálnych vytrvalostných pretekoch a v šprinte jednotlivcov bolo v sezóne
2018/2019 zrealizovaných 15 pretekov v kategóriách mladšieho dorastu, 16 pretekov staršieho dorastu, 15
pretekov v seniorských kategóriách žien – junioriek i mužov - juniorov.
V súťaži o Slovenský pohár v kategórii masters bolo v sezóne 2018/2019 uskutočnených 6 pretekov.
Majstrovstvá SR sa realizovali v dvoch častiach. Prvá časť na Skalke pri Kremnici a druhá na Štrbskom Plese.
Podarilo sa nám opäť zorganizovať päť medzinárodných podujatí FIS v behu na lyžiach na Slovensku: Tatranský
pohár, Memoriál 24 padlých hrdinov SNP, Biela Stopa, Veľká cena Kremnice, Medzinárodné M-SR FIS.
V spolupráci so SAŠŠ sme organizovali Zimnú Kalokagatiu na Štrbskom Plese pre deti Základných škôl.
V spoločnej réžii sme po prvý krát v histórii zrealizovali Kontinuálne vzdelávanie učiteľov základných a stredných
škôl k získavaniu kreditov v rámci vzdelávacieho programu XCX.
Vrcholné podujatia sezóny:
Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach.
Alena Procházková na pretekoch podala výborné výkony a podarilo sa jej 4x dominovať vo Svetovom pohári.
Barbora Klementová sa ukázala svojim 9. miestom v šprinte v Madone (LAT). Darilo sa aj mužskému osadenstvu,
kde svoj prvý významný úspech na seniorskom podujatí zaknihoval 2 miestom vo Svetovom pohári Ján Koristek
na 15km voľnou technikou s hromadným štartom v Khanty-Mansijsk (RUS).
V celkovom hodnotení Svetového pohára FIS v behu na kolieskových lyžiach sa podarilo Alene Procházkovej
obhájiť prvenstvo a získať víťazný glóbus. Barbora Klementová obsadila celkovo 28. miesto a Ján Koristek
v mužskej kategórii obsadil celkovo 9. miesto.
EYOF Sarajevo (BIH)
Presun do dejiska zabezpečený letecky z Viedne. Servis a druhý tréner výpravy odcestovali do dejiska autom.
Servis sme zvládli na požadovanej úrovni. Najlepší výsledok dosiahli Denis Tilesch a Kritína Sivoková 24. resp.
28. miesto. Ostatné výsledky zodpovedali aktuálnej výkonnostnej úrovni našich športovcov voči medzinárodnej
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konkurencii. Program pretekov bol pomerne náročný- 4 preteky za 5 dní. Návrat letecky a autom z BA prebehol
bez problémov.
10.2. 15.2.2019
Dátum
11.2.2019
11.2.2019
11.2.2019
11.2.2019
11.2.2019
12.2.2019
12.2.2019
12.2.2019
12.2.2019
12.2.2019
14.2.2019
14.2.2019
14.2.2019
14.2.2019
14.2.2019
15.2.2019

EYOF Sarajevo (BIH)
Priezvisko

Meno

Disciplína

Sivoková
Danielová
Klementová
Tilesch
Oravec
Danielová
Sivoková
Klementová
Tilesch
Oravec
Danielová
Sivoková
Klementová
Tilesch
Oravec
Tilesch,
Danielová,
Oravec,
Sivoková

Kristína
Mária
Marianna
Denis
Matúš
Mária
Kristína
Marianna
Denis
Matúš
Mária
Kristína
Marianna
Denis
Matúš
Denis, Mária,
Matúš, Kristína

7,5 km C
7,5 km C
7,5 km C
10 km C
10 km C
5 km F
5 km F
5 km F
7,5 km F
šprint C
šprint C
šprint C
šprint C
šprint C
šprint C
štafeta 4 x 5 km

Umiestnenie Počet
Počet
štartujúcich krajín
28
44
51
24
61
46
48
56
69
73
40
41
42
39
61
16

79
79
79
90
90
82
82
82
93
93
78
78
78
91
91
22

SZU Krasnoyarsk (RUS)
Do dejiska SZU sme absolvovali časovo náročný letecký presun s prestupom cez Petrohrad. V tíme sa podarilo
nastaviť a udržať výbornú atmosféru, ktorá priniesla želané ovocie vo forme výsledkov. Aj napriek náročnosti
servisného zabezpečenia sa nám podarilo nezaváhať a mať vždy fantasticky pripravené lyže. Konkurencia bola
oproti niektorým športom výrazne tvrdšia, z čoho pramení vysoký počet štartujúcich i samotný počet
zastúpených krajín. Nominovaní športovci Barbora Klementová, Ján Koristek a Andrej Segeč. Najhodnotnejšie
výsledky: 8. miesto Barbora Klementová v šprinte voľnou technikou, 8. miesto Ján Koristek na 30km voľnou
technikou s hromadným štartom a 16. miesto z mix tím šprintu klasickým spôsobom Klementová so Segečom.
Majstrovstvá sveta juniorov a U 23 Lahti (FIN)
MSJ a U 23 sa neniesli v znamení očakávaní výsledku od talentovaného Jána Koristeka a naberania skúseností
mladých pretekárov vekom ešte dorastencov (Sivoková, Danielová). Koristek naplnil očakávania a obsadil
najlepšie 17. miesto na 15km voľnou technikou a 23. miesto na 30km trati klasickým spôsobom s hromadným
štartom. Z dievčat sa najlepšie presadila najstaršia Lucia Michaličková a to dva krát 51. miestom. Z nominácie
kvôli zdravotným problémom vypadli až dvaja nominovaní športovci a to: Denis Tilesch i Matúš Oravec.
Zastúpenie sme mali v podobe náhradníka Kristiána Kloudu. Z juniorov sa najlepšie odprezentoval Andrej
Renda svojim 53. miestom na 10km voľnou technikou.
21-27.1.2018

MS U 23 a MSJ Lahti FIN 2019
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26
26
26
32
32
27
27
27
32
32
27
27
27
32
32
22

Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestnenie

20.1.2019
20.1.2019
20.1.2019
20.1.2019
20.1.2019
20.1.2019
21.1.2019
22.1.2019
22.1.2019
22.1.2019
22.1.2019
22.1.2019
22.1.2019
23.1.2019
23.1.2019
24.1.2019
24.1.2019
25.1.2019
25.1.2019

Renda
Klouda
Sivokova
Danielova
Klementova
Michaličková
Mikuš
Renda
Klouda
Sivokova
Danielova
Klementova
Michaličková
Mikuš
Koristek
Michaličková
Renda
Mikuš
Koristek

Andrej
Kristian
Kristina
Maria
Marianna
Lucia
Ján
Andrej
Kristian
Kristina
Maria
Marianna
Lucia
Ján
Ján
Lucia
Andrej
Ján
Ján

sprint C
sprint C
sprint C
sprint C
sprint C
sprint C
sprint C
10F
10F
5F
5F
5F
5F
15km F
15km F
15km C Mass.
30km C Mass.
30km C Mass.
30km C Mass.

81
80
59
61
71
74
62
53
87
78
75
79
51
73
17
51
58
64
23

Počet
Počet
štartujúcich krajín
103
103
81
81
81
81
71
102
102
85
85
85
85
79
79
70
70
72
72

32
32
27
27
27
27
27
32
32
29
29
29
29
32
32
24
27
27
27

Majstrovstvá Sveta Seefeld (AUT)
Nominovaní boli 4 športovci, 2 ženy a 2 muži. Presun do dejiska MS do Seefeldu bol zabezpečený pre športovcov
i členov RT mikrobusom Movano a mikrobusom Vivaro. Ubytovanie bolo v apartmánovom dome rozdelené na
dve ubytovacie jednotky. Stravu sme si zabezpečovali prostredníctvom vlastného kuchára - maséra. Výborná
ubytovacia poloha nám dopriala presun na trate cca 5 min. Najväčší problém bol so zabezpečením servisu, keďže
½ trate sa nachádzala v tieni a druhá ½ na slnku. Aj vďaka spoločnej CZE/SVK servisnej spolupráci sa podarilo
tieto poveternostné nástrahy zvládnuť na výbornej úrovni. Pozitívne hodnotím celkovú servisnú i lekársku
spoluprácu s Českým tímom. Najlepšie výsledky dosiahli naši športovci v tímových súťažiach (tím šprint).
Ostatné výsledky viď. v tabuľke.
19.2. - 3.3.2019

MS SEEFELD AUT

Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplína

Umiestnenie

21.2.2019
21.2.2019

Procházková
Klementová
Procházková +
Klementová
Procházková
Klementová
Segeč
Koristek + Segeč
Koristek
Segeč

Alena
Barbora
Alena +
Barbora
Alena
Barbora
Andrej
Ján + Andrej
Ján
Andrej

SP F
SP F

57
63

110
110

41
41

Team sprint C
10 km C
10 km C
SP F
Team sprint C
15 km C
15 km C

14
32

19
96
96
145
29
138
138

19
31
31
50
29
35
35

24.2.2019
26.2.2019
26.2.2019
21.2.2019
24.2.2019
27.2.2019
27.2.2019

77
22
61
DNF

Počet
Počet
štartujúcich krajín
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FIS kontinentálny pohár Slavic Cup
Ján Koristek zvíťazil v celkovom hodnotení FIS COC Slavic Cup-u v kategórii mužov pri počte štartujúcich 88
pretekárov z 8 krajín. V kategórii žien bola najlepšou Slovenkou na 8. priečke Alena Procházková.
39. MWC – MS Masters Beitostolen (NOR)
V kolíske lyžovania sa pozitívne odprezentovali aj naši veteráni, ktorí na MS vo svojich vekových kategóriách
nám spravili medailovú radosť v podobe nasledovných výsledkov:
Dátum

Priezvisko

Meno

Disciplínakategória

Umiestnenie

8.3.2019
10.3.2019

Gabčíková
Staroň
Palguta, Jurčo,
Trizna, Demeter
Gabčíková
Staroň
Jurčo

Martina
Vladimír

15 km C W03
15 km C M08
štafeta 4x5 km
M03
30 km C W03
30 km C M08
45 km F M04

1
3

12.3.2019
13.3.2019
13.3.2019
14.3.2019

Martina
Vladimír
Michal

3
2
2
1

Úsek alpského lyžovania
Podľa evidencie SLA sme mali v sezóne 2018/2019 zaregistrovaných 713 pretekárov a 357 športových
odborníkov v nasledujúcich kategóriách.
PRETEKÁRI

POČET

Predžiaci

359

Žiaci

231

Juniori

46

Dospelý

19

Masters

57

Speed Ski

1

ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

POČET

Rozhodcovia

136

Tréneri

221

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 (2. miesto) a najlepšie umiestnenie v celkovom hodnotení GS (2.
miesto). V historických tabuľkách vyrovnala najlepšie umiestnenie v celkovom hodnotení SL (2. miesto).
Historické tabuľky prepisovala aj na Majstrovstvách sveta v Are, kde vybojovala titul majsterky sveta v GS,
druhé miesto v AC a tretie miesto v SL.
Barbara Kantorová po doliečení zranenia z minulej sezóny začala s pretekmi až v na konci februára. Do bojov
vo svetovom či európskom pohári však už nezasiahla.
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Sezónu plnú výpadkov zažili bratia Žampovci, ktorí sa nedokázali príliš presadiť v silnej mužskej konkurencii,
hoci pri vydarených pretekoch dokázali atakovať druhú polovicu najlepšej tridsiatky. Šťastie im neprialo ani
na Majstrovstvách sveta v Are, kde nedokázali dokončiť ani jednu individuálnu disciplínu, pričom Adam si pri
záverečnom slalome zlomil palec na ruke a sezóna sa pre neho skončila.
Soňa Moravčíková počas štúdia v Amerike absolvovala sériu univerzitných a FIS pretekov, kde dokázala atakovať
najlepšiu sedmičku štartového poľa.
Matej Falát sa taktiež nedokázal presadiť v sérii Svetového pohára, kde sa mu nepodarilo bodovať ani raz. Viac
šťastia mal v Európskom pohári, kde jeho najlepším výsledkom bolo 17. miesto PSL a 18. miesto v SL. Na
Majstrovstvách sveta v Are zaznamenal najlepší mužský výsledok a to 34. miesto v SL. Jeho výsledky však boli
poznačené chorobou, kedy niekoľko dní strávil na lôžku s infúziami.
Matej Prieložný nezaznamenal výraznejší úspech v tejto sezóne, čo sa bohužiaľ potvrdilo aj na Majstrovstvách
sveta v Are, kde nedokázal dokončiť ani jednu zo svojich štyroch disciplín.
Vďaka vynikajúcim výsledkom Petry Vlhovej v súťaži Svetového pohára mohlo Slovensko štartovať aj v tímovej
súťaži PSL na Majstrovstvách sveta v Are medzi najlepšou šestnáctkou. Hoci pri absencii samotnej Petry bolo
náročné obhajovať 2. miesto zpred dvoch rokov, náš tím v zložení Adam Žampa, Matej Falát, Soňa Moravčíková
a Petra Hromcová dokázal prejsť cez skúsenejších Slovincov. Sympatický výkon predviedli aj vo štvrťfinále, kde
podľahli neskorším víťazom Rakúšanom a obsadili tak vynikajúce 5. miesto.
MAJSTROVSTVÁ SVETA
Miesto: Are, Švédsko
Dátum: 4. 2. – 17. 2. 2019
Reprezentačné družstvo muži:
Bendík Martin, Prieložný Matej, Falát Matej, Hyška Martin, Žampa Adam, Žampa Andreas
Reprezentačné družstvo ženy:
Vlhová Petra, Hromcová Petra, Moravčíková Soňa
Vedúci výpravy: Didek Marek
Vedúci tréner výpravy ženy: Magoni Livo
Vedúci tréner výpravy muži: Velez Romain

21 | S t r a n a

Členovia realizačného tímu športovcov:
Žampa Tomáš – tréner
Molema Elias – tréner, servisman
Krysztof Mazurek – tréner
Kovář Svätopluk – servisman
Hudák Jakub – fyzio
Baniar Ján – servisman
Herda Mateusz – tréner
Fahrner Martin – tréner
Lubellan Peter – tréner
Malárik Ivan – fyzio
Latusek Sylvester – servisman

Latusek Sylvester – servisman
Agnerová Viera – doktor
Novorný Roman – manager
Bendík Peter – tréner
Bugán Peter – tréner
Hyška Martin st. – tréner
Krnáč Marián – fyzio
Vlha Boris – manager
Gemza Matej – tréner, fyzio
Parravicini Pierluigi – servisman
Moravčík Braňo - tréner

Zranenia/choroby: Falát Matej (chrípka), Žampa Adam (zlomená ruka)
Všetci reprezentanti a ich realizačné tímy boli ubytovaní priamo v Are v apartmánoch podobných štandardov a
s ľahkým a rýchlym prístupom na pretekové a tréningové kopce.
Technické zabezpečenie a celková logistika podujatia bola na
vysokej úrovni, aj navzdory počasiu, kedy prvý týždeň dosahovali
teploty –20 a naopak +7 a hustý dážď. Kľúčovou úlohou bolo
zabezpečenie úloh tímového hovorcu pre styk s médiami. Ukázalo
sa to hlavne pri práci s Petrou Vlhovou, ktorá musela absolvovať
množstvo rozhovorov, natáčaní, tlačových správ, anti-doping,
vďaka čomu sa jej tím mohol pripraviť na ďaľší deň.
Počas MS sa chorobe nevyhol Matej Falát, ktorý nenastúpil na 2.
kolo obrovského slalomu. Veľké poďakovanie patrí Dr.
Agnerovej (Prieložný team) a Dr. Školkovi (Vlhová team), ktorým
sa podarilo dať Mateja
dokopy aby mohol
štartovať v nedeľnom
slalome aby tak vybojoval najlepší mužský individuálny výkon. Adam
Žampa v 1. kole slalomu nešťastne spadol, zlomil si palec na ruke, bol
dopravený do nemocnice a následne priamo domov na Slovensko.
Všetci naši športovci a ich realizačné tímy vzorne reprezentovali
Slovensko. Tieto MS boli najúspešnejšie v histórii Slovenka vôbec, s 3
cennými kovmi (zlato, striebro, bronz) a 5. miestom v tímovej súťaži.“

Meno

Disciplína

Umiestnenie

Petra Vlhová

SL

3

GS

1

AC

2
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Soňa Moravčíková

TE

5

Petra Hromcová

TE

5

Martin Bendik

AC

DNF2

DH

51

SG

38

GS

DNF1

AC

DNF2

DH

DNF

SG

DNF

Martin Hyška

SL

50

Matej Falat

SL

34

GS

DNS2

TE

5

Andreas Žampa

GS

DNF2

Adam Žampa

TE

5

SL

DNF2

GS

DNF2

Matej Prieložný

MAJTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
Miesto: Val di Fassa, Taliansko
Dátum: 18. 2. – 27. 2. 2019
Reprezentačné družstvo muži:
Katrenič Henrich, Baláž Filip, Sanitrár Ján, Revúcky Samuel, Jaroščák Miroslav
Reprezentačné družstvo ženy:
Hromcová Petra, Jakubčová Zuzana
Vedúci výpravy: Senčeková Zuzana
Vedúci tréner výpravy muži: Ján Sanitrár
Vedúci tréner výpravy ženy: Ďurica Richard
Servisman: Stanislav Vozárik
Zranenia/choroby: Zuzana Jakubčová (zlomená noha), Miroslav Jaroščák ( rozseknutá noha)
Celý tím bol ubytovaný v meste Moena, údolí Val di Fassa. Ubytovanie a strava v hoteli bolo na veľmi dobrej
úrovni. Na športoviská sme dochádzali denne asi 10 kilometrov. 18.2. sa pripojil do tímu Richard Ďurica so
Zuzanou Jakubčovou a Petrou Hromcovou. Na točivé disciplíny pricestoval neskôr Samuel Revúcky. Miroslav
Jaroščák s trénerom Matejom Kulíkom sa ku výprave nepripojili, keďže pretekár sa zranil pri tréningu
v Reiteralme, kde si rozsekol lýtko pri tréningu slalomu a vrátil sa domov.
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Celková úroveň technického zabezpečenia bola na dobrej úrovni aj keď dejiská kĺzavých a točivých disciplín boli
vzdialené asi 20 kilometrov. Pretekári mali možnosť počas celej doby veľmi intenzívne trénovať na vyhradených
zjazdovkách.
Na úvod MSJ boli na programe kĺzavé
disciplíny mužov a točivé disciplíny
žien. Zuzana Jakubčová si zlomila
nohu hneď na prvom tréningu,
následne bola transportovaná do
nemocnice v Trente, kde absolvovala
operáciu. Zo ženskej výpravy
absolvovala slalom a obrovský slalom
len Petra Hromcová, ktorá svojím
výsledkom
neprekvapila
ani
nesklamala.
Petra
s trénerom
následné odcestovali domov. Nové
skúsenosti naberal mužský tím
v kĺzavých
disciplínach.
V zjazde
a super-G štartovali Baláž, Sanitrár
a Katrenič, podali priemerný výkon. Jediný Filip Baláž sa umiestnil na pódiu medzi mladšími juniormi v zjazde.
Do alpskej kombinácie sa rozhodol nenastúpil Filip Baláž, keďže mal bolesti v oblasti krížov. Do súťaže tímov
sme sa bohužiaľ nedostali.
Na záver sa konali sa konali točivé disciplíny mužov, ku výprave sa pripojil aj Samuel Revúcky. Naši reprezentanti
štartovali s veľmi vysokými číslami.
Veľkým pozitívum bola účasť nášho špičkového servismana S.Vozárika, kedy pretekári mali možnosť priučiť sa
technike prípravy lyží. Negatívom bol individuálny prístup, správanie a neadekvátne požiadavky niektorých našich
pretekárov na vedenie výpravy.
Celkovo výsledky zaostali za očakávaniami, aj keď realisticky sme žiadne vysoké ciele sme nemali. Realita
odzrkadlila dlhoročnú nekoncepčnú prácu s mládežou a ťažko splniteľné individuálne nároky jednotlivých
pretekárov.
Meno

Disciplína

Umiestnenie

Petra Hromcová

SL

DNF2

GS

53

GS

DNF2

SG

46

AC

DNF1

DH

40

SL

41

GS

62

SG

53

DH

49

SL

DSQ2

GS

60

SG

DNF1

AC

49

Henrich Katrenič

Filip Baláž

Ján Sanitrár
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Samuel Revúcky

DH

54

SL

DNF1

GS

47

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL EURÓPSKEJ MLÁDEŽE
Miesto: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Dátum: 11. 2. – 15. 2. 2019
Reprezentačné družstvo muži: Lások Adam, Baláž Filip, Sanitrár Ján, Botka Filip
Reprezentačné družstvo ženy:
Strachanová Silvia, Zimenová Miroslava, Pavláková Andrea, Derfényiová Iveta
Vedúci tréner výpravy: Ján Sanitrár

Tréner: Juraj Pavelka, Stanislav Vozárik

Svahy pre súťaže boli kvalitné a primerane náročné. Preparácia tratí bola sťažená častým snežením. Možno
povedať že podmienky pre pretekárov neboli rovnaké a môj názor je, že kvalita tratí nebola zodpovedajúca
významnosti podujatia. Organizácia zo strany SOŠV bola vynikajúca, ubytovanie primerané, strava výborná.
Vystúpenie dievčat hodnotíme ako podpriemerné, z výnimkou 30. miesta Silvii Strachanovej kedy v slalome s
vysokým štartovným číslom porazila aj niektoré papierovo silnejšie súperky. Ostatné výkony nedostatočné,
časové odstupy priepastné.
Výsledky chlapcov hodnotíme pozitívne, časové odstupy 3 až 5s od špičkových pretekárov v tejto kategórii s
vysokými štartovými číslami na mäkkom snehu. Naopak, ukázalo sa, že pri otočenom poradí v druhých kolách
sú naši chlapci schopní s najlepšími držať krok ( F.Baláž v druhom kole GS lepší čas ako celkový víťaz). Za našimi
chlapcami skončili aj pretekári z krajín ako Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, ktoré sú líderskými krajinami v
našom športe.
Meno

