Zápis z 15. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 15.6.2010

Zápis z 15. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 15.6. 2010 (utorok)
v Novom Smokovci

Prítomní: J.Gantnerová, I.Ivanič, M.Malák, L.Šandor, K.Povrazník, J.Štancel,
P.Kurcábová, J.Tánczos, M.Poľanová, K.Mihok
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: Ľ.Kartík
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Informácia o členskej základni podľa úsekov

Kurcábová

3. Zmena členov P-SLA

Gantnerová

4. Kontrola úloh a uznesení

Kurcábová

5. Prehľad čerpania k 10.6.2010

Kurcábová

6. Informácie z FIS Kongresu Antalya

Gantnerová, Palovičová

7. Predloženie a schválenie ponúk oblečenia RD

Povrazník, Ivanič

8. Schválenie Registračného poriadku a potrebných tlačív
9. informácie KRK

Kutlik

10.rôzne
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K bodu 1:
15.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí
Kamil Povrazník, Ivo Ivanič.
Prezidentka privítala nových členov Predsedníctva odborných úsekov, ako aj nových,
členskou schôdzou potvrdených členov.
K bodu 2:
Prezidentka vyzvala jednotlivých predsedov odborných úsekov, aby podali správu
o priebehu jednotlivých členských schôdzí:
Za ÚSnb.: K.Mihok informoval o doplnení o nových členov do P-ÚS, ktorí boli zvolení
a odsúhlasení členskou schôdzou ÚS: Hrbáň – pravidlá, Michal – metodika a vzdelanie,
Hermély – Freestyle, Hliničan – mládež a organizovanie pretekov
Za BÚ: I.Ivanič – informoval o novinke, a síce, že na členskej schôdzi (ďalej len ČS) BÚ sa
odsúhlasili zmeny v organizačnom poriadku, kde predseda TR nebude volený ČS BÚ. PBÚ odstúpilo ako celok so zámerom kopírovať olympijský cyklus. Vo voľbách bolo
zvolené nové P-BÚ: predseda – Ivanič, 2.člen /podpredseda pre šport/ - Malák, ŠTK –
Klement, schválení tréneri
Za ÚAD: K. Povrazník – informoval o vyslovení nedôvery Predsedníctvu ÚAD, iniciované
T.Zuzulom a T.Žampom s podporou niekoľkých ďalších členov ÚAD, nakoniec však
prezídium členskej schôdze potvrdilo pôvodné P-UAD a tento návrh neprešiel. ČS
rozšírila P-ÚAD o dvoch členoch s platným hlasom: Komisia mládeže – Poddaný, člen –
Hudec P-UAD si na zasadnutí zvolilo ďalšieho člena s hlasom: Predseda TR – Poprocká,
Za UAL: - zvolení noví členovia: ŠTK – Ilenčík, Predseda TR – M.Poľan za mogulus, ďalší
tréneri RD - Šimo za skicross, Sanitrár
Za ÚZP: - ČS sa konala 23.4.10, zápis pošle po podpísaní overovateľmi.
Za KRK: P.Kutlík sa ako predseda KRK zúčastnil na 3 ČS:
na ÚAD – prebehlo to hekticky, s napätím, ale v norme stanov, iniciátori zmeny však
neostali dokonca aby prijali uznesenia ČS. Zdôrazňuje, že je potrebné riešiť veci
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komunikáciou, nie hneď odvolávaním. Potom nie je možné vytvoriť kvalitnú koncepciu,
ak sa každý rok bude meniť P-OÚ, týka sa to všetkých úsekov.
BÚ – veľmi dobre pripravené organizačne a koncepcia na dobrej úrovni. Chce vyzdvihnúť
zmeny v organizačnom poriadku BÚ, kde ČS dala priestor Reprezentačným trénerom,
aby si zvolili predsedu sami. Kladne tiež hodnotí, že predseda TR má aj zástupcu, tým sa
vytvorila mužská aj ženská línia. Odporúča aj iným veľkým úsekom
ÚSnb – hektické zo začiatku, noví členovia dostali od predsedu ponuku, ktorú prijali
a boli ČS ÚS kooptovaní do P-ÚS s hlasom.
ÚSK – na tejto ČS bol za KRK Pikula – je potrebné preveriť, či boli od vzniku SLA členovia
P-ÚSK riadne zvolení /min.3/, nie len 1. Na ČS bol voľbami potvrdený predseda ÚSK,
Ľ.Kartík.
P. Kurcábová predložila tabuľku podľa úsekov s informáciami: Počet klubov a členov
v úseku, počet uskutočnených pretekov, prehľad mien vedenia úsekov, uskutočnené
členské schôdze úsekov a z nich vyplývajúce zápisy. Táto sa bude priebežne doplňovať
po doručení všetkých potrebných zápisov od úsekov, ktoré ešte nestihli zápis overiť.
K bodu 3:
Prezidentka informovola o zmene členov v Predsedníctve SLA vyplývajúcich
z uskutočnených úsekových ČS spomínané v bode 2.
UZN. 10-15/113
P-SLA berie na vedomie nové vedenie úsekov vyplývajúce z uskutočnených
konferencií:
BÚ:
Ivo Ivanič – predseda BÚ
Michal Malák – podpredseda BÚ (2.člen), športový riaditeľ BÚ
František Klement – predseda ŠTK
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ÚS:
Karol Mihok – predseda ÚS
Július Hermély – podpredseda pre Freestyle
Marek Hliničan – komisia pre mládež a kalendár pretekov
ÚAL:
Marek Poľan – predseda TR
Sanitrár – RD tréner
Dušan Šimo – RD tréner
Ilenčík – ŠTK
UAD:
Člen P UAD – Zb. Poddaný
Čen P UAD – T. Hudec
Predsedníčka TR UAD – M. Poprocká
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

