Zápis
6. ZASADNUTIE P-SLA
Dátum, hodina konania:
Miesto:
Prítomní:
KRK:
Ospravedlnení:

29.11.2013 10.00 hod.
Business Centrum, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Gantnerová, Penkert, Kutlík, Tanczos, Pretzelmayer, Mersich,
Kupčo, Kubusová, Malák, Dluhoš, L.Šandor
Kutlík
Poľanová, Ivanič, Kartík, p. Garaj – splnomocnil p. Dluhoša

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Činnosť sekretariátu SLA
Kontrola úloha a uznesení
Čerpanie k 25.11.2013
Príprava rozpočtu 2014
Schválenie zmlúv na podpis
Pravidlá pre RD
Reprezentačné zmluvy 2013/2014 – prehľad podpísaných
zmlúv
9. Informácie KRK
10. Informácie MSJ
11. Činnosť odborných úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
12. Rôzne

Gantnerová
Penkert
Gantnerová
Penkert
Penkert
Penkert
Penkert
Kubusová
Kutlík
Gatnerová
predsedovia OÚ

K bodu 1
6. zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA, Ing. Janka Gantnerová, v úvode privítala členov P-SLA.
Prezidentka v úvode informovala členov P-SLA o dianí od posledného P-SLA:
- SLA uzavrelo pracovnú zmluvu s novou administratívnou pracovníčkou, Dianou Dudovou, na
dobu určitú do 30.06.2014 s nástupným platom 450,-€ brutto, so skúšobnou dobou 3 mesiace.
Výberové konanie na túto pozíciu bolo vyhlásené dvakrát. Prvýkrát cez webovú stránku SLA –
prihlásili sa piati uchádzači, z ktorých bola vybraná kandidátka, ktorá neskôr ponúknutú prácu
odmietla. Druhé kolo výberového konania bolo vyhlásené prostredníctvom inzerátu
v Podtatranských novinách. Pracovného pohovoru sa zúčastnili štyria uchádzači, spomedzi
nich bola výberovou komisiu SLA vybraná sl. Diana Dudová.
- 19. novembra 2013 sa uskutočnil štáb ZOH 2014 – úlohy vyplývajúce z rokovania štábu sú
zapracované v správach športových riaditeľov BÚ a ÚAD. 10. decembra je ďalší štáb. Do 18.
decembra je potrebné nahlásiť účastníkov, funkcionárov SLA, ktorí budú v Sochi. Prosí
nahlásiť Dr. Šoltýsa.
- Natália Šlepecká podpísala 19.11.2013 pracovnú zmluvu so Strediskom štátnej športovej
reprezentácie Štrbské Pleso.
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Prezidentka poblahoželala k úspechom BÚ a ÚAD za doterajšie výsledky na podujatiach FIS,
SP, EP a zároveň s poľutovaním skonštatovala, že Veronika Velez Zuzulová ukončila túto
sezónu z dôvodu zranenia. Veronika bude chýbať na ZOH v Sochi. Jej zranené koleno
nevydržalo tréningovú záťaž a bude sa musieť podrobiť operácii.
Zasadnutie SOV 28.11.2013 Bratislava – zasadnutie olympijského výboru – veci ohľadom
štábu, vrcholia všetky požiadavky, je rada, že sme už vylúčili všetkých, ktorí porušovali ADU.
Stanko – ocenenie novinár roka FIS – minulý týždeň nám bolo nielen oznámené, že p. Stanko
túto cenu vyhral ale cena došla osobne na odovzdanie, ktoré sa uskutoční v Kremnici
4.12.2013 v lyžiarskom múzeu, popri krste Čillíkovej knihy.
6.11.2013 bol v DOVE s. r. o. oficiálne prevzatý mikrobus – VW Caravelle CL LR 2,0 TDI
4MOT. Dňa 12.11.2013 bol automobil zaevidovaný a prihlásený na DI v Poprade. Pevne verí,
že ÚAD si ho protokolárne preberie.
Ukončilo sa výberové konanie na dodanie snežného skútra. V súčasnosti sa pracuje na
príprave zmluvy a ukončení výberového procesu. Potrebné administratívne ukončiť, aby sme
to mohli uhradiť a prevziať.
Informácie MSJ podá prezidentka v samostatnom bode č. 10.
Prezidentka v závere svojho úvodného príhovoru pozvala členov P-SLA na obed, ktorý sa
uskutoční o 14.30 hod v reštaurácii u Jakuba.

