Zápis zo 16. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 13.8.2010

Zápis zo 16. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 13.8. 2010 (piatok)
v Piešťanoch

Prítomní: J.Gantnerová, I.Ivanič, M.Malák, L.Šandor, K.Povrazník, M.Poprocká
(v.z.J.Štancla), P.Kurcábová, J.Tánczos, M.Poľanová, K.Mihok, Ľ.Kartík, R.Pretzelmayer
KRK – P.Kutlík
Hostia: M.Masár

Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Kurcábová

3. Prehľad čerpania k 6.8.2010

Kurcábová

4. Informácie z úsekov

predsedovia úsekov

5. Informácie KRK

Kutlik

6. Rôzne
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K bodu 1:
16.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA
v Piešťanoch na pozvanie ÚLT.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Kamil Povrazník, Ivo Ivanič.
Prezidentka privítala pána Miroslava Masára, zakladateľa lyžovania na tráve na
Slovensku, ktorý bol ocenený za celoživotný prínos v lyžovaní na tráve knižnou
publikáciou História lyžovania. Predseda ÚLT L.Šandor poďakoval za prijatie pozvania,
priblížil históriu lyžovania na tráve a odovzdal slovo M.Masárovi, ktorý oboznámil P-SLA
so začiatkami lyžovania na tráve na Slovensku.
Prezidentka privítala oficiálne nového riaditeľa SÚ a ÚSK Reného Pretzelmayera.
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
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.
Stretnutie s Magdolenom: prešli bod po bode zápis a rozhodnutie DK, v ktorom boli
zistené nedostatky, prezidentka navrhuje zvolať opäť DK na prerokovanie, zaoberať sa
len problémami SLA, nie SLZ a zdokladovať priestupky. Odporučenie na DK znovu
zvolať zasadnutie a prehodnotiť jednotlivé body. Majetok SLZ sa dorieši v SLA až po
prevode a odkúpení majetku SLZ do SLA
Za: 8
Zdržal sa:1
Proti:1
Úloha 36/11-2010:
Predsedovia TR pripravia do mája 2010 návrhy nominačných kritérií pre jednotlivé
úseky na ZOH 2014.
Trvá trvalá úloha –do 31.10.2010 uvedené v súťaž. poriadkoch
Ľ.Kartík navrhol riešiť kritéria na 2 roky v súlade s FIS.
Strana 2 z 11

Zápis zo 16. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 13.8.2010

K.Mihok navrhol kritériá podľa umiestnenia na MS.
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)
Se-SLA bude pred uplynutím termínu jednotlivých úloh a uznesení vyzývať
zodpovedných k splneniu úlohy.
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.
Splnené – uskutočnené školenie
Pre SLA bude platiť spoločná skladová karta – jednotná pre všetky úseky SLA
UZN. 10-16/123
SE-SLA vypracuje informácie ohľadom povinností pretekárov voči ADA SR a pošle
zodpovedným športovým riaditeľom a predsedom úsekov.
Termín: ihneď
Zodpovední: Kurcábová
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
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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
Malák – dokument je na SE-SLA v elektronickej podobe