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.
UZN.09-08/40
P-SLA žiada prešetriť podaný podnet na R.Magdolena v prípade J.Rázusa a po
prešetrení vyvodiť závery.
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T: ihneď

Z: KRK

Splnené - Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha 14.P-SLA/
Poplatok za kurzovné bol vrátený z prostriedkov SLA.
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 Povrazník, dohody boli uzatvorené, čaká 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
Splnené – viď bod 2 a 3
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 marecdecember 2010.
Z: predsedovia úsekov

T: 10.2.2010

Trvá predĺženie do 30.6. kvôli Konferenciám (nové predsedníctva)
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Se-SLA bude pred uplynutím termínu jednotlivých úloh a uznesení vyzývať
zodpovedných k splneniu úlohy.
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

Nesplnené
K.Povrazník – predniesol konkrétnu predstavu: magazín by mal obsahovať
najvýraznejšie šport.výsledky + obrazová dokumentácia z pretekov, príhovory členov
P-OÚ – predseda, predseda TR, juniori a podobne. Možnosť využitia pre členskú
základňu, takýto magazín by pozdvihol úroveň SLA
Znenie uznesenia je neaktuálne a teda nesplnené. P-SLA sa prikláňa k myšlienke
vytvoriť magazín na novu sezónu – zlozenie RD, foto atď.
Malák – sústrediť sa aj smerom k vydaniu nástenného kalendára pre nasledujúcu
sezónu za SLA – skompletizovať v septembri, v novembri vydať
Ivanič – kalendár aj ročenka predstavujú aj platforma pre sponzorov, informuje sa,
ako je táto aktivita finančne zabezpečená.
UZN. 10-13/87:
SE-SLA vypracuje metodický 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
Splnené – termín bude stanovený po dohode s účtovníčkou SLA a oznámené
predsedom úsekov, ktorí budú následne informovať trénerov a ľudí v úseku
zodpovedných za vyúčtovania.
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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. 10-13/92:
P-SLA poveruje športových riaditeľov úsekov a predsedov úsekov zabezpečiť vyplnenie
skladových kariet členov RD a realizačných tímov.
Termín: 31.máj 2010