UZN. 13-06/81
P-SLA schvaľuje výšku odmien členom P-SLA za obdobie jún-december 2013 spolu vo výške
2850,-€ (suma s odvodmi). P. Poľanová, p. Kartík a p. Tánczos sa zriekli odmien v prospech
OÚ SLA.
Mesiac/
Člen P-SLA
Gantnerová
Mersich
Garaj
Ivanič
Šandor
Tánczos
Poľanová
Kutlík
Mihok
Kartík

jún
100
50
100
50
100
50
50
50
50
0
0

CELKOM EUR:
ZA: 8
Proti: 0

júl

august september október november december spolu:
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
50
100
50
0
50
50
0
50
0
0

100
50
100
50
100
50
50
50
50
50
50

100
50
100
50
0
50
50
50
50
50
0

100
50
100
0
0
50
50
0
50
50
0

0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0

850
500
200
200
250
250
150
250
150
50
2850

Zdržal sa: 0

K bodu 2
Petra Penkert informovala o činnosti sekretariátu SLA.
Se-SLA okrem bežnej činnosti ako korešpondencia, registrácia členov, podklady pre účtovníctvo
a pod.:
Záležitosti, ktoré riešil sekretariát od 5.P-SLA:
 Vyúčtovanie záloh Tomo, Stromková, Šlepecká – kompletná príprava vyúčtovaní
 Vyúčtovania SOV štipendia – zaslané na SOV v termíne
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Evidencia nového mikrobusu ÚAD
Ukončenie VO na skúter BÚ
Príprava žiadosti na výzvy vyhlásené MŠVVŠ SR
Plnenie úloh z 5.P-SLA
Príprava 6.P-SLA
Výberové konanie na administratívneho pracovníka Se-SLA
Vyhodnotenie projektov WSD
Komunikácia s SOV – účasť na štábe ZOH Soči
Komunikácia s FIS:
o Milan Stanko bude ocenený FIS Journalist Award na základe nominácie SLA
o FIS solidarita pre 3 projekty SLA z 3
o FIS development programy (Free training days, Nordic Camp a pod.)
Komunikácia s MŠVVŠ SR – konzultácia ohľadom výziev
Komunikácia so SAUŠ – fakturácia dotácie, príprava podkladov pre účasť na SZU
Príprava vzdelávacích kurzov SLA
Vydávanie licencií ÚAD
Evidencia RD zmlúv a komunikácia so športovcami ohľadom zmlúv
Príprava zmluvy s firmou Sport Rysy
Upozornenia členom, ktorým končí členské – automatický robot
Príprava kalendára SLA
Vyúčtovanie dotácií BU a UAD klubom
Príprava a rozosielanie newsletterov
Príprava podkladov a účasť na rokovaniach ohľadom dodatkov k RD zmluvám
Evidencia súpisiek BÚ SLA
Prihlásenia na podujatia FIS, SP, MSJ, U 23