Disciplína

Umiestnenie

Ján Sanitrár

SL

17

GS

29

SL

DNF1

GS

21

SL

DNF1

GS

40

SL

DNF2

GS

DNS1

SL

30

GS

48

SL

DNF1

GS

50

SL

42

Filip Baláž
Adam Lások
Filip Botka
Silvia Strachanová
Miroslava Zimenová
Andrea Pavláková
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Iveta Derfényová

GS

45

SL

DNF2

GS

DNF1

*V súťaži družstiev sme nepostúpili z osemfinále
ZIMNÁ UNIVERZIÁDA
Miesto: Krasnojarsk, Rusko
Dátum: 03. 03. - 12.03.2019
Reprezentačné družstvo muži: Hyška Martin, Katrenič Henrich, Madro Oskar, Revúcky Samuel
Reprezentačné družstvo ženy: Hrehorová Evelyn, Hromcová Petra
Tréneri: Hudec Tomáš, Hyška Martin st., Ohrádka Lukáš
Meno

Disciplína

Umiestnenie

Petra Hromcová

SL
TE
GS
SG
SC
SL
TE
GS
SG
SC
SL
TE
GS
SG
SC
GS
SG
SC
SL
TE
GS
SL
GS

DNF1
9
28
10
9
DNF
9
55
41
39
21
9
DNF1
20
12
19
18
19
DNF1
9
12
DNF1
DNF1

Evelyn Hrehorová

Martin Hyška

Henrich Katrenič

Samuel Revúcky

Oskar Madro
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SVETOVÝ POHÁR 2018/2019
Okrem vyššie spomenutých podujatí, dosiahla najvýraznejšie úspechy naša pretekárka Petra Vlhová vo Svetovom
pohári. Na bodovaných priečkach sa umiestnili aj Andreas a Adam Žampovci, na štarte sa objavili aj Matej
Prieložný, Matej Falát a Martin Bendik.
Dátum

Miesto

18.11.
Levi, FIN
27.11.-2.12. Beaver Creek, USA
8.-9.12.
Val d´Isere, FRA
16.-17.12.
Alta Badia, ITA
20.12.
Saalbach, AUT
22.12. Madonna di C., ITA
5.-6.1.
Zagreb, CRO
12.-13.1.
Adelboden, SUI
15.-20.1.
Wengen, SUI
22.-25.1.
Kitzbuhel, AUT
29.1.
Schladming, AUT
22.-24.2.
Bansko, BUL
9.-10.3. Kranjska Gora, SLO

Dátum

Miesto

18.11.
Levi, FIN
21.-25.11.
Lake Luise, CAN
27.11.-2.12. Beaver Creek, USA
8.-9.12.
Val d´Isere, FRA
16.-17.12.
Alta Badia, ITA
20.12.
Saalbach, AUT
22.12. Madonna di C., ITA
5.-6.1.
Zagreb, CRO
12.-13.1.
Adelboden, SUI
15.-20.1.
Wengen, SUI
22.-25.1.
Kitzbuhel, AUT
29.1.
Schladming, AUT
22.-24.2.
Bansko, BUL
28.2.-3.3.
Kvitfjell, NOR
9.-10.3. Kranjska Gora, SLO

Žampa Adam

Žampa Andreas

SL DNF1
GS 19
GS 29
GS DNQ 1
GS 22, SL DNQ
SL DNQ
SL DNQ
GS DNF1, SL DNF2
SL DNQ
SL DNQ
SL DNQ
DNS

Prieložný Matej

Bendik Martin

GS DNQ
GS DNQ
GS DNQ1
GS DNQ

GS 20

GS 26, SG/AC C
GS 27

Falat Matej
SL DNQ

SG DNF, DH 68
SG 57, GS DNF1

SL DNQ
SL DNF 1

AC 35, DH 47

SL DNQ
SL DNF1
SL DNF1
SL DNF1

DH 54, SG DNF
SL DNF1
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Dátum

Miesto
27.-28.10.
17.11.
24.-25.11.
8.-9.12.
21.-22.12.
28.-29.12.
1.1.
5.-6.1.
8.1.
15.1.
1.-2.2.
19.2.
8.-9.3.
11.-17.3.

Vlhová Petra
Soelden, AUT
Levi, FIN
Killington, USA
St. Moritz, SUI
Churchevel, FRA
Semmering, AUT
Oslo, NOR
Zagreb, CRO
Flachau, AUT
Kronplatz, ITA
Maribor, SLO
Stockholm, SWE
Spindel, CZE
Soleu, AND

DSQ 2
SL 2
GS 7, SL 2
PSL 2
SL2, GS 8
GS 1, SL 2
PSL 1
SL 2
SL 1
GS 4
SL 5, GS 1
PSL 8
SL 3, GS 1
SL 3, GS 3

Petra Vlhová
Hlavné ciele boli dva, jeden sa týkal MS a
druhý SP. Vo svetovom pohári bol cieľ
prekročiť 1000 bodovú hranicu v
celkovom hodnotení. A na MS bol cieľ
získať minimálne jednu medailu. Oba ciele
sa podarilo splniť. Počas prípravy sa tím
zameral na tréning GS a PA-SL, ale stále
dával veľký dôraz na tréning SL čo je
Petrina základná disciplína. Všetko bolo
umocnené kvalitnou kondičnou a silovou
prípravou počas suchého tréningu.
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KONTINENTÁLNE POHÁRE 2018/19
Naši pretekári sa pravidelne zúčastňujú kontinentálnych pohárov, predovšetkým Európsky pohár, AustrálskoNovozélandský a Juhoamerický pohár, ktorým štartujú sezónu v letných mesiacoch.
Výsledky Európsky Pohár
Dátum

Miesto
Jančová Tereza
Petra Vlhová
Sophia Lilgová
30.11.-1.12.
Funesdalen, SWE
GS DNQ2, GS 53
SL DNQ2, SL
3.-4.12.
Trysill, NOR
DNQ2
6.-7.12.
Kvitfjell, NOR
SG 47, SG DNQ1
2.-3.3.
Jasna, SVK
GS 1, SL 1
SL 51

Dátum

Miesto
29.-30.11.
11.-12.12.
19.12.
17.-21.12.
6.-7.1.
9.-12.1.
31.1.-1.2.
4.-5.2.
1.-2.3.
11.-12.3.
11.-17.3.

Falat Matej
Bendik Martin
Žampa Andreas
Levi, FIN
SL 44, SL 18
St.Moritz, SUI
Obereggen, ITA
SL DNF2
Zauchensee, AUT
SG 73, SG DNF
Val Cenis, FRA
SL 20, SL 40
Wengen, SUI
DH 57
Tignes, FRA
PSL 17
Gstaad, SUI
SL DNF1, SL 42
Oberjoch, GER
Kranijska Gora, SLO
SL 25, GS 43
GS 27
DH 53,SG 45,
Sella Nevea, ITA
DNF,AC 28

Revúcky
Katrenič
Dátum
Miesto
Samuel
Henrich
Prieložný Matej Hyška Martin
11.-12.12.
St.Moritz, SUI
SG 71, SG 68
SG 58, SG DNF
19.12.
Obereggen, ITA
17.-21.12.
Zauchensee, AUT
SG 80, SG DNF
6.-7.1.
Val Cenis, FRA
SL DNF1, SL 48
1.-2.3.
Oberjoch, GER
GS DNQ2
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V sezóne 2018/2019 sa uskutočnili MSR organizované ŠK ESL. Celkovo sa na týchto medzinárodných FIS
pretekoch zúčastnilo množstvo zahraničných pretekárov aj z Nového Zélandu či Nórska. Preteky boli na veľmi
vysokej úrovni aj vďaka nadväznosti na Európsky pohár v Jasnej.
SL ŽENY
1.
Tereza Jančová

SL MUŽI
1. Matej Falat

2.

Sophia Lilgová

2. Ján Sanitrár

3.

Andrea Pavláková 3. Adam Lások

SL JUNIORKY U21
1.
Tereza Jančová

SL JUNIORI U21
1. Ján Sanitrár

2.

Sophia Lilgová

2. Adam Lások

3.

Andrea Pavláková 3. Tomáš Košík

SL JUNIORKY U18
1.
2.
3.

SL JUNIORI U18

Sophia Lilgová
1. Ján Sanitrár
Andrea Pavláková 2. Adam Lások
Karolina
Ruzickova
3. Filip Botka

GS ŽENY
1.
Tereza Jančová
Michaela
2.
Obertiková

GS MUŽI
1. Andreas Žampa

3.

3. Matej Prieložný

Andrea Pavláková

2. Matej Falat

GS JUNIORKY U21
1.
Tereza Jančová
Michaela
2.
Obertiková

GS JUNIORI U21
1. Samuel Revúcky

3.

3. Ján Sanitrár

Andrea Pavláková

GS JUNIORKY U18
Michaela
1.
Obertiková
2.
Andrea Pavláková
Miroslava
3.
Zimenová

2. Filip Baláž
GS JUNIORI U18
1. Filip Baláž
2. Ján Sanitrár
3. Adam Lások

INTERKRITÉRIUM VRÁTNA
Lyžiarske stredisko Vrátna dolina sa stalo dejiskom už 38.ročníka Ski Interkritérium Vrátna. Deň pred pretekmi
stredisko umožnilo tréning GS na pretekovom kopci čo bolo veľmi pozitívne. Celkovo podujatie hodnotíme
veľmi dobre z hľadiska pripravenosti tratí, materiálneho zabezpečenia, techniky a organizácie. Úplne absentovali
sponzori či už SLA alebo Ski Interkritéria Vrátna. Podujatiu jednoznačne chýba väčšia medializácia a podpora zo
strany sponzorov čo sa odrazilo či už na priestore cieľa alebo aj v kvalite hlásateľa podujatia, čo znížilo tomuto
podujatiu vážnosť, ktorú si jednoznačne zaslúži. Pretekov sa zúčastnili nie len nominovaní pretekári ale aj
pretekári ktorý naplnili voľnú kvótu organizátora.
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Meno

GS

SL

1

4

Mezovská Denisa

DNF

6

Repaská Nikola

DNS

DNS

Hrbáňová Ella

2

3

Polak Sophia

1

1

Katarína Šróbová

4

4

Veronika Šróbová

9

DNF

Rebeka Jančová

David Michael Mažgút

5

Samuel Vigaš

7

Daniel Nosek

3

Barfoot Josh

3

Robert Ruffíny
Juskanič Dávid

8
DNF

23

21

S výsledkov sa oplatí ešte vyzdvihnúť pretekára Michala Beláka, ktorý nebol zaradený do reprezentačného
družstva žiakov, a napriek tomu v konkurencii obsadil v slalome 3. miesto a v obrovskom slalome 1. miesto.
V závere možno konštatovať, že sa opakuje známa situácia z predošlých rokov, kedy stabilné výkony na úrovni
Svetového pohára dokážu prinášať len jednotlivci a ich mikro-rodinné tímy. A preto hlavnou úlohou úseku
v budúcnosti by malo byť zabezpečenie koncepcie rozvoja zjazdového lyžovania v mládežníckom veku.
Úsek snowboardingu
Úsek snowboardingu SLA sa tak ako aj pominulé roky staral v sezóne 208/19 o rozvoj snowboardingu na
Slovensku a vynikajúco reprezentoval slovenský snowboarding aj v zahraničí na základe výsledkov našich dvoch
reprezentantov vo freestyle snowboardingu a to Klaudia Medlová (3. miesto v celkovom hodnotení Svetového
pohára v disciplíne Big Air ) a Samuel Jaroš (2. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov 2019 v disciplíne
slopestyle a 4.miesto na majstrovstvách sveta juniorov 2018 v disciplíne Big Air).
Medzi hlavné činnosti, ktoré vedenie úseku vykonávalo, alebo zabezpečovalo v sezóne 2018/19 boli:
 organizácia Slovenského pohára vo freestyle snowboardingu, tri kolá v disciplínach slopestyle a big air,
 organizácia Školskej snowboardovej ligy , tri kolá v disciplínach snowboardercross a slalom,
 organizácia dvoch podujatí Európskeho pohára v disciplíne slopestyle,
 zastrešenie organizácie snowboardovej časti Zimnej Kalokagatie 2019 na Štrbskom Plese v troch
disciplínach slopestyle, snowboardercross a slalom,
31 | S t r a n a






aktívna práca na oživení disciplíny snowboardercross, ktorá po úspechu Rada Žideka na Svetovej
Zimnej Olympijáde v Turíne bola v obrovskom útlme,
príprava reprezentantov na svetové podujatia EYOF a Svetová Zimná Univerziáda 2019,
pravidelné tréningy talentovaných detí v disciplínach slopestyle a snowboardercross na území SR,
pravidelné tréningové výjazdy reprezentácie a talentovaných detí do zahraničia,

Za kľúčovú aktivitu úseku snowboardingu pokladáme organizáciu Školskej Snowboardovej Ligy ktorú sme
úspešne zorganizovali už druhý krát za sebou spolu so Slovenskou asociáciou športu na školách. Školská
Snowboardová Liga dokázala do snowboardingu vtiahnuť veľké množstvo talentovaných detí na základe čoho
je možné v skorom veku efektívne identifikovať talenty, ktoré môžu mať v budúcnosti vrcholovú úroveň a
prínos pre samotný úsek snowboardingu .

Úsek akrobatického lyžovania
V uplynulej sezóne sme aj tento rok (4.rok za sebou) organizovali Slovakia Freeski Cup 2019 – oficiálny
Slovenský pohár vo freestyle lyžovaní. Na začiatku sezóny sme mali v pláne tri kolá (Jasná, Donovaly, Zuberec),
avšak počas sezóny sa nám naskytla možnosť organizovať aj preteky Európskeho pohára, ktoré sme s potešením
prijali a úspešne zorganizovali. Okrem EC sme dodatočne zorganizovali aj FIS preteky ako finále Slovenského
poháru vo freestyle lyžovaní. Teší nás, že sme zaregistrovali zvýšený záujem o preteky a to nielen zo strany
slovenských freeskierov, ale aj zo strany zahraničných pretekárov. Ako príklad sú poľskí pretekári, ktorí
nechýbali ani na jednom kole Slovenského pohára. Vyššiu medzinárodnú účasť v pretekoch určite zabezpečila
aj skutočnosť, že finále sme organizovali ako FIS preteky a dorazili pretekári z 8 krajín (SVK, CZ, POL, UKR,
ITA, DEN, SLO, JPN).
V uplynulej sezóne nás aktívne reprezentovali pretekári v troch disciplínach : slopestyle, bigair a skicross.
Slopestyle, Bigair: v týchto disciplínach nás reprezentovali Peter Lengyel a Michael Oravec. Vrcholom sezóny
pre Petra boli FIS Majstrovstvá Sveta, ktoré sa konali v Park City (USA). Bohužiaľ sa nám počas tohto výjazdu
nevyhli zranenia a tak náš reprezentant nemohol podať plnohodnotný výkon, na ktorý bol pripravený. Peter sa
tesne pred pretekmi v disciplíne Big air zranil a vďaka pomoci od švajčiarského teamu a ich fyzioterapeutky sa
mohol postaviť na štart v disciplíne slopestyle. Najväčší progres Peter zaznamenal na výjazde v talianskom
stredisku Livigno, kde aj vďaka perfektným tréningovým podmienkam (skvelý snowpark, veľké skoky a hlavne
nafukovací bag s dopadom ) mohol posunúť svoj level jazdenia vyššie. Podarilo sa mu natrénovať 2 double – left
side dub 12 mute a switch right side dub10 safety.
Uplynulá sezóna bola pre Michaela Oravca netypická keďže ho čakali v podstate 2 vrcholy sezóny. Oba boli FIS
juniorské Majstrovstvá sveta. Tie prvé v stredisku Cardrona (NZL) sa v podstate počítali ešte do minuloročnej
sezóny no konali sa až v auguste 2018. Druhým vrcholom boli aprílové juniorské Majstrovstvá sveta, ktoré sa
konali v stredisku Kläppen (SWE). Michaelovi lepšie vyšli MSJ v Cardrone, kde zaznamenal veľmi kvalitný
výsledok – a to 22. miesto v disciplíne Big air. V disciplíne slopestyle obsadil 43. miesto keď sa mu nepodarilo
zajazdiť čistú jazdu. Michaelovi sa nepodarilo zajazdiť čistú jazdu v slopestyle a ani v big air disciplíne. Tomu
zodpovedali aj umiestnenia. V big air obsadil 28.miesto a v slopestyle 48.miesto. Za najlepšie umiestnenie a aj
najväčší úspech považujem 3. miesto na pretekoch Európskeho pohára v Jasnej kde Michael predviedol veľmi
pekné jazdy a dokázal sa tak presadiť v mužskej kategórii a poraziť aj pretekárov o 4 a viac rokov starších.
Skicross: v disciplíne nás reprezentovali Tomáš Bartalský, Nikola Fričová a Ján Sanitrár. Tomáš bol jediným
pretekárom úseku, ktorý pretekal vo FIS Svetovom pohári v tejto sezóne. Bola to jeho prvá celá „sveťáková“
sezóna. Vrcholom sezóny boli seniorské Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v stredisku Solitude (USA).
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Tomášovi ušiel postup do 32-členného finále len o 0,17 sek. Nakoniec sa umiestnil na prvom nepostupovom
33. mieste. Najlepšími výsledkami čo sa týka zisku FIS bodov boli pre Tomáša FIS preteky v stredisku Dolní
Morava (CZE), kde obsadil 2. a 4. miesto. A práve týmito výsledkami si zaistil miesto vo Svetovom pohári aj pre
budúcu sezónu.
Nikolu Fričovú tak isto ako aj Michaela Oravca čakali túto sezóny dvoje Majstrovstvá sveta juniorov. Prvé sa
konali v auguste 2018 v Cardrone (NZL) kde Nikola skončila na 6.mieste z 8 pretekárok. Druhé sa konali na
konci marca v stredisku Reiteralm (AUT) kde sa naša pretekárka umiestnila na 23. mieste z 31. pretekárok.
Nikola zaznamenala počas sezóny slušný výkonnostný progres a pokiaľ sa bude venovať čisto skicrossu a bude
mať aj tréningový plán prispôsobený tejto disciplíne, tak o tri roky môžeme Nikolu vidieť na štarte OH v Číne.
Čo sa týka zisku FIS bodov, tak pre Nikolu boli najúspešnejšie preteky v Dolní Morave (CZE), kde skončila
dvakrát na 3. mieste.
Ján Sanitrár, ktorého doménou sú alpské disciplíny v priebehu sezóny prejavil záujem o jazdenie disciplíny
skicross. Tento záujem potvrdil aj piatimi štartmi na pretekoch FIS a EC. Na základe tohto seriózneho prístupu
a pretekov, ktoré Ján absolvoval sme sa ako predsedníctvo úseku rozhodli ho nominovať na juniorské
Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali na konci marca v stredisku Reiteralm (AUT). Ján sa umiestnil na 48.mieste
zo 65. štartujúcich pretekárov.
Záverom uvádzame informáciu o rozhodnutí našej najznámejšej reprezentantky Zuzany Stromkovej ukončiť
pretekársku kariéru. Tá sa uplynulú sezónu bohužiaľ nezúčastnila žiadnych pretekov z dôvodu zranenia (druhý
krát operované rameno) a v priebehu sezóny urobila definitívne rozhodnutie. Medaila z Majstrovstiev Sveta z
rakúskeho Kreischbergu 2015 je zatiaľ najväčším úspechom slovenského freestyle lyžovania a sme na Zuzku ako
aj na tento výsledok patrične hrdý.
Úsek skokov na lyžiach

Všetky podujatia v lete, ale aj v zime , ktoré sme usporiadali mali vysokú športovú úroveň. V zimnej časti nám
poveternostné podmienky pomohli k realizácii najlepšej zimnej prípravy a organizovaní pretekov za posledné
roky. Svojím úsilím sme dosiahli usporiadanie dvoch kôl zimnej Ligy mládeže a úspešné Majstrovstvá Slovenska,
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ktoré priaznivo hodnotila aj verejnosť v regióne a účasť na pretekoch bola rekordná ( 1 200 divákov ) . Podujatie
sa uskutočnilo v areáli Dubiny (obec Selce) za čo patrí veľká vďaka organizátorom zo Ski klub Selce, ktorým
pomáhal klub KPSL Banská Bystrica. Chceme vyzdvihnúť spoluprácu obidvoch klubov, ktorá je na vysokej
športovej úrovni. Mostík v Dubinách bol počas zimy prakticky permanentne pripravený na tréningový proces,
hlavne pre našich najmladších skokanov. Ziskom je, že na letnú prípravu budú nastupovať v apríli 2019 v lepšej
kondícii ako minulé sezóny. Plán RTC sme týmto naplnili a považujeme sezónu 2018/2019 za veľmi úspešnú
pre celú disciplínu.
Reprezentačné družstvo sa zúčastnilo celej letnej a zimnej časti Lotos Cup-u v Poľsku s veľmi dobrou
úspešnosťou. Väčšina pretekárov si splnila limit umiestnenia v prvej polovici štartovného poľa, ktorý je
podmienkou na splnenie kritérií pre zaradenie do Talentovanej mládeži SLA na sezónu 2019/2020. To svedčí o
dobrom metodickom prístupe trénerov a všetkých členov realizačného tímu.
Štart Viktórie Šidlovej v Seefelde na MS 2019 nám ukázalo veľké rezervy vo finálnom pripravení pretekára.
Dvojmesačná absencia v tréningovom procese (júl -august) ukázala, že pretekárka už nedobehne tréningovú
stratu a vo finále sa to prejavilo. Bol to jej prvý štart na takomto podujatí, z ktorého sa dá zobrať veľké
ponaučenie do budúcnosti a získané skúsenosti aj z Majstrovstiev sveta juniorov 2019 plánujeme využiť v
príprave do novej sezóny. Ale napriek slabším výsledkom z MS 2019 a MSJ 2019 si ceníme po dlhých rokoch
opäť účasť a prezentovanie disciplíny skoky na lyžiach v zahraničí.
Počas sezóny 2018/2019 si kritériá na zaradenie do Talentovanej mládeže SLA 2019 splnilo 11 pretekárov ,
čo je veľký úspech trénerov v ich metodickom prístupe a profesionalite. Toto považujeme za dobré vykročenie
pre náš hlavný cieľ, účasť zmiešaného tímu na OH 2022, ktorý sme si vytýčili na vlaňajšej členskej schôdzi
úseku. Zimná sezóna nám ukázala, ako sa dajú využiť dobré poveternostné podmienky pri príprave
tréningového procesu technických zručností športovca. Tým sme splnili prvý krok. Pevne veríme, že v
nasledujúcej sezóne urobíme krok ďalší, a tým sa priblížime k nášmu cieľu.
Úsek severskej kombinácie