Zodpovední: šport.riad.+ KRK

Čiastočne plnené - trvá
UZN. 10-13/93:
P -SLA poveruje predsedu UAD predložením textového materiálu ku vzdelávaniu
trénerov a učiteľov lyžovania.
T: september 2010

Z: K.Povrazník

UZN. 10-14/95:
P-SLA zaväzuje MK spracovať možnosti organizovania aj iných pretekov UAD (CIT a
ENL)
Splnené – podané info J.Palovičovou na 14.P-SLA
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

Splnené – predložené na 15.P-SLA (príloha k zápisu)
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UZN. 10-14/99:
Záležitosť ohľadom prestupu Zmoraya bude na Dukle jednať predseda SÚ J.Tánczos,
ktorý podá SLA písomný záver.
Tánczos – v štádiu riešenia, Dukla pristúpila k jednej z podmienok a tréner Filipko je
zamestnaný na Dukle. Podá pís.správu.
T.Zmoray bude na základe jednaní SLA s VŠC Dukla a ŠK Kartík, na základe šetrenia
KRK, preregistrovaný podľa platného registračného poriadku do VŠC Dukla od
1.7.2010
UZN. 10-14/102:
Potreba spracovať v SLA koncepciu univerzitného športu v príprave na Svetovú zimnú
univerziádu 2011.
Z: J.Garaj/Malák

T: termín predĺžený do 30.6.2010

UZN. 10-14/103:
Od dnešného P-SLA budú mať členovia P-SLA nárok na zúčtovanie výdavkov podľa
ekon.smerníc.
Splnené
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

Trvá
UZN. 10-14/105:
P-SLA žiada zverejniť na web.stránke prehľad doteraz ocenených v SLA a špecifikovať
typ ocenenia.
Strana 8 z 17

Zápis z 15. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 15.6.2010

T: jún

Z: Šandor

Trvá
UZN. 10-14/108:
Ak nebude riadne zvolaná konferencia snoubordingu, bude Predsedníctvom SLA
zvolaná mimoriadna konferencia tohto úseku.
Z: Mihok, prezidentka

T: do júna

Splenené – zvolaná a uskutočnená Konferencia snoubordingu (11.6.2010)
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

Trvá
UZN. 10-14/110:
Poplatok FIS kódu na sezónu 2010/2011 je 30,- eur do decembra, potom 100,- eur –
oslobodení od platenia sú členovia RD a dôchodcovia.
Splnené – informácia na webovej stránke SLA
UZN. 10-14/111:
P-SLA bude predložené nové zloženie úsekov po uskutočnení ich členských schôdzí.
Z: predsedovia úsekov

T: ihneď

Splnené – viď bod 2 a 3
UZN. 10-14/112:
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P-SLA súhlasí s predĺžením PZ pre Petru Kurcábovú na dobu neurčitú a zvýšenie mzdy
na 800,- eur/mes brutto.
Splnené
Pripomienky:
K.Povrazník – žiadosť a uznesenie P-ÚAD – zvýšenie platu šport.riaditeľa o 200,- €.
Prezidentka reagovala, že Se-SLA nemá taký rozpočet, aby navyšovala mzdu
šport.riaditeľom. Ak je to rozhodnutie ÚAD tak nech navýšenie mzdy znáša ÚAD.
Navrhla riešenie formou jednorazovej odmeny za vykonanú prácu v sezóne 2009/10
J.Štancel – nesúhlasí s návrhom prezidentky, ÚAD je najsilnejší a najväčší úsek, požaduje
vyrovnanie na základe veľkosti úsekov. Po diskusii o žiadosti nebolo hlasované
K.Mihok –potrebné schváliť koľko je na mzdy zo Se-SLA pre jednotlivých šport.riaditeľov
– všetky navýšenia miezd budú znášať úseky.
K.Povrazník – v zamestnaní je potrebné hodnotiť pracovníkov podľa výkonu práce,
zohľadniť aktivitu, objem práce, odpracované roky…
Ivanič – tým, že ÚAD má najväčšiu členskú základňu a poplatky idú priamo do úsekov,
z týchto prostriedkov je priestor na vyplatenie navýšenia mzdy.
Prezidentka informovala o zmenách v pozíciách šport.riaditeľov:
K 31.5. skončila zmluva M.Filipkovej – vo funkcii ju nahradil M.Malák za BÚ, pričom má
mzdu 800,- € na mandátnu zmluvu.
ÚSK a SÚ si za svojho šport.riadieľa dal R.Pretzlmayera so mzdou 600,- € /200 z úsekov,
400 zo Se-SLA/.

