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06. mája 2013

Zápis zo 42. zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 06.05.2013 (pondelok) vo
Vysokých Tatrách
Prítomní:
KRK:
Ospravedlnení:

J.Gantnerová, P.Penkert, L.Šandor, M.Kupčo, R.Pretzelmayer, M.Mersich,
K.Mihok, M.Malák, M.Poľanová, J.Garaj, Ľ.Kartík, J. Tánczos
P.Kutlík
I.Ivanič

Program:
1. Otvorenie a privítanie nových členov P-SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Prehľad čerpania k 29.4.2013
4. Konferencia SLA – príprava
5. Správa z členských schôdzí OÚ
6. Správy o činnosti komisií SLA
7. Správa o činnosti SLA – koncept
8. Schválenie reprezentačnej zmluvy 2013/2014
9. FIS kalendárová konferencia Dubrovník
10. 100 rokov lyžovania na Slovensku
11. Ocenenia SLA
12. Informácie KRK
13. Činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) vyhodnotenie sezóny 2012/2013
c) iné
14. Rôzne

Gantnerová
Gantnerová
Penkert
Gantnerová/Penkert
predsedovia úsekov
predsedovia komisií SLA
Penkert
Penkert
Gantnerová/Palovičová
Penkert
Šandor
Kutlik
predsedovia úsekov