K bodu 3
UZN: 13-05/65
P-SLA poveruje športových riaditeľov OU prípravou podkladov na naplnenie tabuľky rozpočtu 2014.
T: 6.P-SLA
Z: športoví riaditelia
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Viď bod č.5 6.P-SLA
UZN. 13-04/56 – splnené čiastočne, materiálová komisia nepredložila plán práce ani rozpočet.
P-SLA zaväzuje predsedov Komisie vzdelávania a Materiálovej komisie o zaslanie plánu a rozpočtu
komisie.
T: ihneď
Z: predsedovia komisií
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
6.P-SLA – plán práce Materiálovej komisie predložil sekretariát
UZN. 13-04/57
P-SLA zaväzuje Komisiu rozhodcov a Marketingovú komisiu o zaslanie plánu práce komisie.
T: ihneď
Z: predsedovia komisií
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
5. P-SLA: termín predĺžený do 6. P-SLA
6.P-SLA splnené
UZN. 13-04/58 – trvá, plnené priebežne
P-SLA berie na vedomie prednesenú revíziu reprezentačných zmlúv športovcov na sezónu
2013/2014 a žiada predsedov OÚ, aby venovali svoju pozornosť chýbajúcim zmluvám a tie chýbajúce
doplnili čo najskôr
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Za: 10
Proti:0
Viď bod č. 8 (6.P-SLA)

Zdržal sa: 0

UZN. 13-05/66
P-SLA schvaľuje Čerpanie k 23.10.2013 prednesené generálnou sekretárkou SLA.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/67
P-SLA schvaľuje členstvo SLA v SES s členským poplatkom 400,- € ročne. Administratívne dorieši
členstvo SLA v SES Sekretariát SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: ihneď
Z: GS
UZN. 13-05/68
P-SLA odsúhlasuje uzatvorenie zmluvy s LK Huta Látky (predmet zmluvy: zabezpečenie dopravy,
zmluvné plnenie: 0,20€/km), uzatvorenie zmluvy s Goimpex Bratislava (predmet zmluvy: skipasy RD
UAL + Usnb (slopestyle), zmluvné plnenie: barter), uzatvorenie dodatku k zmluve s MŠVVŠ SR
(vybraní športovci Medlová, 7500,-€), uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy Dove na zakúpenie
mikrobusu pre potreby ÚAD a zmluvy s Infront na reklamné práva do r.2016 pri organizovaní SP
v zjazdovom lyžovaní.
LK Huta Látky
Zabezpečenie dopravy
0,20€ / km
Goimpex Bratislava
Skipasy RD UAL +
barter
Pozn. predĺženie
USnb (slopestyle)
z min. roka
Dodatok k zmluve
Vybraní športovci
7500€
o dotácii MŠVVŠ SR
Medlová
DOVE
Kúpa mikrobusu
37 270,-€
Víťaz VO
Infront
Marketingové práva WC
AL do r.2015/16
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/69
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAD a BÚ s pripomienkami.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/70
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚS, ÚSK s pripomienkami, žiada o doplnenie nominačných kritérií
na zimnú univerziádu a MSJ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené, na webe
UZN. 13-05/71
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok Úsn s pripomienkami, a žiada hlavne o doplnenie kritérií účasti na
vrcholných podujatiach, konkrétne kritériá na zaradenie do RD 2014/15, kalendár domácich súťaží.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.P-SLA – uzn. nesplnené
UZN. 13-05/72
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAL s pripomienkami, a žiada o doplnenie kalendára domácich
podujatí.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.P-SLA – uzn.nesplnené
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UZN: 13-05/73 - trvá
P-SLA súhlasí s organizovaním školenia a skúšok pre členov, ktorí majú uznanú licenciu SLA zo SLZ
zdarma a s vydaním osvedčenia. Zároveň poveruje Se-SLA overením správnosti tohto postupu na
Akreditačnej komisii MŠVVŠ SR.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na MŠVVŠ SR bol zaslaný list so žiadosťou o overenie správnosti tohto postupu. Odpoveď
sme zatiaľ nedostali (6.P-SLA)
UZN. 13-05/74 - trvá
P-SLA berie na vedomie požiadavku financovania KV SLA predložený predsedom KV SLA a bude sa
ňou zaoberať pri tvorbe rozpočtu 2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/75
P-SLA poveruje zástupcov úsekov - členov KV SLA a jednotlivé OÚ spracovaním podkladov ku
akreditácii podľa odporúčaní KV SLA (viď zápis z 1.zasadnutia).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 30.4.2014
Z: P-OÚ SLA
UZN. 13-05/76 - trvá
P-SLA poveruje prezidentku požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o informáciu, aká
je legislatíva uznávania vzdelávania v EÚ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MŠVVŠ SR sme požiadali oficiálne listom o informáciu ohľadom uznávania vzdelávania, zatiaľ
nám nebola doručená odpoveď. (6.P-SLA)
UZN. 13-05/77
Predseda SÚ predloží P-SLA písomne výsledný efekt projektu Naučíme Vás lietať – Brestová 2013.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Termín: do 6.P-SLA
Z: predseda SÚ
Splnené (6.P-SLA)
UZN. 13-05/78
P-SLA poveruje Se-SLA spracovaním prehľadu členskej základne mládežníkov (0-15 rokov)
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Termín: do 6.P-SLA
Z: Se-SLA
Splnené (6.P-SLA). Na základe toho spraviť plán koncepcie v stratégii SLA.
UZN. 13-05/80
P-SLA schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z FIS dotácie pre ÚSK v sume 422,50
€ tak, že tieto prostriedky budú použité na športovú prípravu pretekárov. Dotácia nie je viazaná na
prípravu ZOH 2014.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

