Zápis zo 14. Predsedníctva SLA, konaného dňa 11.5. 2010 v Hornom
Smokovci

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

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Filipková

3. Pošta

Kurcábová

4. Odsúhlasenie rozpočtu na rok 2010
5. Prehľad čerpania k 6.5.2010

6. Kompetencie členov P-SLA a prof.pracovníkov

Kurcábová

7. Návrh na úpravu Registračného poriadku

8. Návrh na prijatie čestných členov do SLA
9. Činnosť úsekov

a) Predloženie členov RD na schválenie

predsedovia

b) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
10. Informácie KRK
11. Rôzne

P

Kutlík

K bodu 1:
14.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková
a overí Kamil Povrazník.
Prezidentka dala na schválenie zmenu programu - Doplnenie bod 2a: Prizvanie
J.Palovičovej za MK, ktorú P-SLA jednohlasne akceptovalo.
K bodu 2a:
Na P-SLA bola prizvaná predsedkyňa Medzinárodnej komisie pri SLA p. Jana
Palovičová. Jej prizvanie bolo iniciované z podnetu UAD.
úlohy:
Presadzovať na FIS ME a MEJ
– zjazd.lyžovanie nemá ME, preto europ.časť sa zasadzuje za toto podujatie,
očakáva sa rozhodnutie po kongrese, ako bude doriešená dohoda FIS s
Eur.lyžiarskou federáciou)
Presadzovať viac publicity a propagácie výsledkov na MSJ
–vo FRA bol priamy prenos z MSJ, nádej, že to bude aj naďalej
- podpora aj v rámci projektu Bring children to the snow
- na kongrese bude poverený M. Kupčo prezentáciou aj z iných krajín
- pôjdu návrhy z koord.skupiny, aby sa prikladalá váha väčšej propagácii juniorov
- SVK bude podporovať fungovanie Medz.lyž.federácie v prípade možnosti
dvojitého členstva krajín (FIS + ESF)
- cieľ: iniciovať, aby na FIS stránke boli zverejňované aj kompletné výsledky
z juniorských kategórií
Pripomienka p. Garaja k prezentácii Zuzulovej výsledkov na ME
Presadzovať organizáciu MSJ v zjazd.lyžovaní 2013 v Jasnej
- v súčasnosti kvôli techn.zabezpečeniu (neexistujúce siete) nie je možné realizovať
ani Super G na trati FIS
- očakáva sa vyjadrenie Jasnej, koľko financií bude schopná investovať do úpravy
Presadzovať organizovanie EP v Jasnej alebo inde
- predbežne bol Jasnej v termíne 1.3. 2011 pridelený EP - 1 x GS ženy
- Na usporiadanie Svet.pohára v Jasnej je nateraz problém s traťou – nespĺňa
náležitosti vhodnej infraštruktúry, P UAD navrhol zmenu miesta konania SP GS
ženy do Vrátnej.

P

Informovať P-UAD, aká je stratégia usporiadania pretekov v najbližších 4-6 rokoch
v strednej Európe
- SVK usporadúva zatiaľ FIS preteky a preteky UNI, no nižšie kalend.poplatky má
CIT pretek (tiež potreba zahr.TD)
- medz.komisia nie je len pre alpské lyž., ale aj pre ostatné úseky
- aj investície do stredísk musia súvisieť aj s pretekmi, kt. chceme organizovať
UZN. 10-14/95:
P-SLA zaväzuje MK spracovať možnosti organizovania aj iných pretekov UAD
(CIT a ENL)
UZN. 10-14/96:
P-SLA žiada spracovať tabuľku s poplatkami na prihlasovanie do kalendára FIS pre
všetky disciplíny a preteky.
T: ihneď
Z: SE-SLA
Iniciovať komisiu metodiky a vzdelávania
- možnosť usporiadať jesenný Leaderseminar v BA a prezentovať
materiál o potrebe zaoberať sa na FIS vzdeláváním
- návrh aby sa Povraznik podieľal na príprave projektu komisie
metodiky a vzdelávania pri FIS
K bodu 2b:
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/
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
Splnené - Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha/
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
P