K bodu 1:
42.zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala staronových členov PSLA a predstavila nových členov Marina Mersicha (predtým člen P-SLA ako druhý člen
ÚAD, teraz ako predseda ÚAD) a Jána Garaja (2.člen ÚAD). Zároveň oboznámila členov
P-SLA s výsledkami volieb vo všetkých OÚ viď príloha č.1. Členom P-SLA prezidentka
pogratulovala a popriala veľa úspechov vo funkčnom období.
Na pozície športových riaditeľov boli aj na ďalšie obdobie potvrdení M.Kupčo,
R.Pretzelmayer a M.Malák.
Zápis vypracuje Petra Penkert, overia Martin Kupčo a Michal Malák. Ospravedlnil sa
I.Ivanič, ktorý splnomocnil Michala Maláka zastupovaním, zo sekretariátu bola
gen.sekretárkou ospravedlnená Denisa Kubusová, ktorá bola v archíve.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 41. P-SLA.
Prezidentka v krátkosti oboznámila členov P-SLA s programom 42. P-SLA.
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K bodu 2:
UZN. 09-07/37:
P-SLA súhlasí s podaním žalobného návrhu na p. Magdolena za neoprávnené nakladanie
s prostriedkami SLA
Z: prezidentka
T: 15.11.2009
Splnené - Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha/
Nie sú skompletizovane všetky doklady, prezidentka má dohodnuté stretnutie
s Magdolenom, informácie podá na budúcom P-SLA, v prípade urgencie bude informovať
mailom. Samozrejme bude postupovať podľa zákona a stanovených pravidiel.
Stretnutie s Magdolenom: prešli bod po bode zápis a rozhodnutie DK, v ktorom boli
zistené nedostatky, prezidentka navrhuje zvolať opäť DK na prerokovanie, zaoberať sa len
problémami SLA, nie SLZ a zdokladovať priestupky. Odporučenie na DK znovu zvolať
zasadnutie a prehodnotiť jednotlivé body. Majetok SLZ sa dorieši v SLA až po prevode
a odkúpení majetku SLZ do SLA
Za: 8
Zdržal sa:1
Proti:1
Disciplinárna komisia zasadala dňa 22.5.2011, zatiaľ nedoručený overený zápis, ani
Rozhodnutie.
K.Povrazník doručil zápis na základe Uzn., GS poslala zápis p.Štanclovi na overenie,
Rozhodnutie napísala GS v spolupráci s predsedom DK a bol dňa 12.8. zaslaný
p.Magdolenovi na doručenku.
K UZN. 09-07/37 prezidentka SLA navrhuje vyzvať p. Magdolena oficiálne listom na
stretnutie s KRK a Se-SLA, nakoľko je potrebné, aby sa čím skôr vyrovnal v pokladni jeho
dlh. Prezidentka žiada o zaslanie oficiálnej pozvánky na stretnutie p. Magdolenovi.
T: ASAP
Z: Se-SLA
Splnené – list zaslaný
UZN. 12-38/373:
P-SLA poveruje P-ÚLT vypracovaním a predložením súťažného poriadku ÚLT P-SLA na
schválenie
T: 30.3.2013
Z: P-ÚLT
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
L. Šandor podáva informácie k uzneseniu, ktorým P-SLA poveruje P-ÚLT vypracovaním
a predložením súťažného poriadku ÚLT P-SLA na schválenie. Súťažný poriadok je na
90% vypracovaný. Prosí o predĺženie termínu na jeho vypracovanie z dôvodu zmien
v technickom prevedení, čo sa týka šprintových disciplín. Prezidentka stanovila termín
odovzdania do 15. mája 2013. V tomto termíne má byť súťažný poriadok zverejnený aj na
webovej stránke. L. Šandor súhlasil so stanoveným termínom.
T: 15.05.2013
Z: P-ÚLT
Splnené
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UZN. 13-40/391:
P-SLA ukladá členom P-SLA prípravu správy za svoje funkčné obdobie za oblasť, za ktorú
je zodpovedný. Písomnú správu členovia P-SLA doručia na Se-SLA najneskôr do
31.3.2013.
T: 31.3.2013
Z: členovia P-SLA
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Správy budú zaslané najneskôr 5 dní pred zasadnutím 42. P-SLA. Správy sa majú týkať aj
činnosti predsedov odborných komisií SLA.
T: 31.3.2013
Z: členovia P-SLA, predsedovia komisií SLA
Splnené čiastočne
UZN. 13-41/395:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 31.12.2012.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZN. 13-41/396:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 15.3.2013.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZN. 13-41/398
P-SLA schvaľuje prerozdelenie rozpočtu 2013 podľa schváleného kľúča (Uzn. 13/40/390)
nasledovne – viď príloha č. 1 tohto zápisu.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Se-SLA pošle tabuľku rozpočtu 2013 všetkým členom P-SLA.
T: 42. P-SLA
Z: Se-SLA
Splnené
UZN. 13-41/400
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč na Konferenciu SLA (viď príloha č. 2).
Zároveň schvaľuje termín konania Konferencie SLA (25.5.2013), miesto konania
Konferencie SLA (Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec) a harmonogram príprav na
Konferenciu SLA (viď príloha č.2).
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uzn. 13-41/401
P-SLA poveruje sekretárov úsekov spracovať do budúceho P-SLA komplexný
materiál – informácie o priebehu súťaží SLA. Vypracovať porovnanie s minulými
rokmi – koľko bolo súťažiacich a koľko ich evidujeme v súčasnosti. Spraviť prehľad
s počtom podujatí a počtom pretekárov.
T: 42.P-SLA
Z: Se-SLA
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Čiastočne, správy budú zaslané členom P-SLA elektronicky do 12.5.2013
Uzn. 13-41/402
P-SLA ukladá Se-SLA doplniť chýbajúce zmluvy pretekárov, resp. prílohy
k zmluvám.
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T: 42. P-SLA
Z: Se-SLA
Za: 11
Proti: 0
Splnené čiastočne – plnené priebežne