K bodu 5:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 10.6.2010
UZN. 10-15/114:
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – V. bolo predsedami úsekov jednohlasne
odsúhlasené.
Ivanič - Pre flexibilnosť úseku bude mať na základe uznesenia BÚ právo schvaľovať
zálohy a vyúčtovania aj podpredseda BÚ, M.Malák.
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K bodu 6:
Palovičová – kongresu FIS sa za SVK zúčastnilo 9 delegátov, absolvovali 27 schôdzí,
množstvo prac.skupín a sedení, obsadenie bolo výborné, napriek tomu sa pre časovú
náročnosť a prelínaní sa zasadnutí komisií 2-3 nepodarilo obsadiť.
Zápisy sú na Se-SLA, je tam všetko, čo bolo odsúhlasené, finálne odsúhlasuje všetko až
FIS council. Se-SLA uverejní zápisy na web.stránke a tiež pošle členom P-SLA.
Working group – jednalo sa najmä ohľadom pretekov, preberali sa interné záležitosti a
lobingy
Council – Sinay, Gantnerová, Filipková odviedli veľmi dobrú prácu, J.Gantnerová
kandidovala do councilu, ale žiadna žena nebola zvolená. Napriek tomu hodnotí
kandidatúru úspešne a pozitívne z hľadiska predstavenia koncepcie za SVK
a spropagovania SVK na pôde FIS
Ťažký kongres – Rusi dostali viacero pokút z FIS kvôli pozitívnym antidopingovým
testom, mali v sezóne 27 dopingových nálezov, Rusi dostali sankcie a vylúčenie člena ich
federácie z coucilu, v dôsledku toho boli vytvorené 2 tábory – voľby šli do pozadia.
Otázky ohľadom priebehu schôdzí a obsadenia:
K.Povrazník –ako boli plnené konkrétne úlohy dané P-UAD pre medzinárodnú komisiu?
Palovičová / Gantnerová:
 vek juniorov a vyhodnotenia – na 3 schôdzach – FIS pristupuje k predĺženiu veku
juniorov, zosúladeniu so školami – prebehlo aj na pravidlovej a žiackej komisii. FIS
by mal na webe urobiť zvlášť priečinok o vyhlasovaní juniorov a MSJ, samostatnú
webstránka pre juniorov, požiadavka zaradiť juniorov aj do ročenky pre
sponzorov.
 ME – dohoda FIS s európskymi štátmi, záver: ME nebude pod FIS
 Metodická komisia – musí byť za každú disciplínu subkomisia, tú môže vytvoriť
každá komisia najprv cez working group. Tá ale neslúži na zverejňovanie noviniek
v oblasti metodiky.
 Se-sla – zástupcovia do komisii – nestihli sa zmeny z BÚ – po zápise – výmena
osôb, ktoré boli zmenené
 Máme 1 hlas na kongrese - /max.3 hlasy/ - výhoda: môžeme čerpať solidaritu ako
„rozvojová krajina“, nájsť možnosť hľadania fin. prostriedkov z FIS, SVK sa hodnotí
ako aktívne v lyžovaní
 Pretekári, ktorí majú pridelený FIS kód sú pripoistení na základe poistky uzavretej
FIS (polovicu čiastky pripadajúceho na pretekára hradí FIS, polovicu SLA)
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J.Hermély – sú FIS Campy aj pre snoubording?
 nie sú organizované FIS
 J.Gantnerová – je to spravidla v alpských disciplínach, aktivovať FIS Camp
v snoubordingu cez žiacke komisie. Se-sla sa bude informovať o možnosti na FIS.
 UAD – bude nominovať členov do FIS Campu – kompetencia predsedu TR
K bodu 7:
AORAKI zastupuje J.Gantnerová – ponuka na 4 roky + % z predaja
VauDe zastupuje I.Ivanič – ponuka na 4 roky
Nes zastupuje K.Povrazník – 10 kompletov pre každú disciplínu zdarma, dodá cenovú
ponuku
I.Ivanič - ak nie je výhodný partner, stojí za úvahu imidžové časti spropagovať
a distribuovať v rámci SVK a v rámci SLA a v priebehu pár sezón si vytvoriť aj vlastné
zdroje v spolupráci s týmito firmami
P-SLA sa prikláňa k možnosti mať jednotné aspoň vrchné oblečenie so znakom SLA
a sponzormi SLA
UZN: 10-15/115
P-SLA poveruje J.Gantnerovú, K.Povrazníka, M.Maláka a K.Mihoka rokovať o ďalšom
postupe pri výbere oblečenia
T: 23.6.2010
Z: Gantnerová
K bodu 8:
FIS pravidlá ohľadom prestupu pretekárov: môže pretekať, v prípade že sa kluby medzi