členov RD
T: 15.1.2010 do marca – termín predĺžený na apríl
Splnené

Z: predsedovia úsekov

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.
Čiastočne plnené - do mája bude prednesená správa od p. Mihoka – z dôvodu neúčasti
K.Mihoka termín predĺžený na jún
Úloha 36/11-2010:
Predsedovia TR pripravia do mája 2010 návrhy nominačných kritérií pre jednotlivé úseky
na ZOH 2014.
Trvá trvalá úloha –do 31.8.2010 uvedené v súťaž.poriadkoch
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 predĺženie do 30.6. kvôli Konferenciám (nové predsedníctva)
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.
Trvalé – Splnené
UZN. 10-12/81:
P-SLA žiada pripraviť kritériá na zaradenie do top tímu.
Z: šport.riaditelia
T: máj 2010
Splnené – uskutočnilo sa stretnutie na pôde SOV – SOTT, JOT
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
UZN. 10-13/85:
Spracovať zoznamy tých športovcov, ktorí by spĺňali kritériá na zaradenie do rezortných
stredísk
Z: predsedovia úsekov
T: ihneď
Splnené
P

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.
Trvá – školenie sa uskutoční do 30.6.2010
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
Splnené
UZN. 10-13/88:
Prezidentka predloží písomné správy z jej hodnotenia ZOH.
V máji bude na P-SLA prizvaná predsedkyňa medzinárodnej komisie J.Palovičová.
Splnené čiastočne
UZN. 10-13/89:
P-SLA berie na vedomie správu o ročnej účt. Uzávierke a výkazu ziskov a strát za rok 2009.
Splnené
UZN. 10-13/90:
ÚZP nesúhlasí s rozpočtom a jeho rozdelením a bude zaslané pripomienkovanie.
Nesplnené
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)
Splnené -- Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha/
UZN. 10-13/92:
P-SLA poveruje športových riaditeľov úsekov a predsedov úsekov zabezpečiť vyplnenie
skladových kariet členov RD a realizačních tímov.
Termín: 31.máj 2010
Zodpovední:šport.riad.+ KRK
Trvá

P

UZN. 10-13/93:
P -SLA poveruje predsedu UAD predložením textového materiálu ku vzdelávaniu trénerov
a učiteľov lyžovania.
Trvá
UZN. 10-13/94:
P-SLA schvaľuje vrátenie prostriedkov za poplatok za neuskutočnený kurz v UAD
z prostriedkov SE-SLA.
Splnené
---------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 2b: – nové uznesenia vyplývajúce z kontroly úloh a uznesení:
UZN. 10-14/97:
Úseky vypracujú koncepcie činnosti na obdobie 2010 – 2014, ktoré budú
zapracované do materiálu v rámci SLA.
T: august 2010
Z: predsedovia úsekov
UZN. 10-14/98:
P-SLA berie na vedomie závery, zápis a rozhodnutie Disciplinárnej komisie po
prerokovaní obsahu káuz p. Magdalena Za: jednohlasne
Vyhlásenie Lyžiar roka pripomienkoval p. Garaj, ktorý očakával vyhlásenie 1.-6.
miesto, nesúhlasne sa vyjadril ku kroku UAD nepozvať ani organizátorov žiackych
pretekov.
Prezidentka SLA poďakovala sponzorom z radov SLA – p.Kartik, p.Mihok,
sponzorom CK Globtour, firme RONA (poháre), kvetinárstvu Dalia a
gastron.dodávateľom.
Z podujatia sa spracuváva sponzorsky vizualizácia.
Ľ.Kartík sa pýtal na dôvod neuvedenia klub.príslušnosti pri vyhlásení T.Zmoraya,
keď je stále v ŠK Kartik. Žiadal prehrať záznam, ktorý bol odvysielaný a ktorý
z poverenia prezidentky a KRK získala šport.riaditeľka M.Filipková od p. Stanka
z STV. Pre p. Kartíka je nadriadeným orgánom jedine MV SR, kde má
zaregistrované klubové stanovy a odmieta závery KRK. Predseda SÚ trvá na
hľadaní riešenia a dohody s Duklou.
UZN. 10-14/99:
Záležitosť ohľadom prestupu Zmoraya bude na Dukle jednať predseda SÚ
J.Tánczos, ktorý podá SLA písomný záver.
K bodu 3:
P