Zdržali sa: 0

UZN. 13-41/403
P-SLA žiada predsedov OÚ o prípadné pripomienky k rozpočtu 100 rokov lyžovania.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 8.4.2013
Z: Členovia P-SLA
Bez pripomienok
Uzn. 13-41/404
P-SLA ukladá P-OÚ oznámiť presné termíny konania ČS OÚ najneskôr do 8.4.2013.
T: 8.4.2013
Z: P-OÚ
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Splnené
Uzn. 13-41/405
P-SLA ukladá za povinnosť všetkým OÚ zasielať všetky pozvánky na ČS v písomnej
forme prostredníctvom Se-SLA. P-SLA nebude akceptovať zvolanie ČS mimo sekretariát
SLA!
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Splnené
Uzn. 13-41/406
Do 15.04.2013 zašlú odborné úseky podľa smernice o vyznamenaní svoje návrhy na SeSLA. Se-SLA zároveň vyzve členské kluby na zaslanie návrhov.
T: 15.04.2013
Z: predsedovia OÚ
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Doručený jeden návrh
UZN. 13-41/407
P-SLA schvaľuje Petru Penkert za zástupcu SLA na VZ SOV.
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Splnené
UZN. 13-41/408
Prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje návrh zmeny stanov podľa návrhu č.1
Za: 6+1
Nehlasovali: 2
UZN. 13-41/409
Prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje nominácie do funkcií do orgánov SLA vopred písomne, t.j. členské
subjekty SLA (kluby, členovia) môžu navrhnúť kandidátov na funkciu prezidenta a člena
KRK písomne do 20.5.2013 do 15,00. Na kandidátskom lístku je potrebný súhlas
navrhovaného kandidáta s prijatím kandidatúry, vyznačenie funkcie, na akú je kandidát
navrhovaný, podpis zástupcu klubu alebo člena SLA, ktorý kandidáta navrhuje. Po
uvedenom termíne nebudú akceptované ďalšie návrhy kandidátov do orgánov SLA .
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Navrhovaný kandidát môže kandidovať len do jednej funkcie.
Za: 9
Proti: 1
Nehlasovali: 2
Splnené
K bodu 3:
GS predložila aktualizované čerpanie k termínu 29.4.2013.
UZN. 13-42/410:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 29.04.2013.
Za:
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZN. 13-42/411:
P-SLA poveruje KRK kontrolou čerpania rozpočtov jednotlivých úsekov v súlade
s uzneseniami o rozpočtových pravidlách.
T: trvalé
Z: KRK
K bodu 4:
GS predložila návrh programu, rokovacieho a volebného poriadku, ktoré boli členom PSLA zaslané aj elektronicky.
UZN. 13-42/412:
P-SLA schvaľuje návrh programu Konferencie SLA, návrh rokovacieho a volebného
poriadku Konferencie SLA. Pozvánka s návrhom programu bude delegátom
Konferencie SLA zaslaná 7.5.2013. Pozvánka bude zároveň pozvánkou na náhradnú
Konferenciu SLA v prípade, že by riadna Konferencia nebola uznášania schopná.
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
úsek:
UZPŠ
UAD
UAL
ÚSK
SU
Úsnb
ULT
BU

dátum a čas ČS:
19.4.2013, 14,00 hod
21.4.2013, 10,00 hod
26.4.2013, 18,00 hod
26.4.2013, 18,00 hod
26.4.2013, 19,00 hod
26.4.2013, 15,00 hod
28.4.2013, 12,00 hod
1.5.2013, 10,00 hod

miesto:
Š.Pleso, Patria
V.Tatry, Bellevue
Poprad
Hotel Dixon
Hotel Dixon
Š.Pleso, Patria
Ahoj, Banka
Kremnica

poverený člen KRK:
Kutlík
Babušiak
Chudý
Pikula, Schlank
Pikula, Schlank
Chudý
Kutlík
Kutlík