Bude predsedom úsekov zaslaný elektronicky ihneď, schválený bude na následnom PSLA
Zodpovedný za plnenie bude po schválení M.Malák ako spracovateľ a prezidentka SLA
Splnené
UZN. 10-16/124:
FIS kód pre Akademické RD bude hradený z rozpočtu SE-SLA.
Za: 2
Proti: 4
Zdržali sa: 4
FIS kód pre Akademické RD bude hradený priamo pretekármi alebo po rozhodnutí
úseku z rozpočtu jednotlivých úsekov.
UZN. 10-14/104:
Predsedovia úsekov zašlú návrhy na Ocenenia a návrh na čestné členstvo v SLA
L.Šandorovi.
T: ihneď
Z: Šandor + predsedovia
Trvá – termín predĺžený do októbra
UZN. 10-14/105:
P-SLA žiada zverejniť na web.stránke prehľad doteraz ocenených v SLA a špecifikovať
typ ocenenia.
T: jún
Z: Šandor
Trvá – termín predĺžený do októbra
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
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Splnené: ÚAD-Povrazník chýba len Zuzulová, ktorej sa zmluva menila a čakáme na
odpoveď na zmenu zmluvy, BÚ-Malák na 98%, ÚLT, ÚS, ÚAL-Kurcábová zmluvy boli
distribuované pretekárom, čaká sa na vrátenie zmlúv
SÚ, ÚSK-Pretzelmayer-budú dodané na podpis prezidentke do konca mesiaca
Poolový poriadok – 80% je zahrnuté v RD Dohodách, 10% je definovaných v pravidlách
FIS, máme priestor na 10%, berieme ho ako pracovný návrh kvôli poolovým
partnerom, ktorých podmienky zatiaľ nie sú definované. Návrh pozdržať dovtedy, kým
budú noví marketingoví partneri s jasnými pravidlami a podmienkami.
Za:5
Zdržal sa: 4
UZN: 10-15/115
P-SLA poveruje J.Gantnerovú, K.Povrazníka, M.Maláka, I.Ivaniča a K.Mihoka rokovať o
ďalšom postupe pri výbere oblečenia
T: 23.6.2010
Z: Gantnerová
Čiastočne splnené – SLA bude partnerom NES v oblasti oblečenia RD
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
Splnené
UZN: 10-15/118
Účasť KRK na zasadnutiach P-OÚ bude hradená z rozpočtu Se-SLA.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Splnené
UZN: 10-15/119
P-SLA schvaľuje zloženie družstva ÚAL na MSJ v zložení: B.Míková, T. Oravec a RT
I.Oravec, L.Šandor
a zloženie družstva na MS: B.Míková, T.Oravec, V.Cvašková a RT I.Oravec, L.Šandor
Splnené – družstvo úspešne reprezentovalo SVK = 7 medailí
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
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Splnené čiastočne – ÚAD, BÚ, ÚAL
UZN: 10-15/121:
P-SLA schvaľuje zloženie družstva ÚS na MSJ – R.Rákoczy, J.Vaník, K.Medlová
Splnené – odcestoval Rákoczy, Medlová, tréner Hliničan
K bodu 3:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 6.8.2010
Odmeny pre paraolympionikov – medailistov poukázané prostredníctvom MŠ SR boli
rozdelené a vyplatené nasledovne:
Farkašová - 42 500
Makovník – 6 250
Haraus – 12 500
Šubrtová – 21 250
Smaržová – 6 250
Mažgút Branislav - RT ZPH 10 292,50
Mihok Karol - RT ZPH 8420
Panák Juraj - RT ZPH 500
Hudík Maroš - RT ZPH 500
Knocíková Viera - RT ZPH 500

