Zápis z 13. Predsedníctva SLA, konaného dňa 13.4. 2010 v Hornom Smokovci

Prítomní: J.Gantnerová, J.Garaj, M.Filipková, V.Klimková, P.Neuschl, L.Šandor,
K.Povrazník, J.Štancel, P.Kurcábová, Ľ.Kartík, K.Mihok
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Poľanová
Prizvaní: M.Ortutay, Ľ.Kulfasová

Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Rokovanie s predstaviteľom SAUŠ
3. Prestup T.Zmoraya z ŠK Kartik do VŠC Dukla

Gantnerová,
Kutlík, Kartik

4. Kontrola úloh a uznesení

Filipková

5. Odsúhlasenie účt.uzávierky za rok 2009

Gantnerová

6. Rozpočet na rok 2010

Kurcábová

7. Prehľad čerpania k 8.4.2010
6. Činnosť úsekov

Kurcábová
predsedovia

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

P

Kutlík

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

K bodu 2:
Na základe požiadavky z BÚ bol na P-SLA prizvaný gen.sekretár SAUŠ p.
Mikuláš Ortutay, aby informoval o činnosti SAUŠ v sezóne 2010/2011, ktorej
vrcholom bude SZU v tureckom Erzurum.
Podal správu o tom, že VV SAUŠ schválil predsedov šport.komisií – pre bež.
Lyžovanie p. Božena Paugschová (zodpovedná za oblasť komunikácie so
študentmi a súvisiacu administráciu a Stanislav Holienčík zodpovedný za šport
prípravu v bež.lyžovaní. V alpských disciplínach je kreovanie komisie zatiaľ
otvorené s návrhom Heimschild (vysokoškolská administratíva)-Janikovský
(šport.príprava).P UAD súhlasí s pokračovaní vo funkcii p. Heimschilda
M.Ortutay požiadal o akceptovanie obidvoch predsedov šport.disciplín.
P-SLA bude schvaľovať zostavenie RD akademikov pre behy , sev.kombinácia,
skoky na lyžiach, zjazd.lyžovanie, snowboard podľa aktuálneho zoznamu
športovcov-vysokoškolákov, ku ktorému budú v septembri priradení tí, ktorí boli
prijatí na VŠ.
Podmienkou nominácie na SZU 2011 je najmä výkonnosť pretekárov UNI.
Nomináciu schvaľuje P SLA. Za zjazdové lyžovanie je navrhovaný počet 4 +
Zuzulová. Návrhy za BÚ, SÚ, ÚSK príp.UAL budú konkretizované.
Pripravit záznamy študentov na VŠ. Pripravit systém vyhodnocovania súťaže
vysokoškolských TJ.
Gen.sekretár SAUŠ vyjadril pomoc pri získavaní IŠP a ext.formy štúdia pre tých,
ktorí chcú reprezentovať SR.
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K bodu 3:
Na SLA bol doručený mail od Ľ.Kartíka, v ktorom nesúhlasí s prestupom Zmoraya
do VŠC Dukla BB.SLA dalo podnet na KRK prestup prešetriť po právnej stránke,
KRK sformulovala závery, ktoré predsedu ŠK Kartik neuspokojili a následne
poslal list na MŠ SR Kauza bola postúpená na MV SR, odkiaľ dostal odpoveď, že
sa prikláňajú k záverom KRK.
Prezidentka a predseda KRK pripomenuli, že Zmoray je členom SLA, tak ako aj
klub ŠK Kartik je členom SLA a prestup sa rieši v súlade so stanovami SLA!
Kutlik informoval a odporučil, aby si kluby zmluvne ošetrili podrobnosti prestupu
dodatočnými zmluvami. Toto v prípade Zmoray uskutočnené nebolo. Pretekár
nepodpísal žiadnu zmluvu a podal písomne žiadosť o prestup.
UZN. 10-13/84:
Prestup z ŠK Kartik o VŠC Dukla prebehol podľa stanov SLA a SLA berie na
vedomie nesúlad prestupu, ktorý je zakotvený v stanovách ŠK Kartik.
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 2
K bodu 4:
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
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
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
P

vyvodením záverov/ Rokoval aj Povraznik, dohody boli uzatvorené, čaka sa na
preregistráciu členov do SLA.
Čiastočne plnené - do mája bude prednesená správa od p. Mihoka
Úloha 36/11-2010:
Predsedovia TR pripravia do mája 2010 návrhy nominačných kritérií pre jednotlivé úseky
na ZOH 2014.
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
Splnené
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
Splnené
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
Splnené
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