Na SE-SLA boli doručené tieto dokumenty:
 Na Skalke predĺžili homologizáciu tratí
 Oznam o konaní volieb do FIS Council - menovitý návrh kandidátov /za
SVK navrhovaná J.Gantnerová/
 Doručený list od p. Hermélyho, kde predstavil víziu vyššej úrovne
snowboardingu v SLA
 Žiadosť M.Maláka o pridelenie vyššej trén.kvalifikácie
 Zo zasadnutia KŠZ – obnovenie komunikácie so SLA
K bodu 4:
MŠ zverejnilo schválený rozpočet na 2010 – v rámci SLA došlo k poníženiu
fin.prostriedkov o ca. 8% .
UZN. 10-14/100:
Rozpočet na rok 2010 bol Predsedníctvom SLA jednohlasne schválený.

K bodu 5:
UZN. 10-14/101:
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – IV. bolo predsedami úsekov odsúhlasené.
K bodu 6:
Prezidentka zhrnula, že na 1.P-SLA boli stanovené kompetencie jednotlivých
členov predsedníctva menovite a členom P-SLA boli pridelené oblasti, v ktorých
budú pôsobiť. (po Cabanovi preberá oblasť preteky Tánczos)
UZN. 10-14/102:
Potreba spracovať v SLA koncepciu univerzitného športu v príprave na Svetovú
zimnú univerziádu 2011.
Z: J.Garaj
T: 31.5.
Kvóty pre účasť na SZU:
UAD (4 + Zuzulová)
Bežci: 4
Skoky: 1-2
USK: 1
Bližšie špecifikácie podá p. Ortutay zo SAUŠ.
P

UAD prichádza s návrhom odsúhlasiť 50,- eur za činnosť v P-SLA z prostriedkov
SE, prezidentka neodporúča, prikláňa sa k vyplácaniu cestovného v intenciách
schválenej ekonom.smernice. Hlasovanie o návrhu neprebehlo.
UZN. 10-14/103:
Od dnešného P-SLA budú mať členovia P-SLA nárok na zúčtovanie výdavkov
podľa ekon.smerníc.
K bodu 7:
K registračnému poriadku SLA boli zozbierané pripomienky – materiál pôjde na
úpravu právnikovi. Po schválení P-SLA bude zverejnený na web stránke SLA.
K bodu 8:
Oblasť oceňovania má v SLA v zodpovednosti L.Šandor.

UZN. 10-14/104:
Predsedovia zašlú návrhy z úsekov na Ocenenia a návrh na čestné členstvo v SLA
L.Šandorovi.
T: ihneď
Z: Šandor + predsedovia
UZN. 10-14/105:
P-SLA žiada zverejniť na web.stránke prehľad doteraz ocenených v SLA a
špecifikovať typ ocenenia.
T: jún
Z: Šandor
K bodu 9:
UZN. 10-14/106:
P-SLA schvaľuje úsekmi predložené zloženie RD. (viď príloha k zápisu)
BÚ – požiadavky vyplývajúce z BÚ SLA boli prezidentke zaslané
- oblečenie je v riešení (ponuka od p.Charvátovej, ponuka firma NES)
- predseda spomenul možnosť, že firma NES predstaví konfekciu na
konferencii BÚ
- žiadal info o projektoch – škols.súťaže - členkou komisie je za behy
p.Iľanovská – pripomienky zaslané na MŠ SR, projekt na FIS
P

v predloženom znení
- aké je vyjadrenie k mailu p. MUDr. Hostýna (NŠC – Procházková)
- žiadal upraviť logá sponzorov na web stránke – pokiaľ nie je firma
partnerom SLA či úsekov, návrh odstrániť reklamu (odstránené
Baronka, IMPA, Tramtaria)
ULT:

- informácia o uskutočnených tréningoch s Čechmi v CZE
- bude Spracovaná nominácia 23.5. na 1.FIS preteky (GER, SUI), prvé
podujatie je Český pohár
- MSJ sa uskutoční v Iráne, nepodarilo sa podujatie presunúť do inej
krajiny
- Požiadavka na zapožičanie mikrobusu od iných úsekov v termíne
28.5. – 20.7.2010