UZN. 13-05/79
P-SLA schvaľuje pridelenie 100 m2 reklamných plôch SLA na oblečení pre pretekárov Adamovi
a Andreasovi Žampovcom, Veronike Velez Zuzulovej a Petre Vlhovej bezodplatne. P-SLA berie na
vedomie, že uvedení pretekári nebudú požadovať od SLA vozidlo na zabezpečenie športovej
prípravy, účasti na pretekoch a pod.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
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K bodu 4
UZN. 13-06/82
P-SLA schvaľuje Čerpanie k 25.11.2013 prednesené generálnou sekretárkou SLA.
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu 5
Generálna sekretárka SLA, Petra Penkert, informovala o príprave rozpočtu 2014. Zároveň bola
predložená predbežná tabuľka rozpočtu, o ktorej naplnení prebehla diskusia. Finálna tabuľka
rozpočtu bude predmetom schvaľovania po jej úplnom naplnení k 31.12.2013, na zasadnutí P-SLA
v januári 2014.
K bodu 6
UZN. 13-06/83
P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmlúv so spoločnosťou Rysy Group – zmluva o spolupráci (zľavy pre
členov SLA, ceny SIP SLA), zmluvu so SŠDM Poprad – zmluva o dotácii WSD verejné preteky (600,€), uzatvorenie zmluvy s ŠKB Lyžiarik BB – zmluva o dotácii WSD – zimné stanovištia (700,-€),
zmluva s LK T. Lomnica – zmluva o dotácii WSD detský kemp plus oslavy WSD (1000,-€).
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Návrh pravidiel pre RD bol odoslaný mailom členom P-SLA. Predsedkyňa Legislatívnej
komisie SLA predložila ústne ideový zámer.
UZN. 13-06/84
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloženým návrhom pravidiel pre RD,
predložený predsekyňou Legislatívnej komisie SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

Denisa Kubusová predniesla zoznam chýbajúcich reprentačných zmlúv na sezónu
2013/2014 k 25.11.2013.
ÚAD
Priezvisko, meno reprezentanta

Vlhová Petra
Žampa Adam
Žampa Andreas

RD
zmluva

Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Vlhová, Žampa Adam, Žampa Andreas zmluvy podpísali. Na Se-SLA boli dodané športovým
riaditeľom ÚAD 28.11.2013.
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ÚLT
Priezvisko, meno reprezentanta