UZN. 10-16/126
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – VII. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
K bodu 4:
SÚ – predseda informoval o uskutočnenom FIS cupe Š.Pleso, informoval o činnosti RD,
Zmoray bodoval v Oberwiesenthali
BÚ – podpredseda pre šport informoval o uskutočnenej TR a P-BÚ – zápisy dodal na SESLA, podal informácie o činnosti RD, o priebehu podpísaných dohôd RD, tréneri RD
ÚS – predseda informoval P-SLA, že nominácia na MSJ, bola zúžená o Vaníka kvôli
ukazovateľom trénovanosti, informoval o činnosti RD
ÚZP – odmeny vyplatené MŠ SR aj RD prostr.SLA, potrebné zaujať stanovisko
k požiadavke zvolať mimoriadnu konferenciu kvôli nesúladu org.poriadku ÚZP. SPV
oznámila SLA, že nebude vyplácať druhú časť odmien. Má však právo nominácie
a prihlasovania, má market.práva, a teda aj podieľať sa na odmenách športovcom.
ÚAD – informácia o P-UAD, rozbieha sa činnosť komisií, dobrá účasť, príprava SP,
informácie o činnosti RD, Žampa a Kantorová dosiahli výborné výsledky v Austrálii.
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ÚSK – reprezentant absolvuje preteky, trénuje s českou repre. Podaril sa mu
osob.rekord v Klingenthal v Nemecku. Potreba hmoty na mostík na Žlté Piesky
ÚAL- hlásia sa noví pretekári disciplín U-rampa, half pipe, big air, budú vyslaní na
preteky, Bartalský na MSJ s výpravou ČR, vytvorené podmienky pre Bartalského na SP,
preteky a VT s ČR
K bodu 5:
Za posledné obdobie sa urobil obrovský pokrok spustením evidencie materiálu a
skladových kariet, potreba schváliť materiálovú likvidačnú komisiu evidencie majetku.
UZN. 10-16/127
P-SLA schvaľuje Komisiu likvidácie majetku SLA v zložení:
Se-SLA - Kurcábová, šport. riaditeľ jednotlivého úseku a člen KRK – Kutlík
Predseda KRK ďalej podal informáciu o príprave prevodu majetku SLZ do evidenčnej
hodnoty SLA, chovanie sa T.Zuzulu – nevraživosť, predvolať si ho a aby dehonestoval
štatutárov a funkcionárov jednotlivých komisií, vysoká arogancia, robí to zlú krv
v členskej základni, negatívna propagácia
Prišla Fa VIST na SLZ z 29.1., oblečenie Zuzulová – poslať naspäť, nech riešia situáciu so
T.Zuzulom, ktorý odmietol spoločné oblečenie so SLA s odôvodnením, že má exkluzívnu
zmluvu s VIST. Rozpočet ÚAD rozdelil všetky finančné prostriedky pretekárom a z toho si
budú musieť uhradiť aj oblečenie.
Ohľadom požiadavky T.Zuzulu na vyplatenie pricemoney od Conte of Florence, 4500,-€
predseda KRK konštatoval, že p.Zuzula si nepožadoval v obchodnom vestníku SLZ, ktoré
je v likvidácii v zákonnej lehote na úhradu týchto prostriedkov, právne mu nárok na tieto
peniaze zanikol, v SLA je však vôľa mu pomôcť a tieto prostriedky mu refundovať
z položky rozpočtu sekretariátu. T.Zuzula by však mal prehodnotiť správanie
a vystupovanie na verejnosti voči SLA, nerobiť negatívnu propagáciu. Pôsobí to
negatívne aj v jeho neprospech. SLA sa snažila mu vyjsť doposiaľ stále v ústrety, aj keď
nebol vždy v práve.
Predseda KRK navrhol prizvať p.Zuzulu na P-SLA.
K bodu 6:
Oblečenie NES:
I.Ivanič – pozitívne prijali informáciu ohľadom oblečenia NES ako spoločného dodávateľa
pre SLA, nemajú však zodpovedané hlavné 4 otázky dodané aj v požiadavkách BÚ na PSLA, na základe ktorých by sa mohli rozhodnúť. Požaduje predovšetkým informáciu, či je
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to zmluva exkluzívna. Viď zápis BÚ.
Jednoduchšie a menej finančne náročné je doplniť „staré“ oblečenie, ako kupovať nové
v rámci exkluzívnej zmluvy.
Procházková sa zriekla lukratívnej ponuky v prospech jednotného vystupovania SLA.
Potrebujeme cenník a veľkosť zliav. Odporúča uzavrieť zmluvy o spoločnom
vystupovaní, mediálne zmluvy, nie exkluzívne zmluvy
J.Gantnerová – pri rokovaní s NES mala k dispozícii požiadavky na 137 osôb. Po
prehodnotení bol počet osôb nižší, no nebolo stanovené, koľko je zdarma a koľko
chceme za špeciálnu cenu.
Je potrebné vystaviť výber konkrétnych reprezentantov, ktorí budú 100% zabezpečení.
Zástupca NES sa ospravedlnil z pracovných dôvodov.
K.Povrazník – mal ísť do Mariboru človek, ktorý sa viac zaoberá marketingom SLA, mali
sa dohodnúť minimálne cenové relácie: koľko ks zadarmo, koľko v cene pre RD-B,C,
koľko pre kluby a lyžiarske školy a pod. Dnes nevieme nič. Poolové rokovanie by mali
viesť poverení ľudia, ktorí pripravia podklady a majú prehľad, navrhnú zmluvné
podklady na prerokovanie pre P-SLA. Navrhuje poveriť rokovanie s NES šport.riaditeľov
J.Gantnerová - vyjednali sme a videli sme vzorky. NES chce byť odprezentovaný na SVK
trhu. Prezidentka chce však špičkových reprezentantov špičkovo a kvalitne obliecť a dať
im šancu vybrať si.
NES netrvá na exkluzívnej zmluve. Nemôžeme im garantovať, kto nastúpi
v kombinézach.
Ako jediný štatutár môže podpisovať zmluvy a dôkladného bez oboznámenia sa zmluvu
nepodpíše
Ľ.Kartík – zvoľme si jednu firmu a pokračujme v nej. Ak bežcom vyhovuje ODLO, nech
pokračujú v ODLO.
R.Pretzelmayer – ak nie je poverenie, kto komunikuje za pool, platí že štatutár koná za
SLA.
Záver diskusie: Prezidentka dá písomnú odpoveď na 4 otázky BÚ všetkým predsedom
úsekov.