P

Úloha 38/11-2010:
P-SLA poveruje prezidentku, aby zorganizovala vyhlásenie ankety Lyžiara roka za sezónu
2009/2010.
Z: prezidentka SLA
Splnené – 30.4. Hotel Bellevue
UZN. 10-11/71:
P-SLA súhlasí s delegovaním členov SLA, ktorí sa zúčastnia FIS Kongresu v Antalyi a budú
im uhradené letenky, pobyt.náklady a vreckové.
Za: 7
Zdržali sa: 2
Splnené – rozpočet predložený
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.
Splnené
UZN. 10-12/74:
SE-SLA pripraví prehľad dôležitých termínov z jednotlivých odb.úsekov .
Z: P.Kurcábová
T: ihneď
Splnené
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.
Trvá
UZN. 10-12/77:
SE-SLA skoncipuje list na jednotlivé tímy so žiadosťou o informáciu aké zmluvy a s kým
majú pretekári-členovi RD uzavreté.(poolové, či s osobnými sponzormi).
Z: P.Kurcábová
T: ihneď
Splnené
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.
Splnené

UZN. 10-12/81:
P-SLA žiada pripraviť kritériá na zaradenie do top tímu.
Z: šport.riaditelia
T: máj 2010
Trvá
P

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
Trvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 4: – nové uznesenia vyplývajúce z kontroly úloh a uznesení:
K úlohe 18-06/09:
Prezidentka získala kritériá pre zaraďovanie do SŠŠR, ktoré sú pre zimné športy
ťažko splniteľné a pokryjú len minimum reprezentantov lyžovania.
Povrazník – navrhuje poveriť prezidentku SLA rokovať o kritériách. Navrhol, aby
všetci športovci zaradení športovými zväzmi do RD museli byť v starostlivosti
nejakého rezortu.
Filipková – zaslala návrh úpravy kritérií za sev.disciplíny.
UZN. 10-13/85:
Spracovať zoznamy tých športovcov, ktorí by spĺňali kritériá na zaradenie
Z: predsedovia úsekov
T: ihneď
Na P-SLA bola prizvaná účtovníčka SLA p. Kulfasová, ktorá detailne
odprezentovala vypracovanú ekonomickú smernicu na vyúčtovanie prac.ciest a
zahr.prac.ciest so spätnou platnosťou od 1.1.2010.
UZN. 10-13/86:
P-SLA schvaľuje s pripomienkami vypracovanú ekonomickú smernicu spätne od
1.1.2010. Výška prideľovania vreckového je v právomoci úsekov.
Za – jednohlasne
UZN. 10-13/87:
SE-SLA vypracuje medotický postup na základe prijatej smernice a za účasti
ekonómky zorganizuje školenie pre zodpovedných pracovníkov, ktorých sa to týka.
P-SLA schváľuje návrh prezidentky vyčleniť zo SE-SLA sumu 3.500,- eur na
zorganizovanie Plesu lyžiarov a vyhlásenie ankety Lyžiar roka, ktorá sa uskutoční
30.4.2010 v Grand Hoteli Bellevue so začiatkom o 18.00 hod. Prezidentka ponúka
prípadné ubytovanie v sume 30,-eur s raňajkami a vstupom vo wellness.
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UZN. 10-13/87:
P-SLA súhlasí, aby vyhlasované a pozvané osoby (na pozvánky) mali vstup
zadarmo, pre ostatných je to 10,- eur.
Úseky predložia mená vyhlasovaných, ako aj navrhovaných do ankety a tiež návrh
ľudí so vstupom gratis.
Z: šport. riaditelia
T: ihneď
UZN. 10-13/88:
Prezidentka predloží písomné správy z jej hodnotenia ZOH.
V máji bude na P-SLA prizvaná predsedkyňa medzinárodnej komisie J.Palovičová.
Projekty na FIS – zaslať mailom všetkým členom P SLA na pripomienkovanie!!!