Ohrádka Lukáš

RD
zmluva

Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

X

X

X

X

X

RD
zmluva

Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

X

X

X

X

X

RD
zmluva

Pr 1

Pr 2

Pr 3

Pr 4

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

ÚSn
Priezvisko, meno reprezentanta

Školnová Veronika

ÚAD-U21
Priezvisko, meno reprezentanta

Bagin Juraj
Prieložný Matej
K bodu 9

Informácie KRK predložil predseda KRK Pavol Kutlík.
-

KRK sa zaoberalo podnetom ÚAD, ktorý nemal požadovanú formu uznesenia, a preto bol
nepreskúmateľný,
potrebné vyzvať kluby na zaslanie vyhodnotenia efektívnosti jednotlivých projektov

K bodu 10
Prezidentka SLA informovala členoch P-SLA ohľadom pripravovaného podujatia MSJ 2014:
Zasadnutie OV MSJ sa od posledného P-SLA nekonalo. Bude sa konať v 49. Týždni 2013 podľa
možnosti členov komisie.
-

-

-

Dňa 6.11.2013 sme listom opätovne požiadali predsedu vlády SR, Doc. JUDr. Róberta Fica
o prebratie záštity nad MSJ 2014. Následne sme z jeho strany dostali kladnú odpoveď, p.
predseda vyhovel našej žiadosti a potvrdil prebratie záštity nad týmto podujatím. Podakovali
sme s tým ze nás to zaväzuje este k vyssim vykonom.
6.11.2013 sme listom požiadali spoločnosť TIPOS a. s. o reklamné partnerstvo
12.11.2013 bol listom oslovený minister obrany SR, JUDr. Martin Glváč, so žiadosťou
o spoluprácu pri organizovaní podujatia MSJ 2014 formou organizačného zabezpečenie
poslucháčov AOS gen. M.R.Štefánika. Následne prebehli rokovania 22.11.2013 s vojenskou
akadémiou za účasti najvyšších predstaviteľov akadémie na jednej strane a p. Ing.
Gantnerovej, Ing. Kupča na strane SLA. Zo strany akadémie nám bude poskytnuté 50
študentov na dobu 2-och týždňov. Zároveň pre našich dobrovoľníkov poskytnú ubytovanie so
stravou (spracujú cenovú ponuku) a umožnia pracovníkom akadémie zapojiť sa do
dobrovoľníckej práce počas MSJ.
12.11.2013 sme oslovili Mgr. Mareka
Maďariča, ministra kultúry SR so žiadosťou
o spoluprácu formou navýšenia rozpočtu pre RTVS z rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry na
vysielanie prenosu nie len zo športových súťaží, ale aj prezentáciu slovenskej kultúry od
slávnostného ceremoniálu až po vyhlasovanie výsledkov. Zatiaľ sme z jeho strany nedostali
odpoveď na žiadosť.
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Oslovili sme aj primátora mesta Liptovský Mikuláš, MUDr. Alexandra Slafkovského so
žiadosťou o odpustenie dane z ubytovania. Zatiaľ je táto informácia potvrdená ústne, čakáme
na písomné potvrdenie. Z obce Demänovská dolina taktiež očakávame písomné potvrdenie
odpustenie dane z ubytovania.
Spoločnosť Budiš sme listom požiadali o spoluprácu formou dodania produktov v objeme
8000,-€
27.11.2013 sme listom požiadali Judr. Zuzanu Zvolenskú, ministerku zdravotníctva SR,
o súčinnosť pri zdravotnom zabezpečení podujatia a to bezplatným pridelením dvoch sanitiek
– RLP, RZP v termíne 25.-6.3.2014 z prevádzky ZZS BA, ktorá spadá do pôsobnosti MZ SR.
Čakáme na odpoveď.
28.11 mcdonald – formou spolupráce, zatial nedošla odpoved

