Zápis z 12. Predsedníctva SLA, konaného dňa 8. 3. 2010 v Hornom Smokovci

Prítomní: J.Gantnerová, J.Garaj, M.Filipková (za D.Cabana), V.Klimková (za
P.Neuschla), L.Šandor, K.Povrazník, J.Štancel, P.Kurcábová
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Poľanová, D.Caban, P.Neuschl, K.Mihok, Ľ.Kartík
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Filipková

3. Správa zo ZOH Vancouver 2010

Gantnerová

4. Prehľad čerpania k 5.3.2010

Kurcábová

5. Prehľad tabuľky na rozdelenie rozpočtu na 2010

Štancel

6. Činnosť úsekov

predsedovia

a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
7. Informácie KRK

Kutlík

8. Rôzne

K bodu 1:
12.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková
a overí Kamil Povrazník.

P

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
Trvá
UZN.09-08/40
P-SLA žiada prešetriť podaný podnet na R.Magdolena v prípade J.Rázusa a po prešetrení
vyvodiť závery.
T: ihneď
Z: KRK
Trvá
UZN.09-08/41:
P-SLA poveruje reprez.trénerov aby zabezpečili preinštaláciu vysielačiek na frekvenciu,
ktorá bola pridelená pre SLA.
T: ihneď
Z: predsedovia úsekov
Splnené
Úloha 17-06/09:
Zosumarizovať materiály z úsekov a príprava projektov pre MŠ SR, SOV, FIS.
Z: športoví riaditelia a predsedovia úsekov
T: do1.12.2009
Trvá - do marcového P-SLA
Splnené – projekty na MŠ SR
Úloha 18-06/09:
V SLA je potrebné prehodnotiť možnosti na zaradenie športovcov do rezortných štátnych
športových reprezentácií a predložiť návrhy z úsekov.
Pripraviť podklady pre rokovanie s MŠ o koncepčnom projekte sociálneho zabezpečenia
členov RD
Termín: 15.1.2010
Zodpovední: predsedovia úsekov
Trvá – do marcového P-SLA – termín predĺžený na apríl

P

Úloha 27-8/09:
Zabezpečiť výpis komisií a subkomisií FIS a pripraviť na rok 2010 kandidátov na ich
obsadenie
T: do 9.P-SLA
Z: SE-SLA
Splnené

UZN. 09-09/48:
Predseda ÚS SLA K.Mihok predloží do budúceho P-SLA závery z ďalších rokovaní
s predstaviteľmi SAS.
Z: K.Mihok
T: január 2010
Trvá – do marca /Termín predĺžený do apríla - poverená KRK kontrolou zápisu a
vyvodením záverov/ Rokoval aj Povraznik, dohody boli uzatvorené, čaka sa na
preregistráciu členov do SLA.
Úloha 35-10/10:
Úseky, ktoré prečerpali svoje pridelené fin.prostriedky (BÚ a ÚAD) zapožičané sumy
vrátia z rozpočtu 2010. Potrebné je presné vyčíslenie výšky pôžičky.
Z: SE-SLA
T: 11.P-SLA
(viď príloha k 11.Zápisu)
UZN. 10-10/52:
P-SLA poveruje, aby pracovná skupina v zložení: Štancel, Filipková, Povrazník,
Kurcábová zrealizovala vyplnenie tabuľky rozpočtu jan-jún 2010.
T: do 20.1.2010
Splnené (bod programu na 11.a 12. P-SLA)
Úloha 36/11-2010:
Predsedovia TR pripravia do mája 2010 návrhy nominačných kritérií pre jednotlivé úseky
na ZOH 2014.
Trvá
UZN. 10-11/64:
Vo veci neuhradenej faktúry SLA voči firme Gryf bude SLA zastupovať JUDr. M.Rebro.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 10-11/65:
Vo veci nedodržania podmienok zmluvy medzi SLZ a firmou Infront bude SLA
zastupovať JUDr. M.Rebro.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené

P

UZN. 10-11/66:
P-SLA súhlasí, aby sa KŠZ uhradila dlžná suma za nájom skladu a dorovnanie členského
poplatku. Doplniť o výšku sumy.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Trvá
Úloha 37/11-2010:
P-SLA poveruje účtovníčku SLA vypracovaním vnútorných ekonomických smerníc na
zúčtovanie finanč. prostriedkov.
Z: p. Kulfasová
T: P-SLA v marci
Trvá – termín predĺžený do apríla

UZN. 10-11/67:
P-SLA poveruje, aby K.Povrazník skompletizoval a doriešil otázku vydávania preukazov.
Za konečnú vizuálnu podobu preukazu je zodpovedný Povrazník a Kurcábová.
Z: K.Povrazník
T: 10.2.2010
Priebežne plnené
UZN. 10-11/68:
P-SLA súhlasí , aby od 1.3.2010 mohli štátne, účelové a iné fin.prostriedky čerpať len
členovia RD, ktorí spĺňajú zmluvné podmienky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 10-11/69:
P-SLA poveruje predsedov úsekov, aby vypracovali plán práce úsekov marec-december
2010.
Z: predsedovia úsekov
T: 10.2.2010
Trvá
Úloha 38/11-2010:
P-SLA poveruje prezidentku, aby zorganizovala vyhlásenie ankety Lyžiara roka za sezónu
2009/2010.
Z: prezidentka SLA
Trvá
UZN. 10-11/70:
ÚSK navrhuje, aby uznesením P-SLA schválený mikrobus pre SÚ , bol pridelený ÚSK.
Za:2
Proti: 1
Zdržal: 6
Splnené – mikrobus bude pridelený na SÚ SLA.

UZN. 10-11/71:
P-SLA súhlasí s delegovaním členov SLA, ktorí sa zúčastnia FIS Kongresu v Antalyi a budú
P

im uhradené letenky, pobyt.náklady a vreckové.
Za: 7
Zdržali sa: 2
Trvá
UZN. 10-11/72:
P-SLA poveruje K.Mihoka, K.Povrazníka a I.Ivaniča, aby zastupovali jednotlivé úseky
SLA na medz.výstave ISPA a jednali o podmienkach šport.oblečenia a poolu.
Poverovací list vypracuje prezidentka SLA. Jednotlivé úseky zašlú svoje špecifikácie
Karolovi Mihokovi do 3.2.2010 do 11.00 hod.
Trvá - potreba predložiť správy do 15.3.2010

UZN. 10-11/73:
P-SLA schvaľuje K.Povrazníkovi služobnú cestu na výstavu ISPA do Mníchova.
Splnené

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

K bodu 2 – nové uznesenia vyplývajúce z kontroly úloh a uznesení:
UZN. 10-12/74:
SE-SLA pripraví prehľad dôležitých termínov z jednotlivých odb.úsekov .
Z: P.Kurcábová
T: ihneď
K bodu 3:
J.Gantnerová skonštatovala, že reprezentačné družstva a realizačné tímy boli na
ZOH v predloženom a schválenom zložení.
UZN. 10-12/75:
Zabezpečiť, aby každý tím zaslal zápis zo ZOH Vancouver 2010 s vyhodnotením
športových výsledkov a organizačního zabezpečenia účasti.
Z: šport.riaditelia
T: 12.3.2010
Prezidentka zhodnotila vystúpenie tímov: skoky, behy, zjazd.lyžovanie. Jej
podrobná správa bude predložená na zasadnutí VV SOV dňa 18.3.2010.
Predseda UAD sa informoval ako bola prezentovaná Slovenská republika a SLA
na oblečení Zuzulovej, pretože v TV nebolo vidieť žiadne označenie-štátny znak,
znak –logo SLA.Prezidentka skonštatovala, že označenie bolo málo viditeľné a
nedostatočné.
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UZN. 10-12/76:
P-SLA bude žiadať striktné dodržiavanie poolových povinností spojených
s reprezentáciou SLA navonok od začiatku nového RTC až po ZOH 2014.
UZN. 10-12/77:
SE-SLA skoncipuje list na jednotlivé tímy o uzatváraní zmlúv s osobnými
sponzormi.
Z: P.Kurcábová
T: ihneď
K bodu 4:
Bolo predložené a schválené čerpanie jednotlivých odb. úsekov bez pripomienok.
K bodu 5:
J.Štancel predložil vyplnenú tabuľku s výslednými percentami pre jednotlivé úseky.
UZN. 10-12/78:
P-SLA príjma spracovanú tabuľku, ktorá bude slúžiť na rozdelenie prostriedkov
z MŠ SR na rok 2010.
Za: 4 Zdržal sa: 2
Proti: 1
K bodu 6:
Úseky informovali o pripravovaných konkurzoch na trénerov.
UZN. 10-12/79:
P-SLA súhlasí s tým, aby sa projekt na SAUŠ (univerz.šport) vypracoval za celú
SLA a nie za jednotlivé úseky individuálne. Potreba zosúladenia a komunikácie.
Na základe požiadaviek BÚ SLA predložila prezidentka návrh kritérií zaradenia do
JOT na 2010.
UZN. 10-12/80:
Pripraviť podklady ako pís. materiál na zaraďovanie do JOT.
T: do 18.3.2010
UAD žiada vyjadrenie úsekov k predloženému návrhu TMR na spoluprácu so SLA
a podporu lyžovania.
P