sebou nedohodnú, je rok dištanc, neexistuje žiadne súdnictvo v rámci športu a prestupu
pretekárov.
Pripomienky:
Výchovné – ročné
Za každé ďalšie členstvo v novom klube alebo inom úseku – 15,UZN: 10-15/116
P-SLA odsúhlasuje zmeny v Registračnom poriadku a Prestupový poriadok predložený
M.Poľanovou s platnosťou od 1.7.2010
K bodu 9:
Klub LK Extreme doručil na Se-SLA a predsedovi KRK žiadosť o zvolanie mimoriadnej
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konferencia ÚZP
K.Mihok – ČS sa konala 23.4.10
UZN: 10-15/117
Predseda KRK v spolupráci so Se-SLA pošle odpoveď na žiadosť v zmysle reakcie
p.Mihoka a na odsek stanov SLA, podľa ktorých musí o mimoriadnu konferenciu
požiadať 30% členskej základne, t.j. každý klub zvlášť.
T: ihneď
Z: KRK
Kutlík sa informoval ohľadom účasti členov KRK na zasadnutiach P-OÚ a možnosti
preplácania ich nákladov.
UZN: 10-15/118
Účasť KRK na zasadnutiach P-OÚ bude hradená z rozpočtu Se-SLA.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Otvorila sa tiež otázka vedenia skladových kariet:
P.Kutlík – viesť evidenciu materiálu a tovaru, aj elektronicky a mať prehľad na Se-SLA
Ivanič – potrebné zjednotiť systém za celé SLA
Potrebné stanoviť likvidačnú komisiu na likvidovanie spotrebného materiálu –
vypracovať vnútorný predpis.
Podnet p.Filipka - nedodržanie uznesenia 10-13/84 ohľadom prešetrenie prestupu
T.Zmoraya – P-SLA berie na vedomie, KRK prešetrí a písomne odpovie Filipkovi.
K bodu 10:
ULT:
 urgentné zaujímať sa o víza v Iráne
 požiadavka na P-SLA: schváliť výpravu na MSJ - B. Míková a T. Oravec + tréner
I.Oravec
UZN: 10-15/119
P-sla schvaľuje zloženie družstva na MSJ v zložení: B.Míková, T. Oravec a RT I.Oravec,
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L.Šandor
a zloženie družstva na MS: B.Míková, T.Oravec, V.Cvašková a RT I.Oravec, L.Šandor
 Žiada úseky, ktorým boli pridelené mikrobusy o zapožičanie mikrobusu. Ivanič –
mikrobus je pridelený Procházkovej, vyťažený; Povrazník – mikrobus bude
vyťažený pre RD UAD a musí si zosynchronizovať požiadavky RD a musí sa poradiť
s P-UAD o možnostiach; Tánczos – mikrobus vyťažený pre RD SÚ
 Pozýva členov P-SLA na FIS preteky ULT v termíne13.-15.8.2010
SU
 Predseda sa informoval o systéme prihlasovania na preteky smerom k žiackym
družstvám
UAL
 stále nie je ukončená likvidácia a exekúcia klubu FSPT – bude založený nový klub
 Nominácia na MSJ: Bartalský v spolupráci s Čechmi. Oravec – žiadosť o príspevok
na účasť na MSJ z ULT
UAD
 Požiadavka P-UAD: prijať nový systém v registrácii – P-SLA sa vyjadrí na
nasledujúcom Predsedníctve, keď p.Štancel pošle podklady členom P-SLA
a rozpočet elektronicky
 Navrhnúť spoločné zásady čerpania vreckového a diét – je prijatá
ekonom.smernica, kde úseky majú priestor len na určenie výšky vreckového
 Spravovať web stránku povereným pracovníkom za každý úsek
UZN: 10-15/120
Predsedovia úsekov nahlásia jednotlivých zodpovedných za napĺňanie webovej
stránky SLA. J. Štancel následne zorganizuje pre týchto poverených školenie.
T: ihneď
Z: predsedovia úsekov
 Zaujať definitívne stanovisko k riešeniu marketingu v novom OH cykle – P-SLA
vzalo na vedomie túto požiadavku
 RD žiakov: schválené UZN. 10-15/122
 RD žiakov a masters doplniť do poistenia – prezidentka preverí možnosti
doplnenia poistenia
 Poolový poriadok
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 Odmena za činnosť TD-Sl.pohára hradená z rozpočtu UAD, inak TD nepošle správu
– P-SLA berie na vedomie
 Presťahovanie skladu z Jasnej na iné miesto kvôli zabezpečeniu kontroly nad
materiálom, požiadavka Poddaného na nového správcu – predložiť podmienky
prenájomu a zodpovedného človeka, rozpočet, v kompetencii úseku
 Nahlásiť účastníkov FIS Campu
BU