K bodu 5:
UZN. 10-13/89:
P-SLA berie na vedomie správu o ročnej účt. Uzávierke a výkazu ziskov a strát za
rok 2009.
K bodu 6 a 7:
Úseky si odsúhlasili prehľad čerpania jednotlivých odb.úsekov bez pripomenok a
predložený bol aj rozpočet úsekov. Prípadné pripomienky k nemu zasielať
písomne.
UZN. 10-13/90:
ÚZP nesúhlasí s rozpočtom a jeho rozdelením a bude zaslané pripomienkovanie.
K bodu 8:
Informácia KRK – P.Kutlík
UZN. 10-13/91:
Na základe zistení z KRK zvolá predsesda KRK zasadnutie Disciplinárnej
komisie, ktorá sa bude zaoberať zistenými skutočnosťami súvisiacimi so SLA a
funkciou p. Magdalena bude zasadať disciplinárna komisia s bodom Magdolen.
Termín:
Zodpovedný: Povrazník (podľa discipl.poriadku)
UZN. 10-13/92:
P-SLA poveruje športových riaditeľov úsekov a predsedov úsekov zabezpečiť
P

vyplnenie skladových kariet členov RD a realizačních tímov.
Termín: máj 2010
Zodpovední:šport.riad.+ KRK
Pre evidenciu materiálu sa vystavia karty trénerom, servismanom a RT.
P-SLA zobralo na vedomie správu KRK.
K bodu 8:
UAD:
Predseda UAD podal informáciu o návrhu zaradenia do RD a UTM ( viď zápis 12.
P UAD )
Členovia P SLA za UAD pripomienkovali vysokú dotáciu pre SE
SLA..Prezidentka zdôvodnila, bude zo SE SLA podporovať organizovanie
pretekov FIS.
Predseda UAD informoval o zasadnutí trénerov RD , rodičov a osobných trénerov
pri príležitosti M SR v Jasnej. Konštatoval, že prítomní neschválili model činnosti
reprezentácie s funkciami reprezentačných trénerov.
Predseda UAD pripomenul, že na stránke SLA nemáme platné stanovy (adresa…)

Prezidentka kritizovala počínanie predsedu UAD v tom , že nepreposiela ( nedáva
na vedomie ) celú komunikáciu s nadriadenými orgánmi (MŠ, SOV,..) prezidentke.
Predseda UAD predniesol návrh na znenie Poolového poriadku SLA.Dostal za
úlohu informovať o jeho obsahu všetkých členov P SLA a hlasovať elektronicky o
jeho obsahu a opodstatnení.
UZN. 10-13/93:
P -SLA poveruje predsedu UAD predložením textového materiálu ku vzdelávaniu
trénerov a učiteľov lyžovania.

UZN. 10-13/94:
P-SLA schvaľuje vrátenie prostriedkov za poplatok za neuskutočnený kurz v UAD
z prostriedkov SE-SLA.

P

Projekty pre podporu z FIS - pripomienkovať do 20.4.2010 – predložené dva
projekty - od M.Filipkovej a p.Poprockej
ÚLT - požiadavky z P-ULT (9.4.2010):
•
•

na SE-SLA preveriť a doriešiť registráciu LO Zavažan Kalnica,
zaoberať sa možnosťou zapožičania mikrobusu /od niektorého úseku/ pre preteky
v letnej sezóne 2010 podľa dohovoru s predsedom ULT
• riešiť poistenie schválených členov RD /,Ing.Ladislav Sandor, Ing.Ivan Oravec,
Mgr.Lubomir Masar, Lukas Ohradka, tréneri a pretekári Veronoka
Cvaskova./code 705001/ Mgr. Lenka Gábrisova/code 705007/, Barbora
Mikova/coke705008/ a Timotej Oravec/code /700007/ pre sezonu 2010,
• nahlasit na FIS vyššie uvedených pretekárov pre listinu FIS bodov najneskôr do
30.4.2010 www.awinker@gmx.de
• stanovisko pooloveho manažera SLA p. Povraznika k reálnosti zabezpečenia
oblečenia /kombinézy/ prip. ) ďalšich doplnkov /prilby, chrániče, okuliare.../ pre
pretekarov RD, nakoľko naša sezóna začína v druhej polovici maja 2010.

Termín najbližšieho P-SLA: 11.5. 2010
Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: PaedDr. Kamil Povrazník
V Banskej Bystrici, 17.4.2010

P