Aj keď sme mali v minulých rokoch v severskej kombinácii primerané zastúpenie aj na medzinárodnej úrovni,
za poslednú sezónu máme razantný nárast aktívnych pretekárov, ktorí vytvorili kostru budúceho
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reprezentačného družstva v tomto športe. Samozrejme to bez skokanskej prípravy nie je možné. Vyzdvihujeme
prácu nadšencov a dobrovoľníkov v skokanskom areáli Dubiny, obec Selce, ktorí pripravili pre rozvoj severskej
kombinácie ideálne zimné podmienky. Či už sa jedná o skokanské mostíky, ale aj o bežecké trate v blízkosti
areálu, ktoré sa stali obľúbené aj pre masovú verejnosť. Vďaka týmto podmienkam sa podarilo zorganizovať tri
veľmi vydarené domáce súťaže (2x Liga mládeže, 1x Majstrovstvá SR), na ktoré prišlo obrovské množstvo
fanúšikov a nemalá časť širokej verejnosti.
Zvlášť oceňujeme profesionálne organizované Majstrovstvá SR 2019, ktoré do areálu v Dubinách pritiahlo nie
len divákov, ale aj televízne štáby. Bolo to opätovné potvrdenie náročnej, ale statočnej práce, ktorá posunula
rozvoj severskej kombinácie opäť o krok dopredu.
V uplynulej súťažnej sezóne sa nám podarilo zúčastniť na všetkých kolách súťažnej série LOTOS Cup Poľského
lyžiarskeho zväzu, ktorá je pre našich pretekárov meradlom s blízkou konkurenciou. Aj v prípade pretekárov,
ktorí absolvovali prvú zimnú sezónu sa jednalo o veľmi úspešné vystúpenia. Výsledky všetkých pretekárov sú
zrkadlom výborného prístupu trénerov k samotnému tréningovému procesu, jeho organizácii a ctižiadosti
pretekárov. V Poľsku si naši pretekári vybudovali veľmi dobré a rešpektované meno.
Zahájením pravidelných pretekov v rámci celonárodnej súťaže mládeže - Ligy mládeže, sa podarilo rozvinúť
severskú kombináciu za uplynulé dva roky do veľmi slušných rozmerov. Prakticky to znamená, že záujem
o bežeckú časť súťaže majú aj pretekári, ktorí neboli cielene vedení k bežeckej časti v rámci ich skokanskej
prípravy. Táto skutočnosť nám pomohla vrátiť severskú kombináciu ako plnohodnotné športové odvetvie SLA
a uistiť vedenie SLA, že výsledky reprezentantov v severskej kombinácii budú nezanedbateľným prínosom
k športovým úspechom reprezentantov SLA.
Neteší nás situácia v mládežníckom areáli v Banskej Bystrici. V letných mesiacoch sa nám darilo pripraviť do
prevádzky aj tieto mostíky. Avšak, koncom leta 2018 sa majiteľ areálu rozhodol zmeniť názor na podporu
a rozvoj skokanského športu, čo malo výrazný dopad na prípravu skokanskej zložky športu. Aj napriek tomuto
nepriaznivému stavu, sme dokázali v rámci kooperácie s areálmi v Českej republike a v Poľsku zabezpečiť
neprerušenie tréningového cyklu mládežníckych reprezentantov.
Úsek lyžovania na tráve
Po doriešení technických problémoch s miestom štartu pre disciplínu slalom získal resort Ahoj v obci Banka FIS
certifikát na preteky Slalom šprint. Po niekoľkých rokoch sa mohli opäť uskutočniť oficiálne FIS preteky na
svahu Ahoj pri Piešťanoch. V dňoch 25.-26.mája 2018 sme privítali 34 pretekárov, juniorov spolu so seniormi,
na prvé preteky v sezóne. Prvé body do FIS juniorského pohára získali Nikola Fričová za 2.a 3.miesto, Alex
Jánoška za 3. a 5.miesto v dvojdňovom Slalom šprinte. Úvod sezóny absolvovala aj víťazka Svetového pohára
za r.2017 Barbara Míková, skončila na 2.mieste, ale ďalšie preteky v sezóne už pre zdravotné problémy
neabsolvovala. Spolu so žiackymi pretekmi to boli veľmi vydarené preteky na začiatok sezóny.
Seriál Svetového pohára 2018 pozostával z pretekov o body do Svetového pohára v Rakúsku, v Českej republike
a v Taliansku kedy sa finále Svetového pohára konalo v talianskom stredisku Sauris, kde si naši pretekári
zopakovali dobré výsledky z posledných Majstrovstiev sveta juniorov 2017 a získali v disciplíne slalom Nikola
Fričová 3.miesto, Adam Masár 14.miesto, v disciplíne superkombinácia Nikola Fričová 5.miesto a Adam Masár
18.miesto. Naši pretekári získali celkom 570 bodov. Nikola Fričová zo svojimi 441 bodmi získala 7.miesto, Alex
Jánoška 34.miesto, Adam Masár 37.miesto a Lukáš Ohrádka 38.miesto.
V juniorskej kategórií začal pretekať aj nádejný Alex Jánoška a spolu s Nikolou Fričovou súťažili o body FIS
Juniorského pohára. Preteky sa uskutočnili u nás v Piešťanoch, vo Švedskom Norkopingu, vo Švajčiarsku v
Bommeli, v Rakúsku a Českej republike, kde Nikola Fričova získala celkom 632 bodov a umiestnila sa celkove
na 4. mieste a Alex Jánoška zo ziskom 471 bodov na celkovom 5.mieste.
35 | S t r a n a

Vrcholom sezóny boli Majstrovstvá sveta juniorov v Taliansku, Montecampione, kde naši pretekári získali krásne
výsledky, Nikola Fričová v obrovskom slalome 6.miesto, a trikrát 7. miesto v slalome, superkombinácii
a superobrovskom slalome. Alex Jánoška získal 5.miesto v slalome, 11.miesto v superkombinácii a 19.miesto
v superobrovskom slalome. Adam Masár pre zdravotné problémy neštartoval.
Talentovanú mládež reprezentovali v letnej sezóne 2018 Nikola Fričová, Alex Jánoška, Adam Masár, Vanesa
Drahovská a Max Macháček. Finančné zdroje boli rozdelené zvlášť pre Nikolu Fričovú a ostatní športovci tvorili
jednotné talentované družstvo. Zdroje boli čerpané na výjazdy, nákup technických pomôcok a oblečenia.
Súťaž Slovenského pohára 2018 bola vyhodnotená z pretekov FIS 26.- 27.05.2018 na Ahoji, 2x Slalom šprint,
slalom a obrovský slalom pre žiakov spolu s Majstrovstvami Slovenska z 29.septembra 2018, kde sme súťažili v
disciplínach slalom, obrovský slalom a superobrovský slalom.
Úsek organizoval viackrát prezentáciu disciplíny lyžovania na tráve v lyžiarskom areáli Ahoj pre nových, mladých
športovcov – lyžiarov
V celej letnej sezóne 2018 pretekali aj naše lyžiarske nádeje v kategóriách U10 – U16. Preteky sa uskutočnili na
Slovensku-Ahoj, v Švajčiarsku-Bommeli, v Rakúsku-Schwarzenbach a finále sa konalo v Taliansku, Levico. Žiacky
medzinárodný kemp bol v Nemeckom-Ehrenfriedersdorfe. Na záver sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie
štyroch kôl pretekov žiakov. Do súťaže sa zapojilo 7 národných lyžiarskych zväzov /CH, JPN, ITA, CZE, GER,
AUT, SVK/, ktoré súťažili v lyžovaní na tráve. Z našich žiakov sa najviac darilo Tatiane Suchej, ktorá skončila
na 2.mieste v kategórii U14, na 3.mieste skončila najmladšia Betka Bošková v U10, na 4.mieste skončila Vanesa
Drahovská v U16 a Sára Gavalierová v U14. Družstvo SR skončilo na 5.mieste.

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 2018 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 čom nastalo výrazné zlepšenie v podobe väčšej transparentnosti, účtovnej prehľadnosti, spätnej
väzby a kvalitnejších mechanizmov kontroly.
Kompletná
účtovná
závierka
SLA
2018
je
k dispozícii
ski.sk/editor/Vyrocna_sprava_SLA/2018/UZ_SLA_2018_schvalena.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. 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
Účel
Organizácia športového podujatia FIS
MASTERS CUP 16.-18.02.2018 na
Štrbskom Plese

IČO

Názov f.o./p.o.

37 798 189

1.SKI MASTERS CLUB

Komenského 90,
Smolenice 919 04

Are 2018 AB

Are

Bartalský Tomáš

Tománkova 7,
Bratislava 841 05

Sídlo

Ubytovanie 2019 - 60%, MS Are
Ubytovanie muži - 60%, MS Are
pracovná cesta
Názov: Preteky FIS+tréningy,Preteky
EC+FIS
Termín:
07.01.-04.02.2018
Miesto:
Ramsau/Rakúsko,Mníchov/Nemecko, Idre
Fjall/Śvédsko, Oslo/Nórsko,
Lenk/Švajčiarsko, Annecy,St.
Francois/Francúzsko
Spôsob
dopravy: auto vlastné, lietadlo, rýchlik
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky EC+FIS,tréningy
Termín: 22.02.-04.03.2018
Miesto: Grasgehren,Mittenwald/Nemecko,
Ramsau/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky FIS+tréningy,Preteky
EC+FIS
Termín:
07.01.-04.02.2018
Miesto:
Ramsau/Rakúsko,Mníchov/Nemecko, Idre
Fjall/Śvédsko, Oslo/Nórsko,
Lenk/Švajčiarsko, Annecy,St.
Francois/Francúzsko
Spôsob
dopravy: auto vlastné, lietadlo, rýchlik
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky FIS, Tréningy
Termín: 14.03.-22.03.2018
Miesto:Ramsau/Rakúsko, Idre Fjall,
Are/Švédsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky NC
Termín: 24.03.-26.03.2018
Miesto:Ramsau/Rakúsko, Idre Fjall,
Are/Švédsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky EC+FIS,tréningy
Termín: 22.02.-04.03.2018
Miesto: Grasgehren,Mittenwald/Nemecko,
Ramsau/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec

f.o.
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Pracovná cesta
Názov: Preteky FIS
Termín: 13.02.-18.02.2018
Miesto: Bakuriani/Gruzínsko
Spôsob dopravy: lietadlo
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky FIS
Termín: 12.04.-16.04.2018
Miesto:Lofsdalen/Švédsko
Spôsob dopravy: Lietadlo
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky FIS,tréningy,Preteky NC
Termín: 14.03.-26.03.2018
Miesto: Ramsau/Rakúsko,Idre
Fjall,Skelleftea,Are/Švédsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky FIS
Termín: 12.04.-16.04.2018
Miesto: Lofsdalen/Švajčiarsko
Spôsob dopravy: lietadlo
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Konferencia SLA
Termín: 31.05.2018
Miesto: Poprad/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 2x športovec

Bartalský Tomáš

Tománkova 7,
Bratislava 841 05

f.o.

Bekeš Michal

Ždiar 417,
Ždiar 059 55

42 140 781

Boardsparadise Handlová

Okružná 21/2,
Handlová 972 51

50 635 999

ČASOMIERA - VOS - TPK s.r.o.

Moravecká 22
951 93 Topoľčianky

f.o.

Náklady spojené s trénerskými službami pre
reprezentanta
Pracovná cesta: Tréning, príprava, Fínsko,
Estónsko, Švédsko, Andora, 29/1-8/4/2018
Lyž. výstoj, masáže, lekárska prehliadka
Školská snowboardová liga v SR III. Kolo
14.02.2018
Školská snowboardová liga v SR I. kolo
10.01.2018
Školská snowboardová liga v SR II. Kolo
25.01.2018
Technicko-organizačné zabezpečenie
pretekov EC Jasná 12.-14.01.2018
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov,Slovenský pohár v
behu na lyžiach
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov,Slovenský pohár v
behu na lyžiach Kremnica-Skalka
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov podujatiaa Slovenský
pohár v bežeckom lyžovaní
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov,Slovenský pohár v
bežeckom lyžovaní Levoča

39 | S t r a n a

Spracovanie, meranie výsledkov športového
podujatia Slovenskéhý pohár v bežeckom
lyžovaní, Śtrbské Pleso
Meranie a spracovanie výsledkov
športového podujatia Slovenský pohár v
bežeckom lyžovaní 24.-25.2018 Látky-mláky
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov - VC Kremnice Slavic cup FIS 17-18/3/2018
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov - Š. Pleso 2425/3/2018
DPH 1/2018 žehlička Swix - BU

DPH Tyče - World Cup Gate Brush 100ks
DPH kvartál 04/2018 (Sprint, Toko, Wauhti vosky)
DPH Kombinéza V. Drahovská
DPH Nákup materiálu(polar nd sencor,polar
nd strap soft)
DPH Skokanské kombinézy - 2ks

Daňový úrad SR

-

Davos Klosters Bergbahnen AG

Davos

Falat Matej

Veselá 4
Prešov 080 01

Holišík Juraj

Matúšková 18
Dolný Kubín 026 01

-

DPH Tyče World Cup Gate Platinum brush
grip 30ks
DPH trénovanie Revúcky 9/18

DPH Polar ND

Daň zo závislej činnosti 01-12/2018
Ubytovanie 28/1-8/2/2018,Majstrovstvá
sveta juniorov 2018

-

Ubytovanie 28/1-8/2/2018,Majstrovstvá
sveta juniorov 2018
Odmena športovci MS

Odmena športovci MS
Refundácia nákladov: cestovné, trénovanie,
servis lyží - účelový príspevok

f.o.

Refundácia nákladov: ubytovanie, travel
money
Refundácia nákladov: športová príprava WC
Zahrab, WC Kitzbuehel, WC Schladming,
WC Levi, WC Val d´Isere, WC Madona
Pracovná cesta
Názov: Medzinárodné žiacke preteky
Termín: 06.03.-10.03.2018
Miesto: Folfaria/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste:
15, z toho 4x tréner, 10x športovec, 1x
vedúci výpravy

f.o.
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Medzinárodné žiqacke preteky, Val d
Isere/FRA, 1-8/4/2018

f.o.

Holišík Juraj

Matúšková 18
Dolný Kubín 026 01

43 673 678

Ing. František Toman EF DATA

Hlavná 600/107
03301 Podtureň

50 120 174

Ing. Mária Košická

Ústecko-Orlická 3301/26
Poprad 058 01

f.o.

Ján Tánczos

Krížna 4
Banská Bystrica 974 01

počítačové spracovanie údajov časomiery z
pretekov Školská snowboardová liga 1.kolo
10.01.2018 Jasná
Počítačové spracovanie údajov časomiery z
pretkov SLP žiakov 3. kolo 20.21.01.2018
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov. Zo 4. kola
Slovenského pohára žiakov 03-04.02.2018
na Kubinskej holi
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov. Z pretokov
Snowboard-FIS 17-18-02.2018 Vyšná Boca
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov. Z pretekov Školská
snowboardová liga 25.01.2018 v Jasnej
Počítačové spracovanie údajov časomiery z
pretekov MSR Žiakov na Maline Brde 24.25.02.2018
Spracovanie údajov časomiery a
vyhotovenie výsledkov z pretekov
Snowboardová liga 14.02.2018
Spracovanie údajov časomiery z pretekov
Finále SLP Žiakov 17.-18.03.2018 v Jasnej
počítačové spracovanie údajov časomiery z
pretekov Školská snowboardová liga 4.kolo
15.03.2018 Jasná,vedenie a vyhotovenie
Školskej snowboardovej ligy
Spracovanie údajov časomiery
Daňové priznanie a účtovná závierka za r.
2017
Vedenie účtovníctva,personálnej a mzdovej
agendy za obdobie 1/2018
Vedenie účtovníctva,personálnej a mzdovej
agendy za obdobie 2/2018
Vedenie účtovníctva,personálnej a mzdovej
agendy za obdobie 3/2018
Vedenie účtovníctva,personálnej a mzdovej
agendy za obdobie 4/2018
Vedenie účtovníctva,personálnej a mzdovej
agendy za obdobie 5/2018
Vedenie účtovníctva,mzdovej, personalnej
agendy za obdobie 6/2018
Pracovná cesta
Názov: FIS Camp
Termín: 06.01.2018-12.01.2018
Miesto: Taliansko,Rakúsko,Slovinsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 6,
2x tréner a 4x športovec
RFN 18CP00019
Pracovná cesta
Názov: Preteky LOTOS Cup
Termín: 18.01.-20.01.2018
Miesto: Szczyrk/Poľsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste :
13, z toho 8x športovec a 5x tréner
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RFN 18CP00019
Pracovná cesta
Názov: Preteky LOTOS Cup
Termín: 18.01.-20.01.2018
Miesto: Szczyrk/Poľsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste :
13, z toho 8x športovec a 5x tréner
Pracovná cesta
Názov: Medzinárodné preteky v skoku na
lyžiach Lotos Cup
Termín: 08.02.-11.02.2018
Miesto: Zakopané/Poľsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste :
15, z toho 10x športovec a 5x tréner
Poskytnutá záloha: Sústredenie talentovaná
mládež, Szczyrk/Poľsko, 15-19/5/2018
Pracovná cesta
Názov: Výcvikový tábor-skoky na lyžiach
Termín:16.05.-19.05.2018
Miesto: Zakopané/Poľsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 7,
z toho 3x tréner, 7x športovec
Pracovná cesta
Názov: Medzinárodné preteky v skoku na
lyžiach Lotos Cup
Termín: 01.03.-04.03.2018
Miesto: Szczyrk/Poľsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste :
16, z toho 5x tréner,
11x športovec
Cestovný príkaz: medzinárodné preteky v
skoky na lyžiach Lotos Cup, Zakopané/POL,
22-25/2/2018
Refundácia nákladov: lyže+viazanie Erik
Kapiáš
Pracovná cesta: FIS CAMP, Szczyrk/POL,
17-22/12/2018, 2 tréneri, 4 športovci,
cestovné výdavky
Pracovná cesta: O pohár mesta Rožnov,
Rožnov/CZE, 27-30/6/2018, 2 tréneri, 3
športovci, ubytovanie
Pracovná cesta: FIS CAMP, Rasnov/RUM,
9-16/9/2018, 2 tréneri, 4 športovci
(cestovné, stravne, ubytovanie, štartovné)
Pracovná cesta: Lotos Cup, Szczyrk/POL,
14-17/6/2018, 2 tréner, 7 športovcov, 1
technik (ubytovanie, štartovné, trening)
Trénerská činnosť 1/2018

Trénerská činnosť 2/2018

Trénerská činnosť 3/2018
služby vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien podľa
schváleného plánu prípravy za obdobie
04/2018
vedenie tríningového procesu
reprezentačného družstva žien podľa
schváleného plánu 05/2018

22 717 978

Ján Valuška RUO-KORK DOM
KORKOV

Kukučínova 3379/18,
Banská Bystrica 97401

vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien 6/2018
vedenie tréningového procesu
reprezentačného družstva žien 7/2018
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Výživové doplnky(Join Flex, animo energy
sneck bar,extrapep)
Fakturujem Vám služby vedenie
tréningového procesu podľa schváleného
plánu prípravy za obdobie 01.08.31.08.2018
Trénerská činnosť 9/2018

Kolieska zadné na kol. lyže

Nákup materiálu

Kolieska rýchle na kol. lyže

Trénerská činnosť 10/2018

Trénerská činnosť 11/2018

servisné práce 10,11,12/2018

Vosky

Trénerská činnosť 12/2018

Doplnky výživy pre športovcov
Pracovná cesta
Názov: FIS preteky o Svetový pohár
Termín:29.06.-01.07.2018
Miesto: Predklášterí/Česká Repiblika
Spôsob dopravy: lietadlo, auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 1x tréner, 2x športovec,1x vedúci
výpravy
Nákup športovej pretekárskej prilby pre
lyžovanie na tráve
Pracovná cesta
Názov: FIS preteky o Svetový pohár
Termín:29.06.-01.07.2018
Miesto: Predklášterí/Česká Repiblika
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 1x tréner, 2x športovec,1x vedúci
výpravy
Pracovná cesta
Názov: WC+MSJ
Termín: 22.07.-04.08.2018
Miesto: Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 1x tréner, 2x športovec, 1x vedúci
výpravy
Pracovná cesta
Názov: WC+MSJ
Termín: 22.07.-04.08.2018
Miesto: Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 1x tréner, 2x športovec, 1x vedúci
výpravy

Jánoška Martin

Hudobná 2
Piešťany 921 01

f.o.

43 | S t r a n a

Pracovná cesta
Názov:FIS+ČP
Termín: 24.08.-26.08.2018
Miesto:Štítna n/v/Česká Republika
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 5,
z toho 1x tréner, 2x športovec, 1x vedúci
výpravy, 1x technik
Refundácia nákladov: PHL kosačka,
mulčovacie zariadenie
Refundácia nákladov: náklady za účasť na
sústredeniach s NTG team Stifelsen
Refundácia nákladov: náklady za účasť na
sústredeniach s NTG team Stifelsen doplatenie

30789443

Klub ľadových športov KRYHA v
Bratislave

Saratovská 26
Bratislava 841 02

31 686 575

KTAG, s.r.o.

Karpatská 15
Poprad 058 01

44 839 766

Lama Bioinštitút, s.r.o.