Strana 8 z 11

Zápis zo 16. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 13.8.2010

UZN: 10-16/125
Šport.riaditelia pripravia podklady a termíny na osobné jednanie s poolovými
partnermi na podpis poolových a sponzorských zmlúv.
Termín: 15.9.2010
Zodpovední: šport.riaditelia
Za: 6
Proti:3
Zdržal sa:1
Potreba tvorby novej web stránky:
R.Pretzelmayer – tzv. „bezúdržbová“ stránka je schodná cesta a jednoduchšia, nie je
finančne náročná
J.Gantnerová – patrí to k marketingovej činnosti, musí prebehnúť súťaž, výberové
konanie na tvorbu stránky, potreba zadefinovať podmienky
Návrhy z úsekov:
Návrhy na uznesenia a požiadavky z úsekov budú zasielané na SE-SLA a SE-SLA pošle
všetkým ostatným úsekom.
Požiadavky BÚ:
UZN: 10-16/128
P-SLA berie na vedomie nomináciu BÚ SLA Akademického družstva v zložení:
Muži: Novotný, Brunn, Kapšo, Žiška, Mlynár, Kubiš
Ženy: Procházková, Segečová, Garajová, Kotschová, Klimková
UZN. 10-16/129
P-SLA berie na vedomie zástupcov BÚ do lektorského zboru vzdelávania SLA, ktorí
budú doplnení do podkladov SLA.
Do nasledujúceho P-SLA predloží zástupcov do lektorského zboru aj SÚ s ÚSK.
Termín: september 2010 (na 17.P-SLA)
Zodpovený: R.Pretzelmayer
Požiadavky ÚAD:
Bod 1:
P-SLA schvaľuje odpoveď p. Zuzulovi navrhnutú P-ÚAD
4500,- € pricemoney – nedostala vyplatené, Se-SLA vyplatí pohľadávku FIS travel voči V.
Zuzulovej a jej tímu z roku 2009, takto sa vyrieši FIS travel a neserióznosť SLZ.

Strana 9 z 11

Zápis zo 16. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 13.8.2010

UZN. 10-16/130
P-SLA súhlasí s odpoveďou T.Zuzulovi podľa návrhu P-ÚAD a úhradu podlžnosti SLZ
z prostriedkov Se-SLA
Za: jednohlasne
Termín: ihneď
Zodpovedný: Gantnerová, Povrazník
Bod 2:
UZN: 10-16/131
P-SLA schvaľuje RD Masters UAD 2010/11 v zložení:
Ženy C: Blahútová Anna, Slivková Katarína
Muži A: Ambros Dušan, Dibdiak Jozef, Ternavský Vladimír
Muži B: Mikuláš Jozef, Pažák Ján, Krajňák Vladimír
Bod 3:
UZN: 10-16/132
P-SLA Schvaľuje adresy v tvare: disciplina@slovak-ski.sk
Bod 4:
Reálne prijaté peniaze na účte z MŠ SR, budú doplnené na ďalšom liste v čerpaní.
Bod 5:
Kritériá – termín sa prekladá na schválenie súťažných poriadkov
Bod 6:
UZN. 10-16/133
Zástupca JOT: Malák SOČI: Gantnerová
Za:8
Zdržal sa:2
6.9. zasadá štáb JOT v S.Smokovci, zúčastnia sa šport. riaditelia BÚ a ÚAD
Bod 7:
Pri fin.projektoch má prioritu EP v zjazd.lyžovaní, organizátor je SLA. Takto bude P-SLA
postupovať aj pri iných disciplínach. Zodpovedná za prípravu EC je prezidentka SLA.
Bod 8:
Poolový poriadok a jeho znenie zatiaľ odložené, kým nebudú známi sponzori a ich
podmienky
Bod 9:
Odložiť – spracovať za celé SLA
Bod 10:
Prezidentka bude intervenovať ohľadom FIS projektu na Autumn Seminari v Zurichu.
Bod 11:
Prezidentka počká na názor J.Štancla
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Bod 12:
NES – termín do 31.8.2010
Požiadavky SÚ, ÚSK:
UZN: 10-16/134
P-SLA berie na vedomie RD SÚ + RT v zložení:
Hlavný tréner:
Tím A
Tomáš Zmoray
Tím B
Denis Šindler
Patrik Lichý
Mojmír Nosál
Tím C – družstvo žiaci
Ďurčo Dominik
Pohle Igor
Pohleová Petra
Caban Jozef
Ondrejka Tomáš
Tím D – družstvo prípravka
Solivajs David
Navrátil Martin
Vrábel Marek
Bayer Martin
Micháleková Veronika

Ján Tánczos
Milan Filipko – osobný tréner
Ján Tánczos - tréner
Matúš Mistrík - servis
Peter Schlank,ml. – člen RT
Jozef Hýsek - tréner

Ján Solivajs - tréner

Prezidentka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.
Termín najbližšieho P-SLA: september 2010
V Piešťanoch, 13.8.2010
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:
PaedDr. Kamil Povrazník
Ivo Ivanič
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