oblečenie celoplošne – riešené v bode 7
RD tréneri – P-SLA berie na vedomie
Zloženie RD muži a ženy – P-SLA schvaľuje v UZN.: 10-15/122
Cestovné – riešené ekonom.smernicou SLA
Zaškolenie – vid UZN. 10-15/120
STV s MŠ SR uverejnilo kandidatúru Š.Plesa na MS 2019 v klas.disc.,
predchádzajúce P-BÚ nemalo informáciu o kandidatúre – je to v dlhodobom
kalendári podujatí SLA do r.2019, prezidentka pošle tento schválený kalendár

USnb
 nominácia na MSJ N.Zéland – Rákoczy, J.Vaník, K.Medlová
UZN: 10-15/121:
P-SLA schvaľuje zloženie družstva na MSJ – R.Rákoczy, J.Vaník, K.Medlová
 UZN 10-13/90 zmeniť z UZP na USnb, žiada prideliť fin.prostriedky pre mládež aj
pre ÚS
 ÚS bude organizovať v roku 2011 2x EP, podá žiadosť na SP v roku 2012 v PGS
a Freestyle, zašle presný termín a informácie
 Návrh od 1.9 na zaradenie do COP – Baco, Kurek, Medlová
UZP
 rieši sa príprava na ďalšiu sezóny
 Zápis z konferencie a harmonogram prípravy bude doručený na Se-SLA
J.Štancel
 Oslovil firmy tvoriace webstránky, dostal početné množstvo ponúk, kde cena za
správu stránky je ca. 200,-/mesiac
 potrebné stanoviť si požiadavky na webovú stránku SLA
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 navrhuje zostaviť prac.skupinu na požiadavky, čo očakávame od stránky a čo má
spĺňať a urobiť výberové konanie a dostať do prevádzky k 1.5.2011