Hoštáky 1045/2,
Piešťany 921 01

Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 01/2018,Poprad
Karpatská 15
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 02/2018,Karpatská
15, Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 03/2018,Karpatská
15, 058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 04/2018,Karpatská
15, 058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 05/2018,Karpatská
15,058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 06/2018.Karpatská
15, 058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 07/2018.Karpatská
15,058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 08/2018,Karpatská
15, 058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 09/2018,
Karpatská 15, 058 01 Poprad
Nájom, energia, upratovacie služby za
administratívne priestory 10/2018,
Karpatská 15, 058 01 Poprad
Výkon funkcie športového riaditeľa 01/2018
za úsek ULT
Výkon funkcie športového riaditeľa 02/2018,
SU
Výkon funkcie športového riaditeľa 03/2018
ULT
Výkon funkcie športového riaditeľa
04/2018,ULT
Výkon funkcie športového riaditeľa a
predsedu ULT 5/2018
Výkon funkcie športového riaditeľa a
predsedu ULT 6/2018
Náklady spojené s výkonom športového
riaditeľa a predsedu úsekuULT 7/2018
Sprostredkovanie služby v nadväznosti na
plán činnosti SLA-úseku lyžovania na tráve
na rok 2018, náklady spojené s výkonom
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športového riaditeľa a predsedu úseku LT.
Výkon funkcie 08/2018
Výkon funkcie športového riaditeľa a
presedu ULT 9/2018
Výkon funkcie šp. riaditeľa a predsedu ULT
10/2018
Výkon činnosti šp. riaditeľa a predsedu
úseku 11/2018
Letenka Bratislava - Atény 8 x Mek-SLA
12.05.-19.05.2018
Letenky a ubytovanie : Frič, Fričová,
Jánoška Martin, Jánoška Alex
Letenka 4x BUD-NYO-BUD
Letenky Zurich FIS 2018
26.09.2018/28.09.2018 dve osoby
Letenky Zurich FIS 2018 25.09.2018/28.09.2018 dve osoby

31 563 678

LIPTOUR cestovná kancelária,
s.r.o.

Štúrova 1036/32,
Liptovský Mikuláš 031 01

42 421 624

LO MŠK KEŽMAROK

Severná 4,
Kežmarok 060 01

42 083 877

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

Pod Vinicou 3
Levoča 054 01

42 301 564

Lyžiarský klub SKI TEAM JASE

Látky 150
Látky 985 45

31 801 854

Lyžiarsky klub VICTORY

Šustekova 47
Bratislava 851 04

Letenky Zurich FIS 2018 25.09.2018/28.09.2018
Letenky Zurich FIS 2018 26.09.2018/28.09.2018
Letenky Zurich FIS 2018 26.09.2018/27.09.2018 dve osoby
Letenka Helsinky, 1 vedúci výpravy
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Náklady telentovanej mládeže - Nemcová
Klaudia, Jančová Tereza, Jančová Rebeka
Náklady talent. mládeže - Nemcová,
Jančová Tereza, Jančová Rebeka
(ubytovanie Kabdalis, oprva lyžiarok, vložky
do lyžiarok, športové oblečenie)
Náklady talent. mládeže - Nemcová,
Jančová Tereza, Jančová Rebeka
(ubytovanie, športové oblečenie, štartovné,
cestovné)
Náklady spojené s činnosťou klubu
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Náklady spojené s tréninogovým procesom
(viazanie)
Náklady spojené s prípravou podujatia a
úpravou bežeckých tratí
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
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Vyúčtovanie - Účelový prípevok na športovú
prípravu: Velez-Zuzulová Veronika
Vyúčtovanie - Účelový prípevok na športovú
prípravu: Velez-Zuzulová Veronika
(prenájom auta, réžijný materiáýl,letenky,
cestovné náklady)
Náklady na športovú prípravu a účasť na SP
(trénerske služby, ubytovanie, letenky,
stravné)
RFN 18CP00002
Pracovná cesta
Názov: Preteky Tourdeski
Termín: 01.01.-04.01.2018
Spôsob dopravy: auto služobné
Miesto: Leuzerheide/Švajčiarsko,
Oberstdorf/Nemecko
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 3,
z toho 1x športovec,
1x vedúci
výpravy a 1x servisman
Pracovná cesta
Názov: Svetový pohár v behu na lyžiach
Termín: 11.01.-14.01.2018
Miesto: Drážďany/Nemecko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 1x tréner
2x športovec
a 1x servisman
RFN 18CP00006
Názov: Športová príprava a svetový pohár v
behu na lyžiach
Termín: 14.01.-21.01.2018
Miesto: Planica-Rateče/Slovinsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 6,
z toho 3x športovec
1x vedúci
výpravy, 1x masér a 1x servisman

31771700

Lyžiarsky oddiel SKI-ZU

Strojnícka 88/A
Bratislava 821 05

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Výkon funkcie športového riaditeľa 01/2018
BÚ
41 879 791
Výkon funkcie športového riaditeľa 02/2018
BÚ
Pracovná cesta
Názov: Cesta na ZOH
Termín: 01.02.-27.02.2018
Miesto: Bratislava/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 2x športovec, 1x vedúci výpravy, 1x
servis
Pracovná cesta
Názov: Odovzdanie pracovných
dokumentov
Termín: 26.03.2018
Miesto: Poprad/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športový riaditeľ

Malák Michal

Malák Michal
f.o.

Spotreba PHM - PP230CL 1/2018

Malák Michal

Spotreba PHM-PP230CL 2/2018

Malák Michal

Spotreba PHM PP230CL 3/2018

Malák Michal

Výkon funkcie športového riaditeľa 03/2018

Zaobstaranie umytie auta PP005DR

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

41 879 791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60
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Spotreba PHM- PP230CL 4/2018

Výkon funkcie športového riaditeľa 04/2018

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

41 879 791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Nákup rámčekov na diplomy, ocenenia

Malák Michal

Nákup rámiky 25ks a sada športových
pohárov

Malák Michal

Pracovná cesta
Názov: 51. FIS Kongres
Termín:12.05.2018-19.05.2018
Miesto: Costa Navarino/Grécko
Spôsob dopravy: lietadlo, auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 9,
z toho 1x GS, 8x člen Mek
Výkon funkcie športového riaditeľa
05/2018,BU

f.o.
Malák Michal

41 879 791

Spotreba PHM PP230CL za 5/2018
Pracovná cesta
Názov: Sústredenie Reprezentácie a
Talentovanej mládeže
Termín:17.06.-26.06.2018
Miesto: Salamandra resort/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 7,
z toho 1x tréner, 5x športovec,1x vedúci
výpravy

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.
Malák Michal

41 879 791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Výkon funkcie športového riaditeľa 07/2018

41 879 791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Výkon funkcie športového riaditeľa 08/2018

41 879 791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Výkon funkcie športového riaditeľa 06/2018

Spotreba PHM PP230CL za obdobie 6/2018
Kúpa letenky NOR, Lístok na vlak Oslo,
parkovanie na letisku Schwechat počas
kempu
Pracovná cesta
Názov: Medzinárodný tréningový kemp
Termín:07.08.-15.08.2018
Miesto: Sjusjoen/Nórsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 3,
z toho 2x športovec, 1x vedúci výpravy
Spotreba PHM PP230CL za 7/2018

Vyúčtovanie spotreby PHM za obdobie
08/2018, PP230CL
Pracovná ceste: sústredenie RD a MT BU
Dachstein/Rakúsko, 10-17/10/2018
Trénerské služby nad rámec povinností
športového riaditeľa BÚ SLA pri vedení
tréningového procesu Talentovej mládeže
BÚ SLA od 08.08.-15.08.2018 počas
medzinárodného kempu v NOR
trénerské služby nad rámec povinností
športového riaditeľa BÚ SLA pri vedení
tréningového procesu Talentovej mládeže

47 | S t r a n a

BÚ SLA od 26.08.-31.08.2018 počas
sústredenia v resorte Salamandra
Zabezpečenie stravy pre účastníkov testov
ÚTM

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Výkon funkcie športového riaditeľa 09/2018

41 879 791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Práce na mandátnu zmluvu 12/2018

41879971

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Práce na mandátnu zmluvu 11/2018

41879971

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Trénerská činnosť 10/2018

41879791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Trénerská činnosť nad rámec činnosti

41879791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Vyúčtovanie spotreby PHM za obdobie
09/2018, PP230CL
Nákup letenky Viedeň - Zurich pre
športového riaditeľa
Refundácia nákladov: bežky - Korísek,
Bielikova, Oravec, Tilesch, Renda
Refundácia nákladov: bežky - Klementová
Pracovná cesta: Pravidelné jesenné
zasadnutie technických komisií FIS a
jednanie pre účely SLA, Zurich/Švajčiarsko,
26-28/9/2018
Refundácia nákladov: nabíjacie batérie

Letenky M.Malak Viedeň-Oslo-Trondheim
Refundácia nákladov: ubytovanie MSJ
Lahti/FIN, MS U23 Lahti/FIN

Refundácia nákladov: Vyúčtovanie spotreby
PHL MV PP230CL 11/2018

Refundácia nákladov: Vyúčtovanie spotreby
PHL MV PP230CL 10/2018
Refundácia nákladov: poplatok za bež. trate,
ubytovanie

Malák Michal

f.o.

Pracovná cesta: Sústredenie, Š. Pleso/SVK,
7-9/12/2018, 1 športovec, stravné a
ubytovanie
Tréningový proces od 19-23/11/2018
Pracovná cesta: medzinárodné preteky FIS
21-23/12/2018, Syanki/UKR

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

Malák Michal

41879791

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

f.o.

Malák Michal

Tatranské Matliare 2
Vysoké Tatry 059 60

51 828 324

Marek Didek

Morušova 517/9
Liptovský Mikuláš 031 04

Výkon funkcie športového riaditeľa za
9/2018
Výkon funkcie športového riaditeľa 10/2018
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Administratívne služby 11/2018

Administratívne služby 12/2018
51828324

Marek Didek

Morušova 517/9
Liptovský Mikuláš 031 04

Masár Ľubomír

Pod Párovcami 3
Piešťany 921 01

Výkon funkcie športového riaditeľa 7/2018

Výkon funkcie športového riaditeľa 8/2018
nákup benzínu do kosačky, materiál na
štartovaciu rampu, tlačivá FIS, igelitové
tašky, štátne zástavy,zaobstaranie reklami
podujatia v novinách, preprava
vlakom+miestenka do L. Mikuláša pre auto
SLA+materiál,
nákup nafty do auta
SLA a benzín do štvorkolky, kúpa
toaletného papiera do TOI TAOI,
nákup elektro materálu, kan. potreby, nákup
pohárov a madailí víťazom, kúpa vecné
ceny pretekárom, zaobstaranie
občerstvenia, min. voda, grafické
práce+kanc. potreby+tlačivá br.
rozhod,nákup farieb modrá,červená na
značenie bránky,
zaobstaranie večere tech. delegáta,
ubytovanie tech. delegáta, vyúčtovanie tech.
delegáta
nákup benzínu do kosačky, materiál na
štartovaciu rampu, tlačivá FIS, igelitové
tašky, štátne zástavy,zaobstaranie reklami
podujatia v novinách, preprava
vlakom+miestenka do L. Mikuláša pre auto
SLA+materiál,
nákup nafty do auta
SLA a benzín do štvorkolky, kúpa
toaletného papiera do TOI TAOI,
nákup elektro materálu, kan. potreby, nákup
pohárov a madailí víťazom, kúpa vecné
ceny pretekárom, zaobstaranie
občerstvenia, min. voda, grafické
práce+kanc. potreby+tlačivá br.
rozhod,nákup farieb modrá,červená na
značenie bránky,
zaobstaranie večere tech. delegáta,
ubytovanie tech. delegáta, vyúčtovanie tech.
delegáta
Pracovná cesta
Názov: Svetový pohár FIS v lyžovaní na
tráve
Termín: 15.06.-17.06.2018
Miesto: Rettenbank/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 2x športovec, 1x tréner, 1x vedúci
výpravy
Pracovná cesta
Názov: Preteky Český pohár
Termín:22.06.-24.06.2018
Miesto: Č. Petrovice/Česká Repiblika
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 1x tréner, 3x športovec

f.o.

Finále Svetového pohára, Sauris/ITA, 1216/9/2018
Pracovnácesta: S. pohár - Finále Taliansko,
Majstrovstvá ČR , vecné ceny, kanc.
Materiál
Pracovná cesta: organizáce MSR,
odovzdanie zapožičaných materiálov, 28/911/10/2018, cestovné výdavky
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MSJ SNB Nový Zéland, 16/8-3/9/2018
Poskytnutá záloha: Majstrovstvá sveta
juniorov - ubytovanie, 16/8-3/9/2018
Pracovná cesta: Tréning na WC Modena,
Saas Fee/Švajčiarsko, 7-20/10/2018, 1
športovec, 1 trener, cestovné, stravné,
ubtovanie
Pracovná cesta: sústredenie pred MS
juniorov, Saas Fee/Švajčiarsko, 1827/7/2018, 1 tréner, 1 športovec, cestovné,
ubytovanie
Pracovná cesta: FIS Svetový pohár Big Air,
Carderona ski center/Nový Zéland, 310/9/2018, (cestovné, stravné, ubytovanie)

Matys Matej, Ing.

Komenského 135
Čadca 022 04

43 354 661

Mgr. Stanislav Holienčík

Jarková 343
Dobšiná 049 25

f.o.

Murgáč Tomáš

Pekná cesta 9
Bratislava 831 52

f.o.

Zabezpečenie funkčných testov talentovanej
mládeže
Pracovná cesta
Názov: Funkčné vyšetrenie Talentovaná
mládež
Termín:08.07.-09.07.2018
Miesto: Bratislava/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 7,
z toho 1x tréner, 6x športovec
telovýchovná prehliadka športovca
zaradeného do Talentovanej mládeže
Pracovná cesta
Názov: Sústredenie Hodreša-Hámre
Termín: 26.08.-31.08.2018
Miesto: Hodru sa-Hámre/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste :
11 z toho 1x tréner, 9x športovec, 1x vedúci
výpravy
Trénerské služby v čase od 26.08.31.08.2018 družstvo RD OH Nádeje
Pracovná cesta
Názov: Nadácia SOV
Termín: 17.09.2018
Miesto: Bratislava/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 1,
z toho 1x tréner
Sústredenie Bruksvallna, Švédsko, 323/11/2018
Pracovná cesta: testy Národné športové
centrum, BA/SVK, 23-34/10/2018, 1 tréner,
5 športovci, testy NŠC
Trénerská činnosť a organizácia pre
funkčné testy
Pracovná cesta: Sústredenie,
Bruksvallarna/SWE, 3-27/11/2018, 10
športovcov, 2 tréneri, (cestovné, ubytovanie,
trate, trajekr)
Pracovná cesta: sústredenie, Švedsko, 327/11/2018, 1 športovec, cestovné výdavky
RFN 18CP00012
Pracovná cesta
Názov: FIS Junior Event
Termín: 19.01.2018-21.01.2018
Miesto: Sudelfeld /Nemecko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
1x tréner a 1x športovec
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Pracovná cesta
Názov: 1. kolo Slovakia Freeski Cup 2018
Termín: 01.02.-04.02.2018
Miesto: Zuberec/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športový riaditeľ
Pracovná cesta
Názov: Tréninfový camp. tal. Mládeže
Termín: 04.03-09.03.2018
Miesto: Kreischberg/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1x tréner, 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky Svetového pohára
Termín: 11.03.-14.03.2018
Miesto: Seiser Alm/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1x tréner, 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky Európskeho pohára
Majstrovstiev Česka vo freesetyle
Termín: 29.03.-2.4.2018
Miesto: Pec pod Snežkou/Česká Republika
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x technický delegát
Pracovná cesta
Názov: Tréninfový camp. tal. Mládeže
Termín: 04.03-09.03.2018
Miesto: Kreischberg/
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1x tréner, 1x športovec
Pracovná cesta
Názov:Stretnutie prezidenta
SLA,viceprezidenta SLA,GS,Predsedníctvo
ÚAL
Termín: 22.03.2018
Miesto: Dolná 19, Banská
Bystrica/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športový riaditeľ
Pracovná cesta
Názov: Tréninfový camp Tal. Mládeže
Termín: 17.04.-24.04.2018
Miesto: Hintertux/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1xtréner, 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Tréningový camp reprezentácie
Termín: 06.05.-10.05.2018
Miesto: Hintertux/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 3,
z toho 2x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Tréningový camp tal. mládeže
Termín: 17.04.-24.04.2018
Miesto: Hinstertux/ Rakúsko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Majstrovstvá Sveta Juniorov
Termín: 15.08.-04.09.2018
Miesto: Cardrona/Nová Zéland
Spôsob dopravy: auto vlastné, lietadlo
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Tréningové sústredenie Talentovej
Mládeže na MSJ

f.o.

Murgáč Tomáš

Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
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Termín: 15.08.-04.09.2018
Miesto: Cardrona/Nový Zéland
Spôsob dopravy: auto vlastné,lietadlo
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 1x tréner, 2x športovec, 1x
fyzioterapeut
Pracovná cesta
Názov: 51. FIS Kongres
Termín:12.05.2018-19.05.2018
Miesto: Costa Navarino/Grécko
Spôsob dopravy: lietadlo, auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 9,
z toho 1x GS, 8x člen Mek
Poskytnutá záloha: Preteky FIS Majstrovská
Sveta Juniorov - Cardrona/Nový Zeland,
16/8-4/9/2018
Pracovná cesta
Názov: Tréningové sústredenie
Talentovanej Mládeže na MSJ
Termín: 15.08.-04.09..2018
Miesto:Candrona/Nový Zéland
Spôsob dopravy: auto vlastné, lietadlo
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 1x tréner, 2x športovec, 1x
fyzioterapeut
Pracovná cesta
Názov: Majstrovstvá Sveta Juniorov
Termín: 15.08.-04.09..2018
Miesto:Candrona/Nový Zéland
Spôsob dopravy: auto vlastné, lietadlo
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 1,
z toho 1x tréner,
Pracovná cesta
Názov: tréning juniorskej reprezentácie
Termín: 01.10.-05.10..2018
Miesto:Hintertux/Rakúsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 1x tréner, 1x športovec
Pracovná cesta: FIS kalendárová
konferencia, Zurich/Švajčiarsko, 2529/9/2018

f.o.
Murgáč Tomáš

Pekná cesta 9
Bratislava 831 52

f.o.

Nosek Daniel

Okružná 16
Martin 036 01

44 952 651

Ondrej Benka - Rybár

08601 Zlaté 211

31733174

PK Auto s.r.o.

Mnoheľova 825/3,
Poprad 058 01

Prieložný Matej

Sliačska 15/b
Bratislava 831 02

Pracovná cesta: tréningové sústredenie
talent. mládeže Stubai, 27/11-6/12/2018
Refundácia nákladov: Lyžiarská výbava pre
Nosek, Petruf, Mezovská
Vykonávanie práce technika lyží pre
reprezentantov v behu na lyžiach za
obdobie 01.02.-28.02.2018
(príprava,údržba, testovanie
lyží,voskovanie,zabezpečovanie športovej
prípravy
Vykonávanie práce technika lyží pre
reprezentantov v behu na lyžiach za
obdobie 01.03.-29.03.2018
(príprava,údržba, testovanie
lyží,voskovanie,zabezpečovanie športovej
prípravy
Výkon funkcie servisman 6-12/2018

Výkon funkcie servismana 6-12/2018

Mikrobus Opel
Náklady na športovú prípravu (trénerska
činnosť)
Refundácia nákladov: príspevok na EC,
ubytovanie

f.o.
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Refundácia nákladov: odmena trénerovi
Prieložný Matej

Sliačska 15/b
Bratislava 831 02

36 044 598

Pro Auto s.r.o.

Zvolenská cesta 23, Banská
Bystrica 974 05

46 831 304

PROGRESS ZONE, s. r. o.

Pekná cesta 2455/9,
Bratislava 831 52

PROtour s.r.o.

Štúrova 23,
Liptovský Mikuláš 031 01

Sanitrár Ján

Kollárova 53
Banská Bystrica 974 04

SKI CLUB VRÁTNA

Južná trieda 44
Košice 040 01

f.o.
Refundácia nákladov na trénera

Oosbný automobil Suzuki Vitara

Trénerská činnosť 2/2018, UAL

Trénerská činnosť 3/2018,UAL

Trénerská činnosť 4/2018,UAL

Trénerská činnosť 5/2018

Trénerská činnosť 6/2018

Trénerská činnosť 7/2018

Trénerská činnosť 8/2018

Trénerská činnosť 9/2018

Trénerská činnosť 10/2018

Trénerská činnosť 11/2018
Letenky - Nový Zéland, príprava TM UAL
2018
Letenky - Nový Zéland MSJ UAL 2018

Letenky - Nový Zéland MSJ SNB 2018

47 019 093

Letenky, batožina - Helsinki, 1 športovec, 1
tréner
Refundácia nákladov: Lyže a viazanie pre
športovcov Sanitrár, Lasok, Botka
Refundácia nákladov: športová výbava pre
Sanitrár, Lások, Botka
Náklady technického delegáta pri
medzinárodnom športovom podujatí
INTERKRITÉRIUM VRÁTNA 2018 23.24.01.2018
Náklady spojené so zabezpečením a
organizáciou medzinárodného športového
podujatia INTERKRITÉRIUM VRÁTNA
23.01.-24.01.2018 Vrátna

f.o.

35 546 913

Náklady na Slovenský pohár žiakov 3.kolo
20.-21.01.2018 Vrátna
Náklady spojené so zabezpečením MS - SR
2018 dospelých a juniorov 27.03.29.03.2018
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Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018

37 902 521

SKI TEAM Martinské Hole

Jilemnického 8
Martin 036 01

42346878

SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Zápotockého 4605/40
Liptovský Mikuláš 031 01

31 786 316

Slovakia Ski Team LOPS
Bratislava

Matejkova 51
Bratislava 841 05

44 564 040

Sport Timing Slovakia s.r.o.