Jednotliví predsedovia úsekov podali podrobnejšie informácie o priebehu členských
schôdzí, na každej ČS sa zúčastnil aj min. jeden zástupca KRK. Správy členov KRK boli
doručené na Se-SLA písomne.
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UZN. 13-42/413:
P-SLA berie na vedomie ústne správy predsedov odborných úsekov o priebehu
členských schôdzí odborných úsekov.
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6:
Správy komisií SLA – boli doručené správy z komisie vzdelávania a rozhodcov, ostatné
budú doručené písomne do 14.5.2013 a budú tvoriť prílohu tohto zápisu.
K bodu 7:
GS predložila koncept správy o činnosti SLA, naplnená bude do 20.5.2013 a predložená
na 43. P-SLA na pripomienky.
K bodu 8:
GS predložila návrh na zmeny v reprezentačnej dohode. Keďže zmena ohľadom 10% je
najvážnejšou zmenou, prezidentka dala o tomto návrhu hlasovať:
UZN. 13-42/414:
P-SLA schvaľuje odstránenie bodu 3 z článku II. reprezentačnej dohody týkajúceho
sa 10%.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 1
UZN. 13-42/415:
P-SLA poveruje zaslanie schválenej RD zmluvy na vedomie rezortným strediskám.
T: 30.5.2013
Z: GS
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 3
UZN. 13-42/416:
P-SLA poveruje Se-SLA prípravou RD zmlúv novým členom RD až po doriešení
nedostatkov z predchádzajúcich zmlúv. Finančné prostriedky nebudú čerpané na
jednotlivých pretekárov, kým nebudú podpísané nové RD zmluvy.
Nové RD zmluvy budú zaslané len tým pretekárom, ktorí majú splnené záväzky z RD
zmlúv 2011/2012.
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9:
UZN. 13-42/417:
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy na FIS kalendárovú konferenciu do Dubrovníka
4.-8.6.2013: Gantenerová, Palovičová, Mihok, Kupčo, Penkert, Malák, Ivanič,
Liptáková, Sinay, Károly, Poľan.
Prostredníctvom Sekretariátu SLA budú hradené náklady na ubytovanie a diéty,
pracovníkom Sekretariátu SLA a prezidentke bude preplatená aj doprava. Ostatné
náklady môžu byť hradené z rozpočtu odborných úsekov podľa schválených
uznesení.
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Požiadavky na výpravu:
UAD – žiadosť o organizáciu COC – East European Cup
Ďalšie požiadavky môžu byť zaslané do 30.5.2013 na Se-SLA
K bodu 10:
GS predložila návrh programu 100 rokov lyžovania, informovala o prípravách a už
zabezpečených veciach.
Z finančných dôvodov podľa pôvodného plánu boli vyškrtnuté jednotlivé prezenty (tričká
SLA, USB kľúče, šnúrky na kľúče apod.) ale aj plánované projekty ako brožúrka ku 100
rokom (tú sa bude SLA snažiť vydať do konca roka) a film ku 100 rokom.
Účasť potvrdil aj minister školstva a prezident SOV, kultúrny program budú bratia
Babjakovci.
Ocenení budú činovníci pri príležitosti 100 rokov, tradičné výročné ocenenia,
a vyhodnotenie ankety Lyžiar roka, ktorá bude tentokrát verejná.
K bodu 11:
Do 12.5.2013 je potrebné zaslať a zosumarizovať návrhy na ocenenia
Pre členov P-SLA je zabezpečené ubytovanie.
K bodu 12:
KRK – zhodnotil všetky členské schôdze odborných úsekov
Má pripomienku k stanovám k funkčnému obdobiu, aby bolo nastavené tak, že bude
v súlade s olympijským cyklom.
Sekretariát preverí túto možnosť s právničkou.
List od člena ŠK Kartík – žiadosť o revíziu uznesenia P-SLA ohľadom prestupu
Jančových, kde žiada, aby tento bod bol predložený na Konferencii SLA.
K bodu 13:
SU – informoval o činnosti na konci zimnej sezóny a vôli pripraviť preteky, čo sa nakoniec
nepodarilo. Bol uskutočnený nábor detí v rámci projektu, ktorý podporila aj SLA zo svojho