UAD:
Info o činnosti UAD:
- Prebehli oponentúry RD, UTM ( COP, CTM )- Kekeli a Hudec
nemajú zúčtované zálohy v 2010
- Uskutočnená akadémia trénerov
- Návrh stanoviť administrátorov webstránky za každý úsek – alebo za
celú SLA –školenie Filipkovej, Povrazníka, Kurcábovej bolo
zrealizované, v praxi je systém veľmi komplikovaný - p.Garaj
navrhol riešiť aj toto formou výber.konania, aby bol dodaný
jednoduchší program
- Šport.riaditeľ nie je ochotný pracovať za terajších fin.podmienok,
P UAD žiada zvýšiť plat športovému riaditeľovi o 200,- EUR/mes
- Štancel –podporil návrh zamestnať ho len ako šport.riaditeľa
- Žiada prezidentku doplniť osobu zodpovednú za SLA do štábov
JOT,SOTT
- Návrh na zefektívnenie rokovaní P SLA:
- pripravit obsahovo plán rokovaní P SLA do III. 2011
- úseky môžu do bodu Rôzne zardiť maximálne 3 pripomienky
- úseky môžu do bodu Uznesenie předložit maximálne 4 návrhy na
uznesenia
- P UAD navrhol posúdiť, ktoré body v Dohode o reprezentácii budú
fixné a ktoré sa budú môcť meniť podľa individuálnej dohody
s pretekárom
- P UAD navrhol revíziu uznesení P SLA z volebnej konferencie
UAL:
- Absolvovali stretnutie so skicrossarmi
- RD bude schválené po doriešení T.Bartalského
P

- Marek Poľan – záujem o zvýšenie trén.kvalifikácie v UAL
SÚ:
- uskutočnená Konferencia 16.4. – nový predseda J.Tánczos
UZN.10-14/107:
P-SLA berie na vedomie výsledky volieb SÚ a prijíma predsedu za člena
predsedníctva.
- Požiadavky, ktoré vyplynuli zo zasadnutia úseku 8.5. boli zaslané
prezidentke
ÚSK:
- predseda Kartík informoval o Konferencii 16.4.
- uskutočňujú sa tréningy detí
- v dobe konania P-SLA poslal prezidentke svoj postoj na
nepokračovanie spolupráce so šport.riaditeľkou
- návrh riešiť si záležitosti vnútroúsekovo
K bodu 10:
UZN. 10-14/108:
Ak nebude riadne zvolaná konferencia snowboardu, bude Predsedníctvom SLA
zvolaná mimoriadna konferencia tohoto úseku.
Z: Mihok, prezidentka
T: do júna
UZN. 10-14/109:
Dohody o športovej reprezentácii budú vypracované pre schválené RD po
odsúhlasení definitívneho znenia dohody. V prípade existujúcich ind.zmlúv
pretekárov, budú tieto definované v dodatku.
Z: predsedovia, šport.riaditelia
T: 15.5 na dopracovanie zmluvy
Návrh ponechať pre SLA 30% reklamnej plochy, 70% bude pre reprezentantov, ale
pri podpise zmluvy bude na základe zaslania podkladov v dodatku definované,
s kým a dokedy má reprezentant podpísanú poolovú zmluvu.
UZN. 10-14/110:
Poplatok FIS kód na sezónu 2010/2011 je 30,- eur do decembra, potom 100,- eur –
oslobodení od platenia sú členovia RD a dôchodcovia.
UZN. 10-14/111:
P-SLA bude predložené nové zloženie úsekov po uskutočnení ich členských
schôdzí.
P

Z: predsedovia úsekov

T: ihneď

UZN. 10-14/112:
P-SLA súhlasí s predĺžením PZ pre Petru Kurcábovú na dobu neurčitú a zvýšenie
mzdy na 800,- eur/mes brutto.
Prezidentka informovala o nových mikrobusoch pre 3 úseky a zakúpenie auta pre
SE a dala návrh, aby zákonné a havarijné poistenie bolo hradené zo SE-SLA. Na
schválenie to dá predsedníctvu po predložení rozpočtu na ďalšie obdobie.
Informovala tiež o úprave kancelárie – rozšírenie o novú miestnosť.

Termín najbližšieho P-SLA: jún 2010
Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: PaedDr. Kamil Povrazník
V Banskej Bystrici, 11.5.2010

P