Hlavné námestie 101/37,
Kežmarok 060 01

298869

SZČO - Ján Tánczos

Vyúčtovanie - Účelový prípevok na športovú
prípravu: Vlhová Petra
Refundácia nákladov: cestovné, trénovanie,
servis lyží - účelový príspevok
Pracovná cesta
Názov: WC 2018
Termín: 01.03.-04.03.2018
Miesto: Crans Montana /Švajčiarsko
Spôsob dopravy: auto
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Náklady spojené s trénerskými službami pre
reprezentanta
Náklady spojené s trénerskými službami pre
reprezentanta
Zapezpečenie poistenia športovca a členov
RT
Športová príprava P. Vlhovej (ubytovanie
WC Levi, 14.11.-17.11.2018)
Refundácia nákladov: náklady na trénera
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Zabezpečenie odbornej športovej prípravy
Technické zabezpečenie športového
podujatia:EP Slopestyle Jasná 13.14.01.2018 Jasná
Technické zabezpečenie športového
podujatia. Slovenského pohára predžiakov v
zjazdovom lyžovaní 27.-28.01.2018
Valčianska dolina, Martinské hole
Technické zabezpečenie športového
podujatia 6. a 7. kolo Slovenského pohára
predžiakov GS 17.-18.02.2018 JanovkyZuberec
Technické zabezpečenie športového
podujatia Sloveský pohár Masters a open
2018, 03.-04.02.2018 Dolinky
Technické zabezpečenie športového
podujatia Majstrovstvá Slovenska Masters a
Open v zjazdovom lyžovaní 2018-Memoriál
Vladimíra Krajňáka 24.25.02.2018 SKI
Bachledova
Technické zabezpečenie podujatia 5. kolo
Slovenský pohár Masters Čertovica
17.03.2018
Technické zabezpečenie športového
podujatia 8.kolo Finále SP predžiakovBachledova dolina 10.03.2018
Technické zabezpečenie športového
podujatia,Slovenský pohár predžiakov GS,
Malino Brdo 10.02.2018
Technické zabezpečenie športového
podujatia
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 1/2018
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Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 2/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 3/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 4/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 5/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 6/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 7/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 8/2018
Poskytovanie telovýchovných a športových
služieb v odvetví lyžovania (trénerská
činnosť) 9/2018
Trénerská činnosť 8/2018

Trénerská činnosť 6/2018
298869

SZČO - Ján Tánczos

Krížna 4
Banská Bystrica 974 01

f.o.

Šandor Ladislav, Ing.

Hoštáky 2
Piešťany 921 01

Trénerská činnosť 5/2018

Trénerská činnosť 7/2018

Trénerská činnosť 10/2018

Trénerská činnosť 10/2018

Trénerská činnosť 12/2018

Trénerská činnosť 11/2018

Trénerská činnosť 11/2018

Trénerská činnosť 12/2018

Trénerská činnosť 9/2018
Výkon funkcie športového riaditeľa 11/2018
a 12/2018
Pracovná cesta
Názov: Medzinárodná komisia SLA
Termín: 10.01.2018
Miesto: Poprad/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste:1,
1x predseda úseku-športový riaditeľ
Pracovná cesta
Názov: P-SLA
Termín: 19.01.2018
Miesto: Banská Bystrica/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
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Počet všetkých osôb na pracovnej ceste:1,
1x predseda úseku-športový riaditeľ
Pracovná cesta
Názov: Sekretariát SLA, P-SLA
Termín: 12.03.2018
Miesto: Poprad/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x predseda úseku-športový riaditeľ
Pracovná cesta
Názov: Predsedníctvo SLA
Termín: 09.04.2018
Miesto: Banská Bystrica/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x predseda úseku-športový riaditeľ
Zaobstaranie prenájomu miestnosti s tech.
Vybavením počas stretnutia členov ULT
16.04.2018, nákup tg. Na výrobu prevozu
bránkových tyčí, nákup tg. Na štartovaciu
vežu, nákup oleja a filtra-kosačka, nákup
PHM pre kosačku
Pracovná cesta
Názov: FIS preteky
Termín:31.05.2018
Miesto: Norrkoping/Švédsko
Spôsob dopravy: auto vlastné, lietadlo
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 1x vedúci výpravy, 2x športovec,1x
tréner
Pracovná cesta
Názov: Grasski-tréning SG, GS
Termín: 26.04.-01.05.2018 ,06.05.07.05.2018,11.05.-13.05.2018
Miesto: Štítna nad Vlári,Predklašterí/Česká
Republika
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 1x vedúci výpravy, 2x športovec
Pracovná cesta
Názov: Sústredenie lyž. na tráve SLA
Termín: 04.-08.05.2018
Miesto: České Petrovicei/Česká Republika
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 2x športovec
Pracovná
cesta
Názov: Služobný, siete Konferencia
Termín: 31.05.2018
Miesto: České Petrovicei/Česká Republika
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 1,
z toho 1x vedúci výpravy
Pracovná cesta
Názov: Predsedníctvo SLA
Termín: 28.05.2018
Miesto: Banská Bystrica/Slovensko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x predseda úseku-športový riaditeľ
Pracovná cesta
Názov: 51. FIS Kongres
Termín:12.05.2018-19.05.2018
Miesto: Costa Navarino/Grécko
Spôsob dopravy: lietadlo, auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 9,
z toho 1x GS, 8x člen Mek
Pracovná cesta
Názov: FIS Children Camp 2018
Termín: 23.07.-29.07.2018 ,24.07.28.07.2018
Miesto: Ehrenfriedersdorf/Nemecko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 5,
z toho 3x športovec, 1x vedúci výpravy,1x
tréner

f.o.
Šandor Ladislav, Ing.

Hoštáky 2
Piešťany 921 01
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Pracovná cesta
Názov: FIS Children Cup finále
Termín: 10.08.12-12.08.2018
Miesto: Malgarivetta-Lusern/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 2x športovec, 1x vedúci výpravy,1x
tréner
Pracovná cesta
Názov: P-SLA
Termín:21.06.-22.06.2018
Miesto: Banská Bystrica
Spôsob dopravy: auto vlastné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x predseda úseku
Pracovná cesta
Názov: FIS preteky
Termín:31.05.2018
Miesto: Norrkoping/Švédsko
Spôsob dopravy: auto vlastné, lietadlo
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 1x vedúci výpravy, 2x športovec,1x
tréner
Pracovná cesta
Názov: Grasski-tréning SG, GS
Termín: 26.04.-01.05.2018 ,06.05.07.05.2018,11.05.-13.05.2018
Miesto: Štítna nad Vlári,Predklašterí/Česká
Republika
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 1x vedúci výpravy, 2x športovec
Pracovná cesta
Názov: Sústredenie lyž. na tráve SLA
Termín: 04.-08.05.2018
Miesto: České Petrovicei/Česká Republika
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 2x športovec
Pracovná
cesta
Názov: Služobný, siete Konferencia
Termín: 31.05.2018
Miesto: České Petrovicei/Česká Republika
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 1,
z toho 1x vedúci výpravy
Pracovná cesta
Názov: FIS Children Camp 2018
Termín: 23.07.-29.07.2018 ,24.07.28.07.2018
Miesto: Ehrenfriedersdorf/Nemecko
Spôsob dopravy: auto vlastné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 5,
z toho 3x športovec, 1x vedúci výpravy,1x
tréner
Pracovná cesta
Názov: FIS Children Cup finále
Termín: 10.08.12-12.08.2018
Miesto: Malgarivetta-Lusern/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 2x športovec, 1x vedúci výpravy,1x
tréner
Pracovná cesta
Názov: Pravidelné jesenné zasadnutie
technických komisií FIS a jednanie pre účely
SLA
Termín: 26.09.-29.09.2018
Miesto: Zurich/Švajčiarsko
Spôsob dopravy: auto vlastné,lietadlo
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste :
13, z toho 1x Generálny sekretár, 4x
zástupcovia UAD, 3x zástupcovia BU, 1x
zástupca UAL, 2x zástupcovia SNB, 1x
zástupca ULT, 1x zástupca SU/USK

f.o.

Šandor Ladislav, Ing.

Hoštáky 2
Piešťany 921 01
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Refundácia nákladov: prenájom miestnosti a
nákup kancelárkeho materiálu

f.o.

Šandor Ladislav, Ing.

Hoštáky 2
Piešťany 921 01

17 060 117

Športový klub polície B.Bystrica

Skubínska cesta 48
Banská Bystrica 974 09

42 422 299

Športový klub polície Levoča

Vodárenská 9
Levoča 054 01

36006491

TRAVELFUN s. r. o.

Bodice 189,
Liptovský Mikuláš 031 01

31322051

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10
Bratislava 813 60

Náklady spojené s činnosťou klubu
bežečkého lyžovania ŠKP B. Bystrica
01.01.-31.05.2018
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Náklady spojené s činnosťou klubu
(cestovné náklady, štartové, bežecká obuv,
ubytovanie)
Náklady spojené s prípravou podujatia a
úprava tratí
Časomiera a technické zabezpečenie
podujatia Steiger - Slovenský pohár v behu
na kol. lyžiach, 9/9/2018 - Levočská dolina
Príspevok uznanému športu - Šport
mládeže s jeho spríslušnosťou za kal. Rok
2018
Náklady spojené s trénerskou činnosťou a
zabezpečením tren. procesu - Šefčík,
Šefčíková (cestovné náklady na tréningy,
štartovné)
Náklady spojené s trénerskou činnosťou Šefčík, Šefčíková (regenerácia, športové
doplnky)
Náklady spojené s prípravou podujatia a
úpravou bežeckých tratí
Vyúčtovanie - Účelový prípevok na športovú
prípravu: Žampa Andreas
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek BU
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK asociácia
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek ULT
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek UAD
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek USK
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek SNB
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek SU
Celoročné cestovné poistenie 16/6/2018 15/6/2018 územná platnosť SVK úsek UAL
Union - poistenie podujatí 2018, RFN P2018027
Union - poistenie podujatí 2018, RFN P2018027
Union - poistenie podujatí 2018, RFN P2018027
Union - poistenie podujatí 2018, RFN P2018027
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Union - poistenie podujatí 2018, RFN P2018027
Union - poistenie podujatí 2018, RFN P2018027
Celoročné cestovné poistenie 5/8/2018 4/8/2019
Celoročne poistenie 4.12.18-3.12.19
(Katrenič, Jančová, Revúcky, Nemcová,
Sanitrár, Baláž, Lások, Strachanová, Falát,
Kantorová, Prieložný, Herda, Lubellan,
Moravčíková)
Pracovná cesta
Názov: OH Preteky
Termín: 30.01.-27.02.2018
Miesto: Pyeongchang/Kórea
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Preteky SP
Termín: 18.01.-22.01.2018
Miesto: Planica/Slovinsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 3,
z toho 1x tréner, 1x športovec a 1x servis
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín: 03.01.-18.01.2018
Miesto: Livigno/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín: 03.07.-10.07.2018
Miesto: Torsby/Švédsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 3x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Preteky SP kolieskové lyže
Termín: 10.07.-16.07.2018
Miesto: Torsby/Švédsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 3x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín:21.06.-26.06.2018
Miesto: Hodruša,Hámre/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 7,
z toho 1x tréner, 6x športovec
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín:04.06.-15.06.2018
Miesto: Vir/Chorvátsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 1x tréner, 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: Funkč. diag. NŠC
Termín:19.06.2018
Miesto: Bratislava/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 4,
z toho 1x tréner, 3x športovec
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín:21.06.-26.06.2018
Miesto: Hodruša,Hámre/Slovensko
Spôsob dopravy:auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2,
z toho 2x športovec

31322051

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10
Bratislava 813 60

Valuška Ján

Kordíky 183
Banská Bystrica 976 34

f.o.
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Pracovná cesta
Názov: Prebratie auta SLA
Termín:31.05.2018
Miesto: Poprad/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 1,
z toho 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Športové príprava
Termín: 25.07.-29.07.2018
Miesto: Skalka/Slovensko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 7,
z toho 5x športovec, 2x tréner
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín: 03.07.-10.07.2018
Miesto: Torsby/Švédsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 3x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín: 03.07.-10.07.2018
Miesto: Torsby/Švédsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 1x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: SP Kolieskové lyže
Termín: 16.07.-23.07.2018
Miesto: Madona/Lotyšsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 5,
z toho 4x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Preteky SP kolieskové lyže
Termín: 10.07.-16.07.2018
Miesto: Torsby/Švédsko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 3x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: SP-Roller preteky
Termín: 27.08.-03.09.2018
Miesto: Khanty Mansiynsk/Rusko
Spôsob dopravy: auto služobné, lietadlo
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 4,
z toho 3x športovec, 1x tréner
Pracovná cesta
Názov: Športová príprava
Termín: 04.08.-18.08.2018
Miesto: Livingo/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 3
z toho 1x tréner, 2x športovec

Valuška Ján

Kordíky 183
Banská Bystrica 976 34

f.o.

Pracovná cesta: vysokohorská príprava,
Dachstein/Rakúsko, 8-26/10/2018
Pracovná cesta: vysokohorská príprava
Dachstein/Rakúsko, 8-26/10/2018
Pracovná cesta
Názov: športová príprava
Termín: 04.08.-18.08.2018
Miesto: Livigno/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 2,
z toho 1x tréner, 1x športovec
Pracovná cesta
Názov: SP-Kolieskové lyže
Termín: 11.09.-17.09.2018
Miesto: Trento/Taliansko
Spôsob dopravy: auto služobné
Pôčet všetkých osôb na pracovnej ceste : 3,
z toho 1x tréner, 2x športovec
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Príprava Bruksvallarna RD 1-20/11/2018
Pracovná cesta: preteky SPI Kussamo a
Lillehamer RD 20/11-4/12/2018
Pracovná cesta: športová príprava na
ľadovci Dachstein, Ramsau/Rakúsko 924/10/2018,1 tréner, 2 športovci, 1 fyzio
(cestovné, stravné, ubytko, regenerácia,
lanovka)
Refundácia nákladov: Rehabilitácia,
Fyziotrening, doplnky výživy
Valuška Ján

Kordíky 183
Banská Bystrica 976 34

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

Starý Smokovec 62
Vysoké Tatry 062 01

Preteky FIS a príprava Livigno RD, 1722/12/2018
Pracovnác cesta: Preteky SPI, KuusamoRuka/Fínsko, Lillehamer-Siuson/Norsko,
20/11-4/12/2018, 1 tréner, 2 športovci
(cestovné, stravné, ubytovanie)
Pracovná cesta: Športová príprava na
snehu, Bruksvallarna/Švedsko, 120/11/2018, 1 tréner, 3 športovci (dialničné
poplatky, prenájom trate)

f.o.

Preteky SPI Davos RD, 10-17/12/2018
Účelový prípevok na športovú prípravu:
Žampa Andreas (cestovné výdavky, letenky,
ubytovanie)
Športová príprava Andreasa Žampu
(ubytovanie Schist Cottage, ubytovanie
Buckingham Group LTD, treńingy Coberger
Academy, prepravama batožiny, materiálu,
víza)
Účelový prípevok na športovú prípravu:
Žampa Adam (cestovné výdavky, letenky,
ubytovanie)
Športová príprava Adama Žampu
(ubytovanie AK Shaw, Buckingham Group
ltd, tréningy Coberger Academy, preprava
materiálu/batožiny, víza)

42237521

Poistenie pretekárov a realizačného tímu
Náklady na športovú prípravu a účasť na
Svetomom pohári
Kombinézy na MS 2019
Náklady na športovú prípravu pretekárov
Žampa Adam, Žampa Andreas, úhrada
leteniek
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VI. Prehľad nákladov a výnosov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na
prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady
výdavkov podľa osobitného predpisu
Rekapitulácia nákladov za rok 2018
Názov nákladovej položky

Suma v €

Spolu spotreba materiálu

100 156,00

Spotreba energie

749,00

Spolu opravy

29 081,00

Spolu cestovné členov SLA

227 509,00

Náklady na reprezentáciu

6 238,00

Spolu služby na organzačné-technické zabezpečenie športovej činnosti SLA

289 338,00

Spolu osobné náklady

143 982,00

Spolu refundácie športovým klubom

511 602,00

Spolu poplatky, úroky

17 178,00

Spolu ostatné finančné náklady

34 356,00

Spolu odpisy

34 664,00

Spolu príspevky

913,00

Spolu náklady celkom

1 395 766,00

Rekapitulácia výnosov za rok 2018
Názov nákladovej položky

Suma v €

Tžby z predaja služieb - reklama

1 000,00

Tržby z predaja služieb - kurzy

7 980,00

Tržby z predaja služieb - refakturácia kurzy

5 978,00

Ostatné úroky

100,00

Kurzové zisky
Iné výnosy

7 292,00
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Ostatné výnosy - Metlife Union

2 798,00

Iné osobité výnosy - kurzy

2 595,00

Iné výnoy - inventarizačné rozdiely

980,00

Prijaté príspevky od iných org. FIS

174 883,00

Prijaté príspevky od iných organizácii

3 239,00

Prijaté príspevky od iných org. SOV

8 806,00

Príspevky od FO

551,00

Spolu prijaté príspevky od iných
organizácii

187 479,00

Prijaté členské príspevky

20 901,00

Prijaté príspevky - licencie

1 135,00

Prijaté príspevky - prestupy

775,00

Prijaté príspevky preukazy

35,00

Prijaté príspevky FIS kód

3 092,00

prijaté príspevky súpisky

6 376,00

Prijaté príspevky kluby

3 405,00

Spolu prijaté členské

35 719,00

Príspevok z podielu zaplatenej dane 2%

1 645,00

Dotácia MŠ_SR - reprezentácia

255 010,00

Dotácia MŠ_SR - mládež

144 893,00

Dotácia MŠ_SR_kapitálové výdavky

2 083,00

Dotácia MŠ_SR - talenty

207 620,00

Dotácia MŠ_SR - odmeny

5 250,00

Dotácia MŠ_SR - prevádzka

146 548,00

Dotácia MŠ_SR - národné športové projekty

169 087,00

Dotácia MŠ_SR - rozvoj

186 505,00

Spolu dotácia z MŠ

1 116 996,00

Dotácie kapitálové z r. 2012-2017

17 476,00
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Ostatné prevádzkové výnosy

17 476,00

Spolu výnosy

1 388 038,00

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

Stav k
31.12.2017

Stav k
31.12.2018

Nárast/úbytok

Dlhodobý nehmotný majetok

3 984,00

0,00

-3 984,00

Dlhodobý hmotný majetok

80 074,00

89 189,00

9 115,00

5 000,00

5 000,00

274 921,00

265 055,00

-9 866,00

1.zásoby

0,00

0,00

0,00

2.pohľadávky

27 625,00

39 283,00

11 658,00

3.finančný majetok

247 296,00

225 772,00

-21 524,00

4.časové rozlíšenie

13 251,00

39 781,00

26 530,00

Imanie a peňažné fondy

250 880,00

219 785,00

-31 095,00

Hospodársky výsledok

-946,00

-7 728,00

-6 782,00

Cudzie zdroje

64 676,00

106 125,00

41 449,00

1. Rezervy

3 237,00

5 277,00

2 040,00

2.Dlhodobé záväzky

188,00

576,00

388,00

3.Krátkodobé záväzky

61 251,00

100 372,00

39 121,00

4.Časové rozlíšenie

56 674,00

73 115,00

16 441,00

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
z toho

PASÍVA

z toho:
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VIII. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty

Hospodársky výsledok 2018 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 09.05.2019
Rekapitulácia HV za rok 2018
Suma v €
Spolu výnosy

1 388 038

Spolu náklady

1 395 766

Hospodársky výsledok

-7 728

z toho:
I.
Zdaniteľná časť
Výnosy

15 058

Náklady

10 624

Hospodársky výsledok

4 434

II.
Nezdaniteľná časť
Výnosy

1 372 980

Náklady

1 385 142

Hospodársky výsledok

-12 162

Návrh na rozdelenie zisku : Preúčtovanie na hospodársky výsledok minulých rokov.