J.Gantnerová:
 potrebné schváliť RD akrobatov
 RD Snb – uznesením úseku T: do 5 dní
 RD UZP – uznesením úseku T: do 5 dní
 info – Official Youth Camp pre zjazdárov– kandidát na MS 6.-13.2.2011
 aktivity FIS – rozvoj lyžovania – je potrebné zamyslieť sa, či má pre SLA význam
organizovať veľké podujatia ako ME, MS, MSJ, COC, apod. – podporovať mládež,
dať 80% rozpočtu mládeži a nie veľkým pretekárom, ktorí nás už nepotrebujú.
Ponuka FIS usporiadať SP v skokoch na lyžiach pre ženy, je potrebné
homologizovať trate vyhovujúce aj pre SP (BU, SU, USK)
UZN: 10-15/122
P-SLA schvaľuje:
 zloženie RD žiakov ULT:
Adam Masár, Adam Sandtner, Alex Janoška, Lukáš Macejka
 zloženie RD žiakov UAD:
S.Šenkár, J.Bagin, T.Hrkút, Ľ.Murárik, M.Prieložný, A.Strýček, N.Vojtko, H.Katrenič,
T.Varjassi, O.Mozola, L.Prieložná, M.Zaťovičová, D.Kamenická, E.Hrehorová,
L.Adámková, Z.Koniarová, J.Dudová, S.Strachanová, P.Hromcová, M.Fritzová
 zloženie RD UAL:
Mogulus – D.Poľan
Skicross – RD muži – J.Sanitrár, Ľ.Bošela, R.Cingel, D.Šimo
RD ženy – A.Lanáková, Z.Kútna, M.Košová
RD juniori – T.Bartalský, T.Oravec, J.Koša
RT – M.Poľan, J.Sanitrár, D.Šimo
 zloženie RD US:
RD muži – R.Židek, M.Matys, M.Dolník, M.Buša, J.Brziak
RD ženy – L.Kupcová, tréner Ľ.Vaník
RD juniori - D.Kurek, M.Bačo, J.Vaník , R.Rakoczy, K.Medlová; tréner P.Herko
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 zloženie RD UZP:
Zjazdári A družstvo - R.Dudáš+M.Hudík - navádzač, M.Haraus +M.Makovník- navádzač,
D.Cintula+M.Červeň – navádzač, H.Farkašová+N.Šubrtová – navádzač,
P.Smaržová+M.Čupka, M.Kubačka+J.Cirbus- navádzač
Tréner – R.Mažgút, Manažér – K.Mihok
Bežci A družstvo – V.Gajdičiar, tréner V.Gogolák, servisman – M.Bialek
 zloženie RD BU:

RD muži: Bajčičák, Bátory, Mlynár, Žiška,
RD juniori: Koplík, Novotný, Brünn, Kapšo, Michalovský, Polačko
RD OH nádeje chlapci: Urgela, Šulek, Segeč
RD OH nádeje dievčatá: Klementová, Haláčová, Valašťanová
RD juniorky: Urgelová, Gombalová
U-23: Krišicová, Klimková, Kubiš
RD ženy: Procházková, Garajová, Johansen,

Termín najbližšieho P-SLA: druhá polovica augusta 2010
V Novom Smokovci, 15.6.2010
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:
PaedDr. Kamil Povrazník
Ivo Ivanič
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