rozpočtu, bolo to veľmi dobré podujatie, zapojili sa aj sponzori, verí, že malo svoj zmysel.
Zmoray – zmluva s Duklou skončila, zatiaľ nie je predĺžená.
Harmonogram činnosti je spracovaný, sekretár zverejní na webovej stránke.
Prezidentka informovala o požiadavke BU rokovať so športovým gymnáziom v B.Bystrici,
zároveň je potrebné zosumarizovať aj požiadavky ostatných úsekov, t.j. aj skokanského.
USK – činnosť úseku poznačená úrazom reprezentanta R.Kartíka, ktorý sa už zotavuje
a pomaly začína s tréningami.
Ak chceme prilákať detí k tomuto športu, je potrebné mať auto, viac finančných
prostriedkov
Žiada, aby sa predsedníctvo konalo aj na iných miestach na Slovensku, nielen v Tatrách.
Navrhuje, aby každý úsek mal len jeden hlas + prezident.
Žiada, aby FIS prostriedky, ktoré úseky „vyjazdia“ boli v plnej výške pridelené na odborný
úsek.
Žiada o pridelenie auta na úsek.
UAL – činnosť bola zhodnotená a ČS, potrebujú doriešiť organizáciu pretekov, ktoré sa
organizujú v rámci kempu, ale boli len verejné
Činnosť bola zameraná na účasť na svetových pohároch, čím im stúpla aj dotácia,
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Stromková a Šlepecká majú aj účelové dotácie, SOV solidaritu, čím ušetria náklady aj na
úseku, obe majú k dnešnému dňu splnené olympijské kritériá
Informovala o príprave T.Bartalského
UAD – informoval o organizácii FIS pretekov ešte v apríli, o povinnostiach vyplývajúcich zo
záverov ČS a preto žiadajú o schválenie zmien v súťažnom poriadku
UZN. 13-42/418:
P-SLA schvaľuje zmenu v Súťažnom poriadku 2012/2013 ÚAD nasledovne:
Čl. 3.22.: kritériá na zaradenie do U21 dopĺňa o:
víťaz Slovenského pohára 2013 v prípade, že sa jedná o ročník 1997.
Čl.3.21.: kritéria na zaradenie do RD 2013/20104
RD TON – traja najlepší pretekári u mužov aj u žien podľa priemeru hodnôt
svetového poradia v dvoch najlepších disciplínach.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval/neprítomný: 2
UZN. 13-42/419:
P-SLA schvaľuje zloženie RD 2013/2014 na návrh ÚAD v súlade s kritériami
súťažného poriadku nasledovne:
RD A: Velez Zuzulová, Vlhová, Falát, Žampa Adam, Gantnerová
RD TON: Siráň, Žampa Andreas, Bendík, Saalová, Lukáčová, Kantorová
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na schválenie ostatných družstiev (U21 apod.) je potrebné počkať na novú listinu sezóny
2014.
Je pripravený plán práce od mája 2013 – apríl 2014
Sú otázky na OV MSJ – kto je v OV za ÚAD, ako sa OV schádza – Predseda OV je
prezidentka SLA, generálny sekretár OV je M.Kupčo, schádza sa spravidla raz za mesiac
Požadujú informácie o zriadení športových tried na Štrbe - Súkromné gymnázium
z Prešova oslovilo ZŠ Štrba ohľadom zriadenia športových tried pre zimné športy, SLA
zatiaľ oficiálne informácie ani oznámenie nemá.
Má SLA informáciu, že Vlhová + tréner sú od 1.6.2013 v Dukle? – nie, otec pretekárky
majú potvrdené Duklou, že budú mať zabezpečenie od 1.6.2013, informoval o tom emailom sekretára ÚAD, Dukla informáciu SLA nedala
Je potrebné osloviť NŠC so zamestnaním iného pretekára, aby sme nestratili miesto.
Ako prebieha plnenie zmluvy s TMR na 20 000€ - zmluvy boli postupne podpísané, keďže
v pondelok SLA dostala vyjadrenie od Zuzulu, že nepodpíše zmluvu, prebieha rokovanie
s TMR ohľadom zmeny poradia pretekárov a okamžite po doriešení bude prebiehať
plnenie. (zmluva sa týka pretekárov Žampa, Lukáčová, Vlhová, Šlepecká a Gantnerová)
Bolo spustené VO na mikrobus? – je v príprave výzva, ešte nebola zverejnená vo vestníku
Poistenia v rámci SLA sa prerábajú, prečo a ako? – poistné zmluvy sa prehodnotili