IX. 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 – aktualizácia 01.03.2017
Registračný, prestupový a licenčný poriadok – aktualizácia 05.09.2018
Disciplinárny poriadok – aktualizácia 30.06.2016
Poriadok pre riešenie sporov – aktualizácia 30.06.2016
Rokovací poriadok Predsedníctva SLA – aktualizácia 09.05.2018
Marketingová smernica – bez zmeny
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Smernica o oceneniach – bez zmeny
Bezpečnostná smernica – aktualizácia 31.08.2018
Registratúrny plán – bez zmeny
Rokovací poriadok KRK SLA – bez zmeny
Smernica prípravy, realizácie a vyhodnotenia a cestovných náhradách pracovných ciest - aktualizácia
09.05.2019
Smernica o elektronickej komunikácii – bez zmeny
Katalóg pracovných zaradení a smernica mzdového ohodnotenia a odmeňovania – aktualizácia 31.05.2018
Smernica k vydávaniu SLA a FIS licencií – aktualizácia 10.05.2019
Smernica o štátnej reprezentácii – bez zmeny
Smernica Vedúci výpravy a vedúci tréner výpravy na PMV – aktualizácia 27.03.2019
Štatút športovca a reprezentanta – aktualizácia 27.03.2019

. 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

Monika Poľanová

najvyšší riadiaci orgán

1.6.2009

31.05.2018

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

súčasnosť

Ján Garaj

najvyšší riadiaci orgán

14.5.2017

súčasnosť

Viktor Halíř

najvyšší riadiaci orgán

14.5.2017

súčasnosť

Natália Šlepecká

najvyšší riadiaci orgán

29.05.2016

31.05.2018

Jana Gantnerová

najvyšší riadiaci orgán

31.05.2018

súčasnosť

Vladimír Staroň

najvyšší kontrolný orgán

7.9.2015

súčasnosť

Pavol Ilenčík

najvyšší kontrolný orgán

19.10.2016

súčasnosť

Petra Penkert

najvyšší kontrolný orgán

29.05.2016

súčasnosť
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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 28.04.2019
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie
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IČO 4 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b

Netto

Netto

1

2

3

4

453730,00

359541,00

94189,00

84058,00

r. 003 až r. 008

002

24000,00

24000,00

0,00

3984,00

24000,00

24000,00

0,00

3984,00

424730,00

335541,00

89189,00

80074,00

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

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

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

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

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

(031)

Umelecké diela a zbierky

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

009
010

x

011

x

012

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

013

95445,00

77219,00

18226,00

27836,00

Dopravné prostriedky

023 - (083 + 092AÚ)

014

329285,00

258322,00

70963,00

52238,00

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

Korekcia

001

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

Stavby

Brutto

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

Oceniteľné práva

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

Strana aktív

1 3 3 7 0 0

(042 - 094)

019

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

020

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až r. 028

021

5000,00

5000,00

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

022

5000,00

5000,00

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

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

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

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 096 AÚ)

028
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IČO 4 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

č.r.

a

b

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

029

1 3 3 7 0 0

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

265055,00

265055,00

274921,00

042

39283,00

39283,00

27625,00

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

043

18537,00

18537,00

10068,00

Ostatné pohľadávky

044

20746,00

20746,00

17557,00

051

225772,00

225772,00

247296,00

052

572,00

x

572,00

663,00

053

225200,00

x

225200,00

246633,00

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

030
031

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

032

Výrobky

(123 - 194)

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

2. Dlhodobé pohľadávky

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

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

(315 AÚ - 391 AÚ)

041

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )

x

Daňové pohľadávky

046

x

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

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(341 až 345)

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

049

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

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

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

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

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

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

x

r. 058 a r. 059

057

39781,00

39781,00

13251,00

(381)

058

39781,00

39781,00

13251,00

(385)

059

399025,00

372230,00

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

758566,00

359541,00
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO
Strana pasív

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

4 2

1 3 3 7 0 0

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

061

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

219785,00

250880,00

072

227513,00

251827,00

062
063
064
065
066

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

067
068
069
070
071

073

-7728,00

-947,00

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

074

106125,00

64676,00

1. Rezervy

075

5277,00

3237,00

078

5277,00

3237,00

079

476,00

188,00

080

476,00

188,00

087

100372,00

61251,00

088

62943,00

33553,00

089

7052,00

2505,00

090

3255,00

1049,00

091

8006,00

1118,00

092

861,00

1412,00

18255,00

21614,00

73115,00

56674,00

103

73115,00

56674,00

104

399025,00

372230,00

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

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

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

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

(396)

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

093
094
095
096
097

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

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

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

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

4 2

1 3 3 7 0 0

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

501 Spotreba materiálu

01

100156,00

100156,00

119616,00

502 Spotreba energie

02

749,00

749,00

1770,00

504 Predaný tovar

03

511 Opravy a udržiavanie

04

29081,00

29081,00

24371,00

512 Cestovné

05

227509,00

227509,00

250378,00

513 Náklady na reprezentáciu

06

6238,00

6238,00

2838,00

518 Ostatné služby

07

285755,00

3582,00

289337,00

376175,00

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

101680,00

4501,00

106181,00

38877,00

09

33905,00

1476,00

35381,00

12775,00

525 Ostatné sociálne poistenie

10

527 Zákonné sociálne náklady

11

2420,00

1100,00

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

153,00

148,00

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

4982,00

13,00

541 Zmluvné pokuty a penále

16

2420,00

153,00

4982,00

542 Ostatné pokuty a penále

17

512,00

512,00

543 Odpísanie pohľadávky

18

7258,00

7258,00

544 Úroky

19

545 Kurzové straty

20

4273,00

4273,00

8638,00

546 Dary

21

547 Osobitné náklady

22

511603,00

511603,00

539651,00

548 Manká a škody

23

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

24

34357,00

34357,00

39299,00

25

34664,00

34664,00

37579,00

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere

27

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

5000,00

33
34

531,00

35

420,00

36
37
38

1385142,00

9712,00

1394854,00

1459179,00
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

IČO 4 2
Číslo
riadku
c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

648 Zákonné poplatky

57

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

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

653

1 3 3 7 0 0 / SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

14958,00

14958,00

47123,00

100,00

100,00

7,00
1,00
12265,00

13665,00

13665,00

10087,00

186928,00

186928,00

215387,00

59

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

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

63
64

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

551,00

551,00

200,00

664 Prijaté členské príspevky

70

35719,00

35719,00

30601,00

1645,00

1645,00

1500,00

1134472,00

1141299,00

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

1134472,00

74

1372980,00

15058,00

1388038,00

1458470,00

75

-12162,00

5346,00

-6816,00

-709,00

912,00

912,00

240,00

4434,00

-7728,00

-949,00

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

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

76
77
78

-12162,00
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4

2

1

3

3

7

0

0

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenská lyžiarska asociácia
Karpatská 15, 058 01 Poprad
Občianske združenie
IČO: 42133700
DIČ: 2022637430
Ministerstvo vnútra SR – dňa 30.5.2008 pod č. VVS/1900/90-32155-1
30.5.2008

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO, DIČ:
Registrácia:
Dátum vzniku:

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Štatutárny orgán:
Ivan Ivanič –Viceprezident SLA,
Marino Mersich – Viceprezident SLA
Ján Garaj – Viceprezident SLA
Orgány spoločnosti:
a) Konferencia
b) Predsedníctvo SLA
c) Kontrolno-revízna komisia
d) Disciplinárna komisia SLA
e) Orgán pre riešenie sporov SLA
f) Legislatívno-právna komisia SLA
g) Trojčlenná komisia na konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel v 2. stupni
h) Orgány odborného úseku
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná
jednotka vykonáva.
Činnosti športových klubov – národný športový zväz v lyžiarskych a snowboardových disciplínach
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné
obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí
vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia.
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
počet dobrovoľníkov

7

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
4

0

0

Bežné účtovné
obdobie

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.–ÚJ založila v roku 2018 spoločnosť s ručením
obmedzeným FIRN SLA s.r.o., kde má 100%-tnú majetkovú účasť (5000€ základné imanie) a členovia predsedníctva SLA sú
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štatutárnymi orgánmi v novozaloženej spoločnosti. Hlavným predmetom spoločnosti je vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej
činnosti /vzdelávacie aktivity pre inštruktorov lyžovania a snowboardu, trénerov, rozhodcov a iných športových odborníkov).
V roku 2018 vykázala spoločnosť zisk pred zdanením 6443€. ÚJ previedla sumu 2595€ na spoločnosť FIRN SLA s.r.o. za kurzy
, ktoré organizovala spoločnosť FIRN SLA s.r.o. v decembri r. 2018.
(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na
finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy počas účtovného obdobia

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,ocenenie obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,ocenenie vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, UJ nemá náplň pre túto položku
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,ocenenie obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,ocenenie vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,UJ nemá náplň pre túto položku
g) dlhodobý finančnýmajetok,ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
h) zásoby obstarané kúpou,ocenenie obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,ocenenie vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom,UJ nemá náplň pre túto položku
k) pohľadávky,ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
l) krátkodobý finančnýmajetok,ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
m) časové rozlíšenie na strane aktív,ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív,ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
p) deriváty,UJ nemá náplň pre túto položku
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmiUJ nemá náplň pre túto položku
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
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a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na
konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Štruktúra dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, oprávok a zostatkovej ceny je uvedená v tabuľkách I. a II.
(2)Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.ÚJ nemá náplň pre túto položku
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
ÚJ má svoj dlhodobý hmotný majetok – všetky vozidlá poistené v rámci povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia
v Komunálnej poisťovni, poisťovni UNIQA a v poisťovni Kooperatíva. Uzavreté platné poistné zmluvy kryjú reálnu hodnotu
majetku SLA.
(4)Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.ÚJ nemá náplň pre túto položku
(5)Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.ÚJ nemá náplň pre túto položku
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky.
ÚJ disponuje bežnými bankovými účtami, ktoré sú vedené v SLSP. Sú členené podľa jednotlivých úsekov SLA a pre finančné
operácie súvisiace so štátnym rozpočtom je vedený samostatný bankový účet. SLA disponuje aj devízovým účtom v mene
CHF, ktorý je vedený ako FIS účet v Švajčiarsku.
(7)Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.ÚJ nemá náplň pre túto položku
(8)Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť,
zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.Bližšia štruktúra je uvedená pri tabuľke č. III.
(9)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam,pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.ÚJ nemá náplň pre túto položku
(10)Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.Prehľad je uvedený v tabuľke č. III.
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Položky nákladov budúcich období tvorí poistenie majetku a členov SLA a nákladov spojených s cestovným.
(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
ÚJ nemá náplň pre túto položku
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(13)Informácia o rozdelení účtovnéhozisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Účtovná závierka r. 2017 bola schválená Predsedníctvom SLA uznesením č. 42-18/560 zo dňa 09.05.2018, zároveň bolo
schválené aj použitie dosiahnutého hospodárskeho výsledku - straty, ktorá sa zúčtovala na nevysporiadaný HV minulých rokov.
(14)Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti
a formy zabezpečenia,ÚJ poskytla krátkodobú pôžičku na prevádzkové účely novozaloženej dcérskej spoločnosti FIRN SLA
s.r.o vo výške 5000 eur a ročným úročením 2%.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Body 14, 15, 16 sú bližšie špecifikované v tabuľkách.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.UJ nemá náplň pre túto položku
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
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(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej daneza bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
ÚJ uvádza podrobné informácie pre dané položky tohto článku v tabuľkách k čl. IV.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
UJ uvádza podsúvahovú evidenciu v tabuľke.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo
oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vovlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
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UJ nemá náplň pre tieto položky

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

7

4

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

24000

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu
24000

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

20016

20016

prírastky

3984

3984

24000

24000

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

3984

3984

0

0

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
95440

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

289495

384935

4

39790

39794

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

95444

329285

424729

67604

237257

304861

prírastky

9615

21065

30680

77219

258322

335541

prírastky
úbytky
presuny

úbytky
Stav na konci
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bežného účtovného
obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

27836

52238

80074

18225

70963

89188

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové
cenné papiere
a podiely v
ovládanej
obchodnej
spoločnosti

Podielové cenné
papiere a podiely v
obchodnej
spoločnosti s
podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky

5000

5000

10000

5000

5000
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presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

5000

5000

5000

5000

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

25494

20367

Pohľadávky po lehote splatnosti

13789

7258

Pohľadávky spolu

39283

27625

Pohľadávky za zdaňovanú činnosť : 5978 EUR
Pohľadávky za nezdaňovanú činnosť : 33305 EUR. Ide o pohľadávky voči členom SLA.
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Na pohľadávky po lehote splatnosti neboli tvorené opravné položky.
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách nákladov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Poistenie dlhodobého majetku ,
športovcov

10073

10165

10073

10165

Cestovné

3178

29617

3178

29617

Spolu

13251

13251

13251

39782

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
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Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

251827

4000

28314

227513

-946

-7728

-946

-7728

Spolu

250881

-3728

27368

219785

Na účet hospodárskeho výsledku minulých rokov boli zaúčtované v účtovnom období opravy účtovania minulých rokov, konkrétne vrátky finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie roku
2015 a 2016 po vykonanej kontrole MŠVVŠ SR a oprava počiatočného stavu účtu záväzkov za obstaranie software.
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovná strata

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
0

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

0

Iné
Účtovná strata

-946
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Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

-946

Iné
Vzorová tabuľka k čl. III ods.14 písm. a) o tvorba a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
1037

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

3077

1 037

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
3077

1037
2 200

3077
2200

1 037
2 200

3077
2 200

2 200

2200

2 200

2 200

3237

5277

3 237

5277

Zákonné rezervy sú na nevyčerpané dovolenky roku 2018
Ostatné rezervy predstavujú rezervu na audit a zostavenie účtovnej závierky r. 2018.
Vzorová tabuľka k čl. III ods.14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
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Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

100331

61251

Krátkodobé záväzky spolu

100372

61251

476

188

476

188

10848

61439

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Záväzky tvoria neuhradené faktúry a cestovné príkazy v lehote splatnosti a týkajú sa technicko-organizačné zabezpečenie športovej činnostiako aj administratívnych a ostatných
ekonomických, personálnych, právnych a iných služieb nevyhnutných na činnosť SLA.
Štruktúra ostatnýchkrátkodobých záväzkov účet 325 a 379:
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Ostatné záväzky účet 325

4005

0

4005

0

Ostatné záväzky účet 379

17009

471618

470413

18214

Na účte 325 sú evidované záväzky týkajúce sa obstarania dlhodobého nehmotného majetku.
Na účte 379 sa evidujú záväzky voči športovcom a poisťovniam –vyúčtovania cestovných náhrad a nákladov spojených s účasťou na pretekoch a súťažiach,
Vzorová tabuľka k čl. III ods.14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

188

0
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Tvorba na ťarchu nákladov

460

188

Čerpanie

172

0

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

476

188

Tvorba zo zisku

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

0
56674

36000

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0

0

19559

73115

0

0

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu

0

podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného účtovného
obdobia
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Celková suma dohodnutých platieb

4605

4563

145

42

do jedného roka vrátane

4 605

4563

145

42

od jedného roka do piatich rokov
vrátane

0

viac ako päť rokov
ÚJ má uzatvorenú leasingovú zmluvu so spoločnosťou VÚB Leasing na financovanie kúpy vozidla OPEL Movano.
Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

1500

1645

Športová činnosť SLA

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

0

Vzorová tabuľka k čl. IVInformácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

14958

47123

0

12265

Ostatné výnosy zo športovej činn.

13665

10087

Kurzové zisky ku dňu zostavenia
účtovnej závierky

0

1

Tržby z predaja materiálu

0

0

Položky výnosov
Tržby z predaja služieb
Výnosy zo športovej činnosti

Tržby z predaja služieb tvoria tržby prevažne za organizovanie kurzov pre inštruktorov v zjazdovom lyžovaní a snowborde a taktiež poskytnutie reklamných služieb.
Strana 22

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Dotácia z MŠVVaŠ SR

1134472

1141299

Prijaté príspevky od iných
organizácii

186928

215587

Prijaté členské príspevky

35719

30601

Položky výnosov

Najväčšou mierou na prijatých príspevkoch od iných organizácii sa podieľa Medzinárodná lyžiarska federácia FIS v celkovej sume 174 883€ a Slovenského olympijského výboru v sume
8806€.
Dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola poskytnutá SLA na základe Zmluvy č. 0477/2018/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018, Zmluvy č.
0351/2018/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018 a Zmluva č. 0053/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v r. 2018 boli účelovo čerpané v súlade
s predpísanými kapitolami špecifikovanými v článkoch zmlúv.
Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov
Názov položky nákladov

Suma

Spotreba materiálu

100156

Opravy a udržiavanie

29081

Cestovné

227509

Služby na technicko-organizačné zabezpečenie športovej činnosti

482163

Administratívne služby, právne, ekonomické a ostatné služby

98118

Refundácie športovým klubom

318776

Náklady na reklamu

15266

Odpisy

34664

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
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Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

1800

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

400

Spolu

2200

Do termínu zostavenia účtovnej závierky neboli predložené všetky doklady týkajúce sa účtovného obdobia roku 2018 z dôvodu neukončenej kontroly ich vecnej a obsahovej správnosti.
Opis údajov na podsúvahových účtoch k čl. V. :
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia:

36463

31305

Z toho drobný neodpisovaný majetok

36463

31305

Názov položky
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I. Základné informácie

FIRN SLA s.r.o. /ďalej len FIRN SLA/ je v zmysle paragrafu 17 zák. č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného 29. novembra
2016 dcérskou obchodnou spoločnosťou Slovenskej lyžiarskej asociácie, kde Slovenská lyžiarska asociácia je jej
jediným spoločníkom.
Predmetom podnikania spoločnosti je:
1.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2.
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
3.
Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
4.
Ubytovanie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
5.
Ubytovanie služby bez poskytovania pohostinských činností
6.
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
7.
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8.
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9.
Služby požičovní
10.
Prenájom hnuteľných vecí
11.
Administratívne služby
12.
Vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13.
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
14.
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondícií
15.
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sídlo spoločnosti
Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Právna forma a právny režim
FIRN SLA je právnickou osobou. Vznik, právna forma, pomery a zánik sa riadi platnými právnymi predpismi,
najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších úprav.
FIRN SLA vystupuje pod nasledovným základným logotypom:
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II. Prehľad vykonávaných činností a projektov
FIRN SLA ako jediná dcérska spoločnosť Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá je uznaným národným
športovým zväzom pre všetky lyžiarske odvetvia a snoubording zabezpečovala administratívne obchodnú
činnosť SLA spojenú s poskytovaním základných vzdelávacích kurzov v odbornostiach tréner lyžovania
a inštruktor lyžovania.
Január 2018 – Poprad:
Teoretické skúšky pre trénerov zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 1 účastník
Opravné skúšky inštruktorov zjazdového lyžovania – 8 účastníkov
Opravné skúšky inštruktorov snoubordingu – 1 účastník
Február 2018 – Poprad:
Teoretické skúšky pre trénerov zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 1 účastník
Apríl 2018 – Jasná:
Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 19 účastníkov
Inštruktor zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 12 účastníkov
Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania – 5 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov zjazdového lyžovania – 17 účastníkov
Opravné skúšky inštruktorov zjazdového lyžovania – 4 účastníci
December 2018 – Štrbské Pleso:
Inštruktor zjazdového lyžovania I. stupňa – 55 účastníkov
Inštruktor snoubordingu I. stupňa – 9 účastníkov
Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania – 9 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov zjazdového lyžovania – 59 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov snoubordingu – 9 účastníkov
Inštruktor bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa - 2 účastníci
Tréner bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 12 účastníkov
Doškoľovanie trénerov a inštruktorov bežeckého lyžovania – 3 účastníci
Jún 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár 01/2018 – 39 účastníkov
Október 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár 02/2018 – 43 účastníkov

III. Zhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov reprezentantov SLA
Bez obsahu a náplne.

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 2018 je prvým rokom funkčnosti spoločnosti. Z hľadiska účtovnej agendy a auditu predstavuje prvé
účtovné obdobia spoločnosti.
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Kompletná
účtovná
závierka
FIRN
SLA
2018
ski.sk/editor/FIRN_SLA/UZ_FIRN_SLA_2018_schvalena.pdf .

je

k dispozícii

na

http://www.slovak-

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. 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
V účtovnom období 2018 žiadna fyzická a ani právnická osoba neprijala finančné prostriedky v súčte sumy
prevyšujúcej 5.000 eur.

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

Rekapitulácia nákladov za rok 2018

Názov nákladovej položky

Suma v €

Spolu spotreba materiálu

34,00

Spotreba energie

0,00

Spolu opravy

0,00

Náklady na reprezentáciu

61,00

Spolu služby na organzačné-technické zabezpečenie športovej činnosti SLA

12 529,00

Daň

1 633,00

Spolu náklady celkom

14 257,00

Rekapitulácia výnosov za rok 2018
Názov nákladovej položky

Suma v €

Tržby z predaja služieb - kurzy

16 610,00

Tržby z predaja služieb - kurzy SLA

2 595,00

Spolu výnosy

19 205,00
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VII. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Bilancia v €
AKTÍVA
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
z toho
1.pohľadávky
2.finančný majetok
PASÍVA
Vlastné imanie
Základné imanie
Hospodársky výsledok
Záväzky
1. Rezervy
2.Dlhodobé záväzky
3.Krátkodobé záväzky

Stav k
31.12.2018

Nárast/úbytok

9 954,00
26 792,00

9 954,00
26 792,00

1 935,00
24 857,00

1 935,00
24 857,00

9 811,00
5 000,00
4 811,00
26 935,00
1 200,00
0,00
25 735,00

9 811,00
5 000,00
4 811,00
1 200,00
0,00
25 735,00

VIII. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty
Hospodársky výsledok 2018 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 17.04.2019
Rekapitulácia HV za rok 2018
Suma v €
Spolu výnosy

19 205,00

Spolu náklady

14 394,00

Hospodársky výsledok

4 811,00

Návrh na rozdelenie zisku : Preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov.

IX. Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch

Základným dokumentom FIRN SLA s.r.o. je zakladateľská listina obchodnej spoločnosti podľa § 8 ods.1
zákonač.530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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V zakladateľskej listine FIRN SLA s.r.o. neboli za uplynulé obdobie vykonané žiadne zmeny.
Medzi ďalšie významné dokumenty a prevádzkové predpisy patria:
Bezpečnostná smernica – aktualizácia 31.08.2018

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

Typ orgánu (riadiaci/kontrolný)

Od

Do

Ivan Ivanič

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Marino Mersich

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Ján Garaj

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Poprad 01.05.2019
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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
SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14

01

36746

A.

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

02

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

9954

A.II.1.

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

05

9954

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

06

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

07

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

08

A.III.

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

09

A.III.1.

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

10

4.

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

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

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

11

12

13

26792

B.

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)

17

1935

18

1935

B.II.

B.III.

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

B.IV.

Finančný majetok
r. 22 + r. 23

21

24857

B.IV.1.

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

22

24857

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

23

2.
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účtovné obdobie
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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

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

24

36746

A.

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

25

9811

A.I.

Základné imanie
r. 27 + r. 28

26

5000

A.I.1.

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

27

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

A.VI.

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

33

4811

B.

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

34

26935

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

35

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

25735

39

19002

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)

40

41

1633

42

5100
1200

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

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

*

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

08

A.

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

09

B.

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

10

34

C.

Služby
(účtová skupina 51)

11

12589

D.

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

12

E.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

F.

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

14

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

**

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

18

6582

*

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

19

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
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2120662104 IČO 51277166
Úč MÚJ 2 - 01
Označenie

a

Text

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

138

*

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)

33

38

**

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

34

–138

**

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

35

6444

P.

Daň z príjmov
(591, 595)

36

1633

Q.

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

37

***

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

38
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Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO

DIČ 2120662104

51277166

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke k 31.12.2018:
Za obdobie od 10.1.2018 – 31.12.2018
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku
Obchodné meno:

FIRN SLA s.r.o.

Sídlo:

Karpatská 15 , 058 01 Poprad

IČO, DIČ:

IČO: 51277166

Dátum založenia:

10.01.2018

Dátum vzniku:

10.01.2018

DIČ: 2120662104

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
•

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)

•

poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

•
•
•
•
•
•

reklamné a marketingové služby
vydavateľská činnosť

•
•
•

administratívne služby
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

•

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov
účtovnejjednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa
rozumejúvedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
a vedúcizamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, ÚJ nezamestnávala
žiadnych zamestnancov v účtovnom období, nemá náplň pre túto položku
C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:
účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku
E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o
a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky
b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na
hodnotumajetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy počas účtovného obdobia
c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou : ocenenie obstarávacou cenou
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou : ocenenie vlastnými nákladmi

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO

DIČ 2120662104

51277166

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: UJ nemá náplň pre túto položku
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: ocenenie vlastnými nákladmi
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: UJ nemá náplň pre túto položku
7. dlhodobý finančný majetok: ocenenie menovitou hodnotou
8. zásoby obstarané kúpou: ocenenie obstarávacou cenou
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: ocenenie vlastnými nákladmi
10. zásoby obstarané iným spôsobom: UJ nemá náplň pre túto položku
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj: UJ nemá náplň pre túto položku
12. pohľadávky: ocenenie menovitou hodnotu pri vzniku
13. krátkodobý finančný majetok: ocenenie menovitou hodnotu pri vzniku
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
17. deriváty: UJ nemá náplň pre túto položku
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: UJ nemá náplň pre túto položku
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: ocenenie menovitou hodnotou
pri ich vzniku
20. majetok obstaraný v privatizácii: UJ nemá náplň pre túto položku
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a
daň zpríjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“):
ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy
Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu
Názov majetku

Odp.