UZN. 10-12/81:
P-SLA žiada pripraviť kritériá na zaradenie do top tímu.
Z: šport.riaditelia
T: máj 2010
UZN. 10-12/82:
Pripraviť obsah.stránku výročného magazínu SLA za jednotlivé úseky podľa
podkladov od K.Povrazníka.
T: do 30.4.2010 Z: šport.riaditelia + predsedovia úsekov
K bodu 7:
Predseda KRK podal informáciu o vykonaných kontrolách na SE-SLA a UAD.
Kladné hodnotenie čerpania a šetrenia na SE-SLA.
UAD – doriešiť formu zúčtovania odmeny pre členov P-UAD za zasadnutia
P-UAD. Podať písomnú správu o referáte.
Načrtol tiež ďalšie témy, ktorými sa zaoberá KRK.
K bodu 8:
UZN. 10-12/83:
P-SLA odsúhlasilo, aby výnosy zo vzdelávania učiteľov lyžovania, trénerov a
rozhodcov sa delili nasledovne: 70% - do odb.úseku, 20% - do komisie
vzdelávania pri SLA a 10% do SE-SLA.
Za: 4
Zdržalo sa: 2
Proti: 1
Projekty pre podporu FIS do 20.4.2010
Rôzne:
Predseda UAD
• predniesol návrh na pracovné úlohy Madzinárodnej komisie:
-presadzovať na FIS organizovanie majstrovstiev Európy dospelých a juniorov
-presadzovať viac publicity a propagácie výsledkov na MSJ ( aj mladších juniorov )
-presadzovať organizáciu MSJ v Jasnej
-presadzovať organizovanie EC v Jasnej alebo inom stredisku na Slovensku
-informovať P UAD aká je stratégia usporiadania pretekov v najbližších 4-6 rokoch
v strednej Európe.
-iniciovať Komisiu vzdelávania a metodiky pri FIS
• Dopracovať projekt marketingu SLA, vypísať tender na výročný bulletin
P

SLA
• Poveriť zodpoved. pracovníkov SLA pripraviť návrh na oblasti rokovania
s MŠ (prehodnotenie koncepcie rozvoja SLA v novom OH cykle, limity
a podmienky pre zaraďovanie do štátnej starostlivosti, výška podpory,...)
• Zaviesť na rokovanie P SLA bod :Interpelácie členov SLA na P SLA (
uviesť ako informáciu na www stránku)
• Pripraviť prezentáciu nových RD na www stránke (foto, dotazníky,...)
Predpokladaný termín najbližšieho P-SLA: zač. apríla 2010
Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: PaedDr. Kamil Povrazník
V Banskej Bystrici, 10.3.2010

P