a poistky boli zrušené, sú uzatvorené nové poistky, ktoré sú lacnejšie – úad žiada
o zaslanie podkladov k poisteniam
Kto vedie účtovníctvo SLA? – zo zdravotných dôvodov SLA ukončila spoluprácu
s p.Kulfasovou, nová účtovníčka je D.Ganzová
Ako sú zohľadnené prešľapy pôvodnej účtovníčky SLA? – keďže SLA vyplývala povinnosť
zo zmluvy s ministerstvom v r.2012 vykonať audit, SLA má nezávislého audítora, a na
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základe jeho výroku budú vykonané potrebné prípadné opravy, a na základe toho budú
návrhy na postihy starej účtovníčky.
USnb – informoval o príprave sústredení, žiada o doriešenie účeloviek pre K.Medlovú,
situáciu rieši Sekretariát SLA a prezidentka na ministerstve.
BU – informácie o vyhodnotení Sl.pohára so zástupcami klubov, trénerov a pretekárov,
prebehol aj seminár trénerov, vyhodnotenie sezóny všetkých RD, aj v NŠC (+oponentúry),
pripravuje sa návrh na zaradenie do RD
Požadujú mikrobus pre RD mužov
ULT – Informoval o tréningoch a programe pretekov, informoval o príprave SP, ktorý poslal
elektronicky
UZN. 13-42/420:
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok úseku lyžovania na tráve s pripomienkami. SP
bude zverejnený na webovej stránke SLA.
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 14:
Je potrebné zostaviť nomináciu na lyžiara roka, vyhodnotenie ktorého bude súčasťou
programu 100 rokov lyžovania.
UZN. 13-42/421:
P-SLA poveruje odborné úseky zaslaním nominácií na Lyžiara roka do 12.5.2013.
T: 12.5.2013
Z: sekretári úsekov
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe žiadostí viacerých odborných úsekov (USK+SU, UAD, BU) o pridelenie
mikrobusu z bývalej COP Poprad, prezidentka dala hlasovať o návrhu (mikrobus je však
viazaný na mládežnícke družstvá):
UZN. 13-42/422:
P-SLA schvaľuje pridelenie mikrobusu pre USK, SU pre použitie na mládež.
Mikrobus po dohode môže využiť aj ÚAD a BÚ na dopravu mládeže na
medzinárodné preteky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ľ.Kartík žiadal o zakúpenie kosačky na stredisko Brestová pre použitie prípravy mostíkov
Králiky, Ž.Piesky, svahu pre lyžovanie na tráve na Brestovej. – P-SLA bude žiadať v rámci
výziev ministerstva.
M.Mersich – žiada o zlepšenie komunikácie hlavne zverejnením informácií na webovej
stránke od všetkých OÚ, aktualizovať všetky informácie, zápisy z predsedníctiev a komisií
atď najneskôr do 14 dní od zmien.
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Prezidentka – žiada návrh na kritériá na zaradenie do rezortných stredísk – najneskôr do
7.5.2013
GS - informovala o plánovanom audite z Národného archívu, sekretárka D.Kubusová je
práve v pobočke v Poprade, aby sa dohodli termíny auditu.
GS – informovala, že na základe anonymných sťažností na SLA bola vykonaná
neohlásená kontrola na SLA zo živnostenského úradu najmä čo sa týka vydávania
osvedčení absolventom vzdelávacích kurzov. SLA má všetko v poriadku, do budúcna je
potrebné ošetriť, že SLA nevydáva osvedčenia účastníkom doškoľovania, ani účastníkom
školení SLZ.

Poľanová – informovala sa ohľadom žiadosti o zamestnanie Šlepeckej – z NŠC máme
zamietavú odpoveď, požiadali sme SŠŠR – čakáme na odpoveď.
Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 24.5.2013 v Grand Hoteli Bellevue poobede.

Vo Vysokých Tatrách, 06.05.2013
Trvanie: 5 hod

Zapísala:

Petra Penkert

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

Overili:

Martin Kupčo

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

Michal Malák

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