Doba

Odpisová

skup.

odpisovania

metóda

2 roky

rovnomerný

Lyžiarske bundy

e) dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: UJ nemá náplň pre túto
položku
f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy
vplyvuna nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná
jednotkauviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom
obdobís uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: v účtovnom období nebolo
účtované o oprave chýb minulých období, nakoľko UJ vznikla v roku 2018
m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať: UJ nemá náplň pre túto položku
zb) vlastných akciách, a to o
1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
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2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote
prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných
akcií na upísanom základnom imaní,
3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa
vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k
poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,
zc) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,
zd) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to
1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u
prenajímateľa a finančný výnos,
2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti
2a. do jedného roka vrátane,
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
2c. viac ako päť rokov
•

UJ nemá náplň pre tieto položky

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa
zostatkovej doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane, 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov,
24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

účtovné obdobie
0

Záväzky so zostatkovou dobou

26935

splatnosti do jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

26935

Záväzky so zostatkovou dobou

0

splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou

0

splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

0

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli
poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,
Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Názov položky

Mena

Úrok p.a. v

Dátum

Suma istiny

Suma istiny

Suma istiny

%

splatnosti

v príslušnej

v eurách za

v príslušnej

mene za

bežné

mene za

bežné

účtovné

bezprostredne
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účtovné

obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Dlhodobé pôžičky Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci

Pôžička spoločníka Slovenská
lyžiarska asociácia

EUR

0

2019

5100

5100

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to
1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu
a finančný náklad,
2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti
2a. do jedného roka vrátane,
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
2c. viac ako päť rokov.
ÚJ nemá náplň pre túto položku
31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

Bežné účtovné obdobie

Názov
položky

obdobie

Splatnosť

Splatnosť

od jedného

od jedného

do jedného

roka do

viac ako päť

do jedného

roka do

viac ako päť

roka vrátane

piatich rokov

rokov

roka vrátane

piatich rokov

rokov

vrátane
a

b

vrátane

c

d

e

Istina

0

0

0

Finančný

0

0

0

0

0

0

náklad
Spolu

I.

f

g

0

0

0

0

0

0

0
0

0

V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby: významné nákladové položky za poskytnuté
služby sú u UJ náklady súvisiace s lektorskou činnosťou, v celkovej hodnote 9364€. Do termínu predloženia účtovnej
závierky neboli predložené všetky účtovné doklady týkajúce sa účtovného obdobia roku 2018 z dôvodu neukončenej
kontroly ich vecnej a obsahovej správnosti.
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, ÚJ nemá náplň pre túto položku
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ÚJ nemá náplň pre túto položku
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d) opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného
obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období, ÚJ nemá náplň pre túto
položku
e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou
spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské
služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou
spoločnosťou. ÚJ nemá náplň pre túto položku

Informácie o vybraných nákladoch
Názov položky

Bezprostredne

Bežné účtovné

predchádzajúce

obdobie

účtovné obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

0

0

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

0

0

iné uisťovacie audítorské služby

0

0

súvisiace audítorské služby

0

0

daňové poradenstvo

0

0

ostatné neaudítorské služby

0

0

L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:
a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku1cb), z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a
podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť, UJ nemá náplň pre tieto položky
b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú
1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou
jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke
dcérskymi účtovnými jednotkami, - Slovenská lyžiarska asociácia , občianske združenie je 100% spoločníkom ÚJ,
Slovenská lyžiarska asociácia poskytla krátkodobú finančnú pôžičku na prevádzkové účely vo výške 5000€.
2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv
účtovnou jednotkou,
3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné
za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj
sprostredkovane,
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6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery
oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, - Ivan Ivanič, Marino Mesich
a Ján Garaj sú štatutárnymi orgánmi v ÚJ a tiež v 100% spoločníkovi Slovenskej lyžiarskej asociácii, občianske
združenie
7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou
jednotkou, UJ nemá náplň pre tieto položky
8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,
c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostía ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
budúcnosti,ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv,
poistných zmlúv,koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane zpríjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je
zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné UJ nemá náplň pre tieto položky
M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej
jednotky sa uvádzajú informácie o
a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
účtovnej jednotky z dôvodu výkon ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre
bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány,
b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného
orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,
c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to
1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,
2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,
3. celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za
jednotlivé orgány,
d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri
pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,
e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho
orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.
•
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VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI KONTRÓLNO – REVÍZNEJ KOMISIE SLA
A KONTROLÓRKY SLA
za obdobie 2018-2019
A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Názov športovej organizácie:

Slovenská lyžiarska asociácia

Názov orgánu:

Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA

Monitorované obdobie:

22.mája 2018 – 15.mája 2019

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 31.5.2018 tieto uznesenia:
1. volí
a. prezidenta SLA – Ivan Ivanič
b. viceprezidenta SLA – Marino Mersich
c. viceprezidenta SLA – Ján Garaj
d. člena Predsedníctva SLA za bežecký úsek – Viktor Halíř
e. člena Predsedníctva SLA za alpské disciplíny – Patrik Dluhoš
f. člena Predsedníctva SLA za skoky – Ján Tánczos
g. člena Predsedníctva SLA za severskú kombináciu – Ľudovít Kartik
h. člena Predsedníctva SLA za akrobatické lyžovanie – Tomáš Murgáč
i. člena Predsedníctva SLA za snowboarding – Marek Hliničan
j. člena Predsedníctva SLA za lyžovanie na tráve – Ladislav Šandor
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k. zástupcu športovcov – Jana Gantnerová
2. schvaľuje
a. program konferencie SLA
b. rokovací poriadok konferencie SLA
c. volebný poriadok konferencie SLA
d. zapisovateľa, overovateľov, skrutátora a zloženie pracovných komisií
Konferencie SLA (mandátová, volebná, návrhová)
e. výročnú správu SLA za rok 2017
f. správu kontrólno-revíznej komisie za posledné obdobie
g. správu Predsedníctva SLA od poslednej konferencie
h. návrh zmeny v Predpise o talentovaných športovcoch
i. aktualizáciu Predpisu kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
j. smernicu o mzdových náhradách, časť B,
k. verejné voľby na funkciu prezidenta, viceprezidentov a členov Predsedníctva
SLA
l. zoznam uznesení prijatých na Konferencii 2017
m. zoznam uznesení prijatých a Mimoriadnej konferencii 2017
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 ďalší rok (v poradí druhý) od prijatia
koncepcie Predsedníctvo SLA zabezpečilo:
A. v oblasti športových odvetví:
 prípravu projektu spoločnej športovej prípravy pre športovcov v spolupráci
s partnerom, ktorého spustenie by malo byť už v tejto sezóne pod názvom NLC
(národné lyžiarske centrum) minimálne pre AD a BU, ostatné v príprave
 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 o povinnostiach vyplývajúcich
najmä zo zákona o športe iných predpisov SR (napr. Zákon o ochrane osobných
údajov a tzv.GDPR)
 implementácia zákonov a predpisov do činnosti športových odvetví
 oboznamovanie sa s vplyvom tých ktorých výsledkov na výšku príspevku
z MŠVVŠ SR a FIS a nasmerovanie aktivít na navýšenie príspevku
B. v oblasti šport a zdravie
 aj v tejto sfére je dôležité spustenie projektu spoločnej športovej prípravy, nakoľko
je takto možné sledovať a merať aj trénovanosť a rozsah tréningov mladých
športovcov v oblasti zdravia a jeho dosahu tréningov na zdravie – prevencia
úrazov a zranení
 SLA každoročne organizuje prostredníctvom športových klubov projekty World
Snow Day, projekty podporené FIS komisiou
C. V oblasti vzdelávania športových odborníkov
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D.





E.




F.




G.

H.

Vzdelávanie pod vedením manažéra vzdelávania prinášalo prvé výsledky. Tieto
výsledky bude potrebné zanalyzovať v dlhšom časovom horizonte a vyhodnotiť
prínosy. Síce je 1 rok fungovania krátky čas na hodnotenie, no napriek tomu
možno vidieť značné prínosy už dnes.
Veľmi pozitívne je vnímaná účasť trénera najlepšej pretekárky, trénera svetovej
úrovne – M.Gemzu na školení pre trénerov
Veľmi dobre je tiež zorganizovanie školenia pre trénerov freestylového lyžovania
v Jasnej z hľadiska rozvoja disciplíny
Účasť manažérky vzdelávania na každom vzdelávacom kurze / seminári
KRK má za to, že reforma komisie vzdelávania bola úspešná, ale je nutné ďalej
pracovať na stanovených cieľoch a posilniť právomoci, rešpekt a dosah
manažérky vzdelávania
v oblasti organizácie športových podujatí
výrazný posun v organizovaní celonárodných súťaží v snoubordingu – školská liga
tradične vysoká úroveň tradičných významných podujatí
veľmi vysoká účasť na pretekoch Slovenského pohára v alpských disciplínach,
čo je na jednej strane úspech, na druhej strane sa ukázala dôležitosť existencie
súťaží nižších úrovní, napr. krajské, okresné a i. pod hlavičkou SLA
veľa rôznych súťaží najmä v alpských disciplínach, ktoré nie sú monitorované SLA
na úrovni školských súťaží (napr. Tatranská liga, východoslovenská, horehronská
liga pod.) – bolo by vhodné tieto podchytiť pod SLA
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
aktívna príprava a pred-realizačné procesy (výber trénera, pretekárov apod)
projektu spoločnej prípravy športovcov – jednak pre BU, jednak pre AD s
partnerom
aktualizácia predpisu o talentovanej mládeži
aktívna spolupráca s riaditeľom OŠG Banská Bystrica
rokovania ohľadom partnerov a podporovateľov projektu NLC
v oblasti sociálneho zabezpečenia a rezortných stredísk
rokovania na rezortných strediskách za účasti štatutárov SLA, generálneho
sekretára a športových riaditeľov
bude potrebné pracovať na zlepšení vzťahov s rezortnými strediskami
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.
v oblasti diverzifikácie riadenia činností SLA
1.rok fungovania obchodnej spoločnosti SLA
Ako sa ukázalo, personálne zmeny majú veľký vplyv na plnenie úloh, pričom len
zmena na poste administratívneho pracovníka pre registrácie vyvolala na čas
značné zníženie úrovne. Dnes môžeme chvalabohu konštatovať opäť vrátenie
sa na predchádzajúcu úroveň poskytovaných služieb a plnenia úloh sekretariátu
v oblasti registrácie. Do budúcna je potrebné sa z tejto skúsenosti poučiť a dávať
extrémne pozor na výber zamestnanca. Tiež sprísniť komunikáciu s novým
zamestnancom.
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Na podnet KRK vznikla nová smernica, ktorá určuje vyúčtovanie cestovných
náhrad jednotlivým športovcom a funkcionárom, ktorá je v súlade so zákonom
o cestovných náhradách a zjednocuje pravidlá pre všetkých.
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 PSLA 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.
d) kontroluje hospodárnosť lyžiarskych podujatí na SR usporiadaných
a dotovaných SLA alebo na základe poverenia SLA, reviduje ich vyúčtovanie na
základe poverenia P-SLA
KRK vykonala kontrolu hospodárnosti, účelnosti a správnosti vyúčtovania dokladov
všetkých podujatí, ktorým bola pridelená dotácia na základe zmluvy medzi SLA
a ministerstvom. 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 spravidla o kópie dokladov
konečného prijímateľa), nebola uskutočnená refundácia.
e) kontroluje dodržiavanie stanov SLA a rieši podnety členov a úsekov týkajúcich
sa prípadov porušovania stanov SLA a ostatných predpisov SLA
i. KRK riešila podnety členov SLA:
Popis: výpočet hlasov delegátov
Pôvod podnetu: Martin Gavalier a Denisa Gavalierová, členovia SLA za ÚLT
Zistenia KRK: KRK zistila formálne nedostatky, i nedostatky pri výpočte hlasov delegátov
na ČS LT, ktoré odôvodnila v správe o kontrolnej činnosti sp. zn. 04-01/2018
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: prijaté opatrenia zo strany predsedníctva LT
v súlade so správou o kontrolnej činnosti
Popis: posúdenie súladu priebehu zasadnutia a prijatia rozhodnutí členskej schôdze AD
v súlade s predpismi SLA
Pôvod podnetu: KRK na základe žiadosti J.Garaja a P.Dluhoša o stanovisko KRK
Zistenia KRK: KRK zistila menej závažné, ale i závažné nedostatky ktoré odôvodnila
v správe o kontrolnej činnosti sp. zn. 05-01/2018
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: Zvolanie členskej schôdze AD s voľbami do
predsedníctva AD
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Popis: preskúmanie správnosti postupu osôb zodpovedných za prihlasovanie na
preteky v ŠO AD, a organizátorov SlP a FIS pretekov masters v AD
Pôvod podnetu: Ing. Branislav Lengyel, člen SLA za AD
Zistenia KRK: KRK ku dňu vyhotovenia tejto správy neukončila kontrolu
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: KRK začala kontrolu a vyžiadala si potrebné
informácie a dokumenty
ii. KRK uskutočnila tieto kontroly:
Kontrolovaný subjekt: športové odvetvia
Predmet kontroly: schválenie delegačných kľúčov a výpočet hlasov delegátov pre
členské schôdze 2019
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. Všetky pochybenia zistené KRK boli odstránené ešte
pred odoslaním pozvánok s počtom hlasov delegátov, jedine v prípade AD to bolo až
po zaslaní pozvánok.
Návrh opatrenia zmena počtu hlasov delegátov
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontroly boli ukončené, opatrenia prijaté
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: správa zvereného majetku – evidencia motorových vozidiel
Zistenie KRK: kontrola nie je ukončená ku dňu vyhotovenia tejto správy
Návrh opatrenia: kontrola nie je ukončená ku dňu vyhotovenia tejto správy
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola prebieha
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
Návrh opatrenia: predkladať vyúčtovania na kontrolu štvrťročne
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov
Predmet kontroly: zápisy z Konferencie SLA, Predsedníctiev SLA a predsedníctiev úsekov
Zistenie KRK: pri väčšine zápisov chýbajú originály, pri niektorých prílohy
Návrh opatrenia: dodanie všetkých zápisov do stanoveného termínu, pričom KRK
vykoná kontrolu dodania zápisov. Následne KRK vyvodí dôsledky
Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola KRK naplánovaná na september
2019
Kontrolovaný subjekt: Predsedníctvo SLA
Predmet kontroly: kontrola plnenia prijatých uznesení
Zistenie KRK: kontrola prebieha priebežne
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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.
iii. iná činnosť členov KRK:
Členovia KRK sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Predsedníctiev športových odvetví
a členských schôdzí športových odvetví, predsedníčka KRK zasadnutí Predsedníctiev
SLA.
KRK spolu s kontrolórkou okrem iného:
o poskytovala stanoviská jednotlivým členom SLA, športovým odvetviam
a Predsedníctvu SLA podľa zadania požiadaviek
o požiadala sekretariát o zosúladenie bezpečnostného projektu SLA s nariadením
Európskej komisie o ochrane osobných údajov pre EU
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
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
o priebežne kontrolovala na pravidelnej báze predložené doklady a príp. žiadala
o doplnenie, alebo nápravu
o poskytovala poradenstvo a súčinnosť sekretariátu, športovým odvetviam
a členom predsedníctva podľa požiadaviek
o viedla zasadnutia KRK
o podieľala sa na príprave smernice o účtovaní cestovných náhrad
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.
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D. ZÁVER
KRK hodnotí veľmi pozitívne nastavenia kontrolných mechanizmov pri čerpaní štátnych
prostriedkov. Kontrolór kontroluje takmer každý doklad ešte pred jeho úhradou. Veľmi
pozitívne je prijatie legislatívnych poriadkov a predpisov a ich aktualizácia, ktorá je
nevyhnutná na to, aby SLA mohla dodržiavať zákony o športe. Táto práce síce nie je
veľmi populárna ani výsledky nie je vidieť, je však nevyhnutná.
KRK oceňuje, že napriek výraznému legislatívnemu zaťaženiu v súvislosti so Zákonom
o športe a najmä v súvislosti s nariadením Európskej komisie ohľadom ochrany
osobných údajov a každodennej práci ohľadom príprav športovcov na podujatia od
ich športovej prípravy, cez zabezpečenie tréningového procesu a výjazdov, až po
účasť na pretekoch, registráciu a ostatné úlohy vyplývajúce zo stanov SLA, sa SLA
venuje novým projektom, pracuje na novej vízii výchovy talentovanej mládeže,
prípravy systematického vzdelávania športových odborníkov a súčasne zvláda aj
plnenie zákonných povinností.

Poprad, 16. mája 2019
Kontrólno – revízna komisia SLA
Kontrolór SLA
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Bilancia
plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
Manažment SLA a Sekretariát SLA
Správa a prevádzka asociácie
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj) P-SLA

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)+ Mikrobus 20.000 eur

146 547,63

66,37

19 952
166 566

19 884,62
166 432,25

67,38
133,75

Plnenie

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

57 877,76

MSJ 2018

25 000

15 391,51

9 608,49

SP 2018

18 750

25 685,97

-6 935,97

RD 2018

27 422

27 018,38

403,62

Rozvoj

42 292

43 785,96

-1 493,96

20 000
185 464

20 000,00
189 759,58

0,00
-4 295,58

MTZ

Plnenie

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

86 710,00

290,00

MSJ 2018

30 000

8 999,92

21 000,08

SP 2018

42 550

41 719,70

830,30

RD 2018

34 845

64 049,38

-29 204,38

76 772
271 167

63 444,23
264 923,23

13 327,77
6 243,77

Plnenie
13 500

Čerpanie
10 192,75

Ostáva čerpať
3 307,25

MSJ 2018

0

0,00

0,00

SP 2018

0

RD 2018

1 529

5 478,13

-3 949,13

11 783
26 812

9 834,13
25 505,01

1 948,87
1 306,99

1 000

Čerpanie
4 019,02

Ostáva čerpať
-3 019,02

MSJ 2018

0

0,00

0,00

SP 2018

0

0,00

0,00

RD 2018

782

1 636,87

-854,87

10 325
12 107

6 139,94
11 795,83

4 185,06
311,17

Plnenie
12 000

Čerpanie
13 589,41

Ostáva čerpať
-1 589,41

MSJ 2018

15 200

7 537,44

7 662,56

SP 2018

3 300

3 364,60

-64,60

RD 2018

2 894

15 963,60

-13 069,60

14 446
47 840

8 443,77
48 898,82

6 002,23
-1 058,82

Rozvoj

Talent

Rozvoj

Plnenie
Talent

Rozvoj

Talent

Rozvoj

Úsek lyžovania na tráve
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.
MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Plnenie

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Čerpanie

Ostáva čerpať

19 000

24 801,11

MSJ 2018

3 300

3 300,00

0,00

SP 2018

4 950

5 502,67

-552,67

-5 801,11

9 146

8 773,21

372,79

15 632
52 028

16 003,04
58 380,03

-371,04
-6 352,03

Plnenie
11 500

Čerpanie
11 151,58

Ostáva čerpať
348,42

MSJ 2018

15 200

15 205,00

-5,00

SP 2018

7 600

3 957,20

3 642,80

Rozvoj

Úsek snoubordingu
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

0,00

Talent

RD 2018
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Ostáva čerpať

87 000

Úsek akrobatického lyžovania
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Čerpanie

-5 877,76

Talent

Úsek severskej kombinácie
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Ostáva čerpať

52 000

Skokanský úsek
MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Čerpanie

Talent

Úsek alpských disciplín

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

Ostáva čerpať

146 614

CELKOM:

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

31.12.2018

Čerpanie

Rozvoj

Bežecký úsek

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

01.01-31.12.2018

Plnenie
Prevádzka

CELKOM:

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

01.01-31.12.2018

Talent

2 533

2 463,85

69,15

15 740
52 573

20 147,57
52 925,20

-4 407,57
-352,20

MTZ
osobný automobil
CELKOM:

Korekcia Plán
16 000
16 000

Čerpanie
16 000,00
16 000,00

Ostáva vrátiť

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

Korekcia Plán
146 880

Čerpanie
141 950,00

Ostáva vrátiť
4 930,00

OVERALL

Korekcia Plán

Čerpanie

RD 2018
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Príspevok SLA 2018

Rozvoj

977 437

976 569,95

0,00
0,00

Ostáva čerpať
867,05

Bilancia
plnenie/čerpanie štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
Účelové dotácie - Národný športový projekt

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2018

Plnenie

Čerpanie

Ostáva čerpať

Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov
Velez-Zuzulová Veronika

43 171

43 171,00

0,00

Vlhová Petra

28 781

28 781,00

0,00

Žampa Adam

43 171

43 171,00

0,00

Team event MS 2017 Andreas Žampa

26 982

26 982,00

0,00

26 982
169 087,00

26 982,00
169 087,00

0,00
0,00

937,50

Čerpanie
937,50

Ostáva čerpať
0,00

Team event MS 2017 Petra Vlhová

937,50

937,50

0,00

Team event MS 2017 Matej Falat

937,50

937,50

0,00

Team event MS 2017 Andreas Žampa

937,50

937,50

0,00

Univerziáda 2018 Matej Falat

500,00

500,00

0,00

Univerziáda 2018 Barbara Kantorová

500,00

500,00

0,00

Trénerská činnosť Miroslav Majerčák
CELKOM:

500,00
5 250,00

500,00
5 250,00

0,00
0,00

Team event MS 2017 Matej Falat
CELKOM:
Odmeny za výkony a činnosť
Team event MS 2017 Veronika Velez-Zuzulová

OVERALL

Národný športový projekt 2018

Plnenie

Plnenie
174 337

Čerpanie
174 337,00

Ostáva čerpať
0,00

Správa Predsedníctva 2018
Slovenská lyžiarska asociácia

P O P R A D
28.04.2019
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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.