Prebehlo aj niekoľko rokovaní:
- 13.11.2013 stretnutie v LM ohľadom kandidatúry ZOH 2022 za účasti p. Blanára a vlastníkov
urbárnych spoločností a samospráv ohľadom investičných potrieb vrámci doliny smerom ku
kandidatúre a verejný prieskum v dotknutých mestách a obciach, čo musíme spraviť voči
kandidatúre. Nebude referendum ale len telefonický prieskum.
- 14.11.2013 rokovanie SACR – reklama na web SLA, reklama na podujatie, infocesta pre 5-6
medzinárodných novinárov počas MSJ, písali by aj o všetkých zimnáých strediskách vyrobia
pre nás 1000 šnúrok MSJ. Stretnutie s riaditeľkou Kučerovou.
- 15.11.2013 stretnutie v STV s Merčiakom a Vidom s tým, že bolo dohodnuté počas MSJ
každý deň 30 minútový večerný zostrih podujatia, vysielať bude aj Eurošport 2
- 22.11.2013 rokovanie v Liptovskom Mikuláši – stretnutie na Vojenskej akadémii za účasti
najvyšších predstaviteľov ohľadom poskytnutia poslucháčov , zabezpečenia poriadkovej
služby, stráženia a ochrany objektov a kontrolu vstupov do uzavretých zón. Prisľúbili nám, že
nám budú k dispozícii podľa požiadaviek OV. Zabezpečenia si ubytovanie, dopravu a stravu.
Čakáme na ponuku ubytovanie pre našich dobrovoľníkov.
- 26.11.2013 sa uskutočnilo rokovanie s predsedom ceremoniálovej komisie, p. Reném
Devečkom, ohľadom upresnenia ceremoniálovej komisie, vyhlasovania výsledkov
a technického zabezpečenia. P. Devečka má spracovať návrh programu, rozpočtu
a požiadaviek na personálne zabezpečenie
- Stretnutie s riaditeľkou OOCR Jasná ohľadom finančnej podpory MSJ
- Stretnutie s riaditeľom horskej služby p. Janigom a p. Matoušom ohľadom zdravotného
zabezpečenia podujatia. Finančné náklady na činnosť horskej služby budú bezodplatné.
Požadujú 50 ks čiapok MSJ a aj znak HZS (pošlú elektronický vizuál loga). Zabezpečovať
budú túto službu počas celého MSJ.
- 30.11.2013 bude vykonaná obhliadka v teréne pracovníkmi STV za účasti Gatnerová, Kupčo
V súvislosti so zabezpečením fungovania Se-SLA počas MSJ 2014 sme na úrad práce v Poprade
podali žiadosť o absolventa. Ten nám bude poskytnutý na dobu 6 mesiacov bezodplatne.
K bodu 11
Predsedovia úsekov informovali o činností OÚ:
ÚLT:
-

prezidentka požiadala L. Šandora, aby pripravil vyhodnotenie, zaoberal sa oceňovaním
a vyznamenaniami, čo nevidieť je koniec sezóny, aby sme na to nezabudli
p. Šandor dostal výzvu na fair play, prosí úseky, aby sa k tomu vyjadrili, termín je do konca
roka
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ÚSn, ÚZPŠ:
- Klaudia Medlová by sa mohla kvalifikovať na ZOH Sochi
- juniori by mali ísť do hintertuxu – mládežníci v slopestyle
- na univerziáde by mali štartovať traja pretekári
- budúci týždeň sa skompletizuje čerpanie zvyšných prostriedkov do konca roka
- ÚSN požiadali ÚLT o pôžičku
- zdravotne postihnutí končia prípravu na Hintertuxe
- podobné zranenie ako Zuzulová má aj Farkašová – začiatkom novembra zranená
- v decembri by mala štartovať
BÚ
-

Alena Procházková už privezie body z prvého svetového pohára, kde obsadila výborné
11miesto v šprinte klasickou technikou.
Mlynár 68. miesto, zhruba 5 sek na postupovú top 30 v šprinte,
Bajčičák 110.
pretekári, ktorí nie sú na svetovom pohári sa pripravujú cez víkend na fis preteky v St.
Catarine (ITA)
BÚ využíva akreditácie rozhodcov – prebehli dve školenia v Gerlachove a Kremnici, kde sme
evidovali celkom slušný záujem
mládežníci reprezentačného družstva OH nádeje sa vracajú zo sústredenia v Obertiliachu,
mali tam zaujímavý kemp. Viac o tomto kempe sa môžete dočítať aj v novinkách na webovej
stránke SLA.