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

Funkcia

Od

Do

Ivan Ivanič

prezident

14.5.2017

súčasnosť

Ján Garaj

viceprezident

14.5.2017

súčasnosť

Marino Mersich

viceprezident

12.10.2016

súčasnosť

Monika Poľanová

Člen za UAL

1.6.2009

31.05.2018

Tomáš Murgáč

Člen za UAL

31.05.2018

súčasnosť

Natália Šlepecká

Člen za športovcov

29.5.2016

31.05.2018

Jana Gantnerová

Člen za športovcov

31.05.2018

súčasnosť

Marek Hliničan

Člen za SNB

15.6.2014

súčasnosť

Ladislav Šandor

Člen za UTL

1.6.2009

súčasnosť

Ján Tánczos

Člen za SÚ

1.6.2010

súčasnosť

Ľudovít Kartík

Člen za USK

1.6.2009

súčasnosť

Michal Malák

Člen za BÚ

1.6.2010

14.5.2017

Viktor Halíř

Člen za BÚ

14.5.2017

súčasnosť
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III. Prehľad zasadnutí P-SLA
V kalendárnom roku 2018 do súčasnosti P-SLA zasadlo 12 krát, a to v nasledovných termínoch:
Meno a priezvisko

Miesto

Dátum

39. P-SLA

Banská Bystrica

19.1.2018

40. P-SLA

Poprad

12.3.2018

41. P-SLA

Banská Bystrica

9.4.2018

42. P-SLA

Poprad

9.5.2018

43. P-SLA

Banská Bystrica

28.5.2018

1. P-SLA

Poprad

22.06.2018

2. P-SLA

Poprad

05.09.2018

3. P-SLA

Banská Bystrica

26.11.2018

4. P-SLA

Poprad

19.12.2018

5. P-SLA

Banská Bystrica

19.2.2019

6. P-SLA

Poprad

27.3.2019

7. P-SLA

Banská Bystrica

09.05.2019

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 nastavovaním kritérií pre výkonnosť a zaraďovanie športovcov
s ohľadom na pochopenie akým spôsobom funguje výpočet príspevku uznanému športu. Veľká časť
práce a diskusie bola venovaná reformám potrebným v oblasti mládeže, aby sa zabránilo poklesu
nielen výkonnosti ale aj počtu vrcholových mládežníckych športovcov. 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 2018, a to aj v súlade s kontrolou zo strany MŠVVaŠ SR ohľadom používania
dotácií z rokov 2015 a 2016.

IV. Prehľad prijatých uznesení P-SLA
V kalendárnom roku 2018 do súčasnosti P-SLA prijalo nasledovné významné uznesenia:
39-18/524

P-SLA schvaľuje nomináciu P-BÚ (schválenú P-BÚ uznesením EL-1/18 dňa 18.1.2018)
na MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV a U23 GOMS 2018 (SUI).

39-18/525

P-SLA schvaľuje nomináciu na XXIII. ZOH Pjongčang 2018.

39-18/526

P-SLA schvaľuje zmenu v nominácii na XXIII. ZOH Pjongčang 2018 , UZN 39-18/525,
v zložení realizačného tímu pre športovkyňu Barbaru Kantorovú, pôvodne schválený
člen RT, Alberto Belfi, bude nahradený Tomášom Dobranským.

39-18/528

P-SLA berie na vedomie výslednú bilanciu čerpania príspevku uznanému športu 2017.
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39-18/529

P-SLA berie na vedomie návrh Mzdovej smernice SLA s dopracovaním pripomienok a
opätovné predloženie na formálne schválenie s výnimkou časti B „Odmeny
funkcionárov SLA“. Se-SLA udeľuje mandát na konanie podľa Smernice do doby
formálneho schválenia.

39-18/530

P-SLA schvaľuje rozpočtové provizórium pre prostriedky z I. tranže z MŠVVaŠ podľa
percentuálneho podielu činnosti úsekov za uplynulú sezónu s vydelením max % pre
Správu a prevádzku SLA, a to nasledovne: Tranža #1 : 244.359 eur, - 15% Správa
a prevádzka : - 36.653 eur, Zostatok: 207.706 eur v rozdelení na 35,3% BÚ (73.337
eur), 42,8% ÚAD (88.945 eur), 1,9% SÚ (4.014 eur), 1% ÚSK (2.051 eur), 3,7% ÚAL
(7.722 eur), 12,0% ÚTL (24.900 eur) a 3,2% SNB (6.737 eur).

40-18/532

P-SLA schvaľuje a berie na vedomie Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2017.

40-18/533

P-SLA schvaľuje Mzdovú a odmeňovaciu smernicu SLA. Článok smernice „Odmeny
členov P-SLA za výkon funkcie a účasť na zasadnutiach P-SLA“, bude dodatočne
predložený na schválenie delegátmi Konferencie SLA 2018.

40-18/534

P-SLA schvaľuje Súťažné poriadky na sezónu 2017/2018 jednotlivých športových
odvetví – BU, SNB, UAD, UAL, SU, USK.

40-18/535

P-SLA schvaľuje návrh Reprezentácie SR ULT na sezónu 2018.

40-18/536

P-SLA schvaľuje Memorandum o spolupráci - SLA a Športového gymnázia v Banskej
Bystrici a SLA a Gymnázium Kukučínova v Poprade.

40-18/538

P-SLA schvaľuje ako predsedu Medzinárodnej komisie Radovana Cagalu.

40-18/539

P-SLA schvaľuje návrh zmien v zastúpení SLA v štruktúrach FIS.

40-18/540

P-SLA schvaľuje do funkcie Manažér pre vzdelávanie SLA Mgr.Kristínu Saalovú.

40-18/541

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidáta Adriána Tencera, za
Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidáta Jakuba Galajdu.

40-18/542

P-SLA udeľuje mandát Prezidentovi SLA, I.Ivaničovi a viceprezidentom SLA, J.Garajovi
a M.Mersichovi, a nimi splnomocnených osôb podľa článku 13.22, písmeno c) Stanov
SLA k založeniu prístupu ku všetkým bankovým účtom SLA založených v Slovenskej
sporiteľni a.s.

41-18/544

P-SLA schvaľuje návrh audítorky SLA k pohľadávkam z rokov 2014 a 2015 o
preúčtovaní tejto sumy na ťarchu nákladov SLA.

41-18/545

P-SLA schvaľuje výpravu medzinárodnej komisie na Kongres FIS 2018 v R.Cagala,
J.Gantnerová, J.Palovičová, M.Kupčo ml., M.Malák, T.Murgáč, J.Hermély, M.Hliničan
a L.Šandor.

41-18/546

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ULT na sezónu 2018.

41-18/547

P-SLA schvaľuje štatút športovca a reprezentanta 2018/19 s úpravou v bode č. 5.10.
na 50%.
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41-18/548

P-SLA schvaľuje mandát štatutárom SLA na individuálne vyjednávanie v záležitosti
štatútu na sezónu 2018/19 s Petrou Vlhovou v mene SLA.

41-18/549

P-SLA schvaľuje na základe uznesení OU SLA návrh na zaradenie športovcov do VŠC
Dukla za: UAD - UZN. 1-32/2018 – Vlhová P., Žampa A., Žampa An., Falát M., a BU
- UZN. EL-7/18 – Procházková A., Šulek M., Segeč A. P-SLA tento návrh predloží na
vedenie VŠC Dukla po skončení jednaní s VŠC Dukla a zhodnotení výsledkov jednania.

41-18/550

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidátku Zuzanu Senčekovú.
GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.

41-18/551

P-SLA schvaľuje za Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidátku
Martinu Husárovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.

41-18/552

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2018 dňa 31.mája 2018 (štvrtok) s miestom
konania: Hotel Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad o 12,00 hod.

41-18/553

P-SLA schvaľuje program riadnej Konferencie SLA 2018, ktorý bude zaslaný
delegátom v pozvánke.

42-18/559

P-SLA schvaľuje Správu P-SLA 2017.

42-18/560

P-SLA schvaľuje Účtovnú závierku 2017.

42-18/561

P-SLA schvaľuje návrh za člena do Rady ministra pre šport Generálneho sekretára
SLA R.Cagalu.

43-18/564

P-SLA schvaľuje návrh na overovateľov Riadnej Ko-SLA 2018 v zložení: R. Hliničan,
Ľ. Hadvičák

43-18/565

P-SLA schvaľuje návrh skrutátorov Riadnej Ko-SLA 2018 v zložení: M. Husárová, K.
Saalová, T. Károly

43-18/566

P-SLA schvaľuje návrh na mandátovú komisiu v zložení: L. Šandor, M. VIgaš, P.
Jurečková.

43-18/567

P-SLA schvaľuje návrh na návrhovú komisiu v zložení: P. Ďurčo, M. Gavalier, M.
Štrkolec

43-18/568

P-SLA schvaľuje návrh na volebnú komisiu v zložení: Z. Podaný, M. Mesík, J. Valuška

43-18/569

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho Riadnej Konferencie Ivana Ivaniča

43-18/570

P-SLA schvaľuje výročnú správu SLA za rok 2017

43-18/571

P-SLA berie na vedomie správu KRK za posledné obdobie

43-18/572

P-SLA schvaľuje úpravu predpisu talentovaná mládež SLA v rozsahu diskusie v bode
3 tohto zasadnutia.

43-18/573

P-SLA berie na vedomie zoznam kandidátov na funkcie členov P-SLA.

43-18/574

P-SLA schvaľuje vzdelávací seminár 01/2018
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43-18/575

P-SLA schvaľuje vizuál pretekovej kombinézy MS 2019.

01-18/001

"P SLA na žiadosť členov P -UAD zvoláva v súlade s uznesením ČS UAD zo dňa
13.5.2018 členskú schôdzu Úseku alpských disciplín podľa platného delegačného
kľúča schváleného pre ČS UAD 13.5.2018. Termín: 15.06.2018 o 12.00 hod. Miesto:
Hotel TATRA, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad

01-18/005

P-SLA schvaľuje predložený zoznam RD pre sezónu 2018/2019.

01-18/006

P-SLA berie na vedomie menný zoznam Talentovanej mládeže a požaduje vyjadrenie
SU a USK k splneniu kritérií športovcov týchto úsekov na zaradenie do zoznamu.

01-18/007

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov kapitoly Šport mládeže(kluby) 2018.

01-18/008

P-SLA schvaľuje reklamnú zmluvu so spoločnosťou Steiger.

01-18/009

P-SLA schvaľuje pracovnú zmluvu pre Moniku
registračný/administratívny pracovník Sekretariátu SLA

01-18/010

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Repre 2018

01-18/011

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Rozvoj 2018

01-18/012

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole FIS 2018

01-18/013

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Talent 2018 za podmienky
z UZN 01-18/006 (Vyjadrenie SU a USK k splneniu kritérií športovcov týchto úsekov
na zaradenie do zoznamu). Rozdiel po úprave sa presunie do sub-kapitoly „Rezerva
P-SLA Talentovaná mládež 2018“.

02-18/014

P-SLA schvaľuje na návrh P-ÚAL(EL-P-UAL-001/2018) výpravu na MSJ v akrobatickom
lyžovaní v nasledovnom zložení: Nikola Fričová(Skicross)Michal Oravec(Slopestyle, Big
air) Realizačný tím: Tomáš Murgáč(tréner)Boris Žbirka(fyzioterapeut)

02-18/015

P-SLA schvaľuje na návrh P-ÚS (P-ÚS_02/27.05.2018) výpravu na MSJ 2018 v
snoubordingu v nasledovnom zložení:Samuel Jaros-Big Air,Slopestyle-tréner Matej
Matys,Samuel Šagát-snowboardcross-tréner Július Hermély

02-18/018

P-SLA schvaľuje zápis z inventúry hmotného investičného majetku SLA a schvaľuje
vyradenie nasledovných položiek z evidencie investičného majetku SLA z dôvodu
prekročenia doby životnosti a nefunkčnosti tohto majetku pre potreby SLA.

02-18/019

P-SLA schvaľuje objednávku 20 ks oblečenia inštruktorov SLA od dodávateľa Dialto.

02-18/020

P-SLA schvaľuje návrh na riešenie pohľadávky D. Kubekovej za činnosť za 6 mesiacov
v roku 2016, kedy pracovala len na základe ústnej dohody vo výške 5.090 € s
redukciou 30%.

02-18/021

P-SLA schvaľuje úhradu faktúr D. Kubekovej 02/2018 a 03/2018 so zápočtom 1760,38 eur.

02-18/022

P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu na výkon funkcie Športového riaditeľa UAD pre
Mareka Dideka ku 01.07.2018.

Paprčkovú

na

pozíciu

8|Strana

02-18/023

P-SLA schvaľuje zrušenie mandátnej zmluvy pre Reného Pretzelmayera ku 30.09.2018
na odmenu za výkon funkcie Športový riaditeľ SU/USK.

02-18/024

P-SLA schvaľuje predĺženie mandátnej zmluvy pre Jána Valušku na funkciu tréner
reprezentácie bežeckých disciplín.

02/18/025

P-SLA schvaľuje dodatok k zmluve medzi SLA a MŠVVaŠ - Národný športový projekt
2018 TopTeam.

02-18/026

P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA akceptovať rozhodnutie súdu č.
18Cb/88/2015 – 173.

02-18/027

P-SLA schvaľuje návrh na ocenenie SOV pre Petra Chudého.

02-18/028

P-SLA schvaľuje návrh konceptu na presun vozového parku do dcérskej spoločnosti
FIRN SLA s.r.o.

02-18/029

P-SLA schvaľuje vstup štatutárov do pracovno-právneho vzťahu ku SLA do výšky
odmeny priznanej Mzdovou a odmeňovacou smernicou SLA.

02-18/030

P-SLA schvaľuje úpravu Registračného, prestupového a licenčného poriadku SLA.

03-18/31

"P-SLA zvoláva členskú schôdzu odvetvia Severskej kombinácie na 22.10.2018
(pondelok) o 16:00 v B.Bystrici, detašovaná kancelária SLA, Dolná ul.19,

03-18/32

P-SLA určuje za predsedajúceho členskej schôdzi odvetvia Severskej kombinácie,
konanej dňa 22.10.2018 (pondelok) o 16:00 v B.Bystrici, viceprezidenta SLA, p.Marina
Mersicha.

04-18/043

P-SLA schvaľuje žiadosť M.Šidla o registráciu ako športovec v Úseku skokov na lyžiach
a Úseku severskej kombinácie.

04-18/044

P-SLA schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku SLA 2019 podľa
modelu a celkovej výšky samotnej kapitoly v roku 2018 s tým že zvyšné prostriedky
budú rozdelené formou podmienečného financovania.

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.
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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.

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.

05-19/62

P-SLA schvaľuje Bilanciu ŠR k 31.12.2018.

05-19/63

P-SLA schvaľuje dorovnanie prečerpania/nedočerpania ŠR 2018 cez ŠR kapitolu
Rozvoj 2019.

05-19/64

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

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 a 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.

Poprad 28.4.2019
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
Článok I.
Základné ustanovenie
1./ Táto smernica v nadväznosti na § 66 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 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
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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.
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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 sú zaraďovaní do jednej alebo rôznych skupín podpory na základe rozhodnutia
odborného úseku 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 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.
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Článok IV.
Spôsob prerozdelenia prostriedkov medzi športové odvetvia SLA a kritériá
odborného úseku SLA
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 20% tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov.
b) 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, ktorú určuje svojím uznesením Predsedníctvo SLA.
c) Suma podľa odseku a), čl.IV je následne vyčlenená pre kapitolu „Rozvoj talentovanej
mládeže“
d) 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).

A. Úsek alpských disciplín
1.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci žiaci/žiačky
z kategórie U16 nasledovne:

1.I Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - prvým rokom starší
žiak/žiačka všetci umiestnení do 6. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára
(SLP) v danej sezóne.
1.2 Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - druhým rokom starší
žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny do U21) všetci umiestnení do 3. miesta
v celkovom hodnotení SLP v danej sezóne.
1.3. Z kategórie mladších žiakov/žiačok prechádzajúcich do kategórie starších žiačok/žiakov
(druhým rokom mladší žiak) v aktuálnej ukončenej sezóne – mladší žiak/žiačka všetci
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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 a komisia U21).
2.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci muži/ženy
z kategórie U21 a muži/ženy do veku 23 rokov nasledovne:

2.1 Pretekár muž/žena zaradený do 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
RD-A 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. Do úvahy dosiahnuté FIS body pretekára v
dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 94 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 94 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 114 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 134 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 149 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 74 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 74 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 94 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 124 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 129 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 64 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 64 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 84 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 114 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 109 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 59 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 59 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 74 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 94 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 94 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SC
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-do 49 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 49 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 64 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 84 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 84 bodov v 5. 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. Do úvahy sa berú dosiahnuté FIS body pretekára v
dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 39 bodov v disciplíne SL
-do 39 bodov v disciplíne GS
-do 54 bodov v disciplíne SG
-do 74 bodov v disciplíne DH
-do 74 bodov v disciplíne SC
5. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U16, U21 a Trénerskou radou ÚAD).
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.
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5) Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (Trénerská rada BÚ SLA).
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.
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)
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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)
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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:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári, alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA
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
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
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 schválený Predsedníctvom úseku snowboardingu, ktorý prezentuje svoje
výnimočné schopnosti prostredníctvom video editov na verejne prístupných médiách.
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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 kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
alebo umiestnenie v prvej ½ 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:
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1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
alebo umiestnenie v prvej ½ 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.
Článok VI.
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.
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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
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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.

Strana 13 z 14

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 23.05.2019 s
účinnosťou od 24.05.2019.

v.r. Ivo Ivanič, prezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA
v.r. Ján Garaj, viceprezident SLA
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Listina talentov SLA
Sezóna :

20.../20...

01.05.20.. - 30.04.20...

Platnosť :

Schválené P-SLA dňa :

Min. fin. zdroje z príspevku MŠVVaŠ SR 20.. :
Bežecké
lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Zjazdové
lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Akrobatické
lyžovanie

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Lyžovanie na
tráve

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Snowboarding

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Skoky na lyžiach

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Severská
kombinácia

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA

OPONENTÚRA
ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY ....... / ........
Športové odvetvie: ..................................
Kategória:

......................................................

Športovec:

......................................................

Obsah / štruktúra:
1. Zloženie realizačného tímu
2. Osobné listy športovca
-výkonnostné ciele
-tréningové ukazovatele
-diagnostika
3. Osobné hodnotenie športovca
4. Materiálne a servisné zabezpečenie
5. Zdravotné zabezpečenie a diagnostika
6. Harmonogram športovej prípravy (HŠP)
- Grafický /tabuľka/ (príloha č. 1)
- HŠP finančná kalkulácia (príloha č. 2)

Spracoval:

.............................................

V............................... dňa ........................................

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA
1. Zloženie realizačného tímu
Meno a priezvisko

Funkcia

Poznámka

2. Osobné listy športovca
Výkonnostné ciele

2018/19

2019/20

Rozdiel

Poznámka

Tréningové
ukazovatele

2018/19

2019/20

Rozdiel

Poznámka

Diagnostika

2018/19

2019/20

Rozdiel

Poznámka

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA
3. Osobné hodnotenie športovca

4. Materiálne a servisné zabezpečenie

5. Zdravotné zabezpečenie a diagnostika

6. Harmonogram športovej prípravy (HŠP)
- Grafický /tabuľka/ (príloha č. 1)
- HŠP finančná kalkulácia (príloha č. 2)

51/2016 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového
športovca a talentovaného športovca
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 2 zákona č.
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§1
Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného
športovca, sú uvedené v prílohe.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Juraj Draxler v.r.

A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji - 12 zvodové
7. vyšetrenie krvi - sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie
moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu,
hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo
spiroergometria
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu
B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji - 12 zvodové
7. vyšetrenie krvi - sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie
moču chemicky a sediment
8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
ŠPORTOVCA SLA
Dolupodpísaný /á žiadam Slovenskú lyžiarsku asociáciu o vykonanie zápisu nasledovných
údajov o športovcovi podľa § 4 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a § 80 ods. 1, 2, 4 a 5
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov do Informačného
systému športu:
I. Všeobecná časť: OSOBNÉ ÚDAJE
Titul ( pred menom)/ Titul (za menom)
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Štátna príslušnosť
Adresa trvalého pobytu
Adresa na doručovanie
(ak sa líši od trvalého pobytu)

E-mail
Mobil / Telefón
Označenie zdrojovej evidencie SLA

Vyplní SLA

Dátum úhrady členského poplatku

Vyplní SLA

II. Špeciálna časť:
PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 80 ods. 2 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z.
B : Amatérsky športovec
Druh športu

Druh vykonávanej odbornej činnosti
v športe

Pretekár

Číslo bankového účtu na príjem
a použitie :

-----------------------------------------------------------------

1./ Dotácie

IBAN:

2./ Sponzorského

IBAN:

Právny titul na základe ktorého fyzická
osoba vykonáva činnosť amatérskeho
športovca
(pri zmluvných vzťahoch aj údaj o období trvania
a ukončenia zmluvy)

Dátum vzniku zmluvného vzťahu
Dátum ukončenia zmluvného vzťahu
Dátum poslednej účasti na súťaži
Reprezentovaný štát

SVK

Dátum telovýchovno-lekárskej
prehliadky
Športové výsledky na podujatiach 1./
mimoriadneho významu (OH, OHM,
EOFM, MS, MSJ, SPcelkom, SP1kolo, 2./
UNIV)
3./
4./

5./
6./
7./
Udelené čestné štátne tituly a ocenenia

Čestné prehlásenie
Ako športovec čestne prehlasujem svojím podpisom, že všetky vyššie uvedené údaje sú
pravdivé.
a) Som členom SLA
b) Som bezúhonný
c) Som si vedomý právnych následkov, ktoré vyplývajú z neúplných alebo
nepravdivých údajov - priestupok podľa § 96 zákona č. 440/2015 Z.z.

Dátum: .......................

Podpis športovca: ...............................................

Podpis zák.zástupcu: ..........................................

Súhlas so zaradením na Listinu talentov SLA

Dolu podpísaný, meno............................... priezvisko...............................................................
dátum narodenia ...........................................
beriem na vedomie a súhlasím so zaradením mojej osoby do Listiny talentov SLA na základe
Predpisu SLA o kritériách, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA.

V ................................. dňa:...................................

Podpis športovca: .................................................

Podpis zák.zástupcu: .............................................