SÚ, ÚSK
- kontinentálny pohár 15. decembra
- momentálne prebiehajú prípravy na snehu
ÚAD
-

-

-

-

Petra Vlhová triumfovala v slalome Európskeho pohára vo fínskom Levi. Vsúčte dvoch kôl
dosiahla čas 1:49,08 min a o 0,54 s predstihla druhú Nórku Monu Loesethovú. Tretia skončila
Švajčiarka Michelle Gisinová.
Darilo sa aj Jane Gantnerovej, ktorú klasifikovali na 16. pozícii s odstupom 3,46 s na víťaznú
Vlhovú. Kristína Saalová nedokončila 1. kolo, Barbara Kantorová sa nekvalifikovala do druhej
jazdy. Pre Petru Vlhovú je to druhý triumf v slalome EP, premiérové prvenstvo dosiahla v
decembri 2012 vo francúzskom stredisku Courchevel.
V termíne 16.12. - 19.12.2013 sa v Zuberci v stredisku Janovky uskutoční už tretí ročník
detského kempu, určeného pre žiacke kategórie. Zároveň sa uskutoční aj sústredenie
družstva U16
Veronika bude chýbať na ZOH v Sochi. Jej zranené koleno nevydržalo tréningovú záťaž a
Veronika sa bude musieť podrobiť operácii.
Ako nás informoval otec a tréner Veroniky, Timo Zuzula, Veronika 2. januára podstúpi
operáciu roztrhnutého predného krížneho väzu a s určitosťou vynechá celú sezónu 13/14.
2.12.2013 V zmysle projektu, ktorý v rámci výzvy SLA na podporu klubov podala TJ Roháče
Zuberec sa v dňoch 13.12. - 15.12.2013 uskutoční v Zuberci na Janovkách predžiacky kemp.

K bodu 12
Prezidentka:
- do 18. Decembra je nutné nahlásiť účastníkov ZOH
- zaväzuje športových riaditeľov na doplnenie internetovej stránky do 6.12.2013. Splnenie úlohy
je viazané vyplatením mandátnej zmluvy
- Osloviť fakulty, novinára, ktorý by písal pre SLA
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Podpísali sme memorandum tj Šk Štrba ohľadom žiadosti na ministerstvo – investičné
prostriedky na dostavbu
Návrh kritérií pre poskytnutie dotácie na vybraných športovcov – prezidentka poslala prvý
návrh
Zaktivovať komisiu športovcov , pretože budeme musiť navrhnúť reprezentantov, ktorí budú
v Sochi v komisii športovcov

Michal Malák:
- Zúčastnil sa Národného kongresu telovýchovného lekárstva, ktorý sa uskutočnil dňa 22.23.11.2013 v budove SÚZA v Bratislava
- Kongres zastrešovali: Komisia športovej medicíny a športových vied SOV, Slovenská
spoločnosť telovýchovného lekárstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Národné športové centrum
- Kongres bol zameraný na aktuálne problémy telovýchovného lekárstva
- Michal Malák podal podrobnú písomnú správu z tohto kongresu, ktorá sa nachádza na
vyžiadanie na sekretariáte SLA
Prezidentka poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie P-SLA.
Vo Vysokých Tatrách, 29.11.2013
Termín nasledujúceho zasadnutia: január 2014
Trvanie: 4 hodiny

ZAPÍSAL

OVERIL

OVERIL

Kubusová Denisa
Dňa

Petra Penkert
Dňa

Michal Malák
Dňa

Podpis

Podpis

Podpis
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