Zápis zo 17. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 23.9.2010

Zápis zo 17. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 23.9.2010 (štvrtok) vo
Vysokých Tatrách

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

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Kurcábová

3. Prehľad čerpania k 19.9.2010

Kurcábová

4. Oblečenie NES – informácie

Gantnerová

5. Schválenie výpravy na Jesenný seminár FIS
6. Predloženie výsledkov súťaže na tvorbu novej
webstránky SLA a schválenie víťaza

7. Informácie z úsekov

predsedovia úsekov

8. Informácie KRK

Kutlik

9. Správa zo zasadnutia Marketingovej komisie SLA

Gantnerová

10.Rôzne
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K bodu 1:
17.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Kamil Povrazník, Michal Malák.
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.
K.Mihok navrhol kritériá podľa umiestnenia na MS.
Splnené – podľa FIS
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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
Splnené – zaslané dňa 17.9.2010

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
Splnené – UZN.trvalé, za BÚ odovzdané, za ÚAD odovzdané, SÚ+ÚSK do 10 dní pošle
UZN. 10-13/93:
P -SLA poveruje predsedu UAD predložením textového materiálu ku vzdelávaniu
trénerov a učiteľov lyžovania.
T: september 2010
Z: K.Povrazník
Čiastočne splnené
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
31.10.2010 je termín na SOV

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
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Trvá
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
ÚAD - Zuzulová nesúhlasí s úpravou zmluvy, pôvodnú zmluvu podpísala, zatiaľ
v riešení
ÚSnb – časť dodané
SÚ+ÚSK – dodané, chýba len Zmoray
BÚ – chýba 9 zmlúv
ÚLT – splnené

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
T: 6.10.2010
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
Splnené čiastočne – ÚAD, BÚ, ÚAL
Splnené
UZN. 10-16/127
P-SLA schvaľuje Komisiu likvidácie majetku SLA v zložení:
Se-SLA - Kurcábová, šport. riaditeľ jednotlivého úseku a člen KRK – Kutlík
Splnené
Strana 4 z 10

Zápis zo 17. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 23.9.2010

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
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
Splnené
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
Splnené – odpoveď zaslaná 31.8.2010
UZN: 10-16/132
P-SLA Schvaľuje adresy v tvare: disciplina@slovak-ski.sk
Termín: ihneď
Zodpovendý: J.Štancel
Splnené
UZN. 10-16/133
Zástupca JOT: Malák SOČI: Gantnerová
Za:8
Zdržal sa:2
Splnené
K bodu 3:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 19.9.2010
V súčasnosti je rozpočet napĺňaný len dotáciou na činnosť a reprezentáciu a mládež.
Prostriedky na položku účelové dotácie zatiaľ neprišli.
UZN. 10-17/135
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – VIII. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
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K bodu 4:
Oblečenie NES:
Prezidentka rokuje, je problém stanoviť termín, ktorý bude vyhovovať obidvom
stranám. NICO nás budúci týždeň, po príchode zo Slovinska bude informovať a dodá
podklady potrebné k odpovediam bežeckého úseku. Prezidentka bude informovať
písomne. Pán Čajka prinesie vzorky na odskúšanie.
Povrazník – v utorok, 28.9.2010, príde zástupca NICO, ktorý podá správu
Štancel – dohodnúť % z predaja športových vecí NES
K bodu 5:
UZN. 10-17/136:
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy na zasadnutie FIS v Zurichu:
J.Gantnerová, J.Palovičová, M.Kupčo, K.Mihok, M.Hrbáň, M.Poľanová, L.Šandor,
I.Ivanič, M.Malák, K.Liptáková, M.Poľanová
SLA hradí ubytovanie a stravné. Dopravu si hradí každý individuálne alebo z úseku
Účastníci vyhotovia zápis z jednotlivých komisií a doručia na Se-SLA.
J.Palovičová rozdelila jednotliých účastníkov do komisií podľa harmonogramu.
Ciele pre jednotlivé úseky:
BÚ – možnosť lobovať v Tour de Ski ohľadom pomerov disciplín, presadzovať rozšírenie
počtu disciplín na medzinárodných podujatiach
ÚLT – zhodnotiť sezónu, pripraviť kalendár, doriešiť spory, ktoré vznikli počas sezóny
v lyžovaní na tráve.
ÚS – doriešiť kalendár pretekov, BigAir ako FIS pretek, presadzovať SP v snoubordingu
na SVK
ÚZP – riešiť poplatky, ktoré sú navýšené, riešiť na rok 2012 SP na SVK
ÚAD – žiadame o SP 2014 na voľné termíny, MSJ na 2013/14, EC na 2010/2011, muži a
ženy, informovať sa ohľadom podpory financovania vzdelávania TR, UL, RO. Zabezpečiť
prezentáciu stredísk na Leaders Seminar (Š.Pleso, Vrátna, Jasná sever, T.Lomnica),
presadzovať ME v zjazdovom lyžovaní
SÚ, ÚSK – nominácia nových TD
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K bodu 6:
Výsledky budú známe 6.10.2010, do týždňa, t.j. 13.10. budú členovia P-SLA oboznámení
s výsledkom súťaže.
K bodu 7:
Predsedovia a športoví riaditelia informovali individuálne za svoje úseky o činnosti RD
SÚ+ÚSK – Zmoray stagnuje, zatiaľ žiaden bod zo SP, neosvedčila sa izolácia športovca,
Lichý vyskákal body na účasť na COC, teraz je v Kazachstane, bude sa pokúšať o dobré
umiestnenie, rozrastá sa družstvo dievčat, príprava zameraná aj na deti, mládež
ÚAD – intenzívne sa prejednáva finalizácia SPoriadku,
Zuzulová, Lukáčová, Kantorová, Gažo, Žampovci – vyjazdili si výborné body na južnej
pologuli, ostatní sa pripravujú na VT v Alpách
Na webe sú už všetky vzdelávacie aktivity – kurzy na novú sezónu
Povrazník rokuje so strediskami o zvýhodnených podmienkach pre RD SLA, aj pre členov
SLA
ÚS – historický úspech Slovenského snoubordingu: pretekárka Klaudia Medlová sa
umiestnila na medailovom mieste na MSJ, pripravuje sa SP, Židek ide na operáciu, teda
zrejme v tejto sezóne pretekať nebude.
ÚZP – sú na VT v Alpách. Odmeny zo ZPH sú stále nedoriešené, na stretnutí so
zástupcami SPV sa problém nevyriešil, SPV stále nie je ochotné odmeny vyplatiť
ÚLT – na MSJ získalo SVK 7 medailí, vynikajúce výsledky v tejto sezóne. Na SP senioriek
zvíťazila B.Mikova; T.Oravec a B.Miková - víťazi SP juniorov, 5. a 6.miesto v SP seniorov,
T.Oravec vyhodnotený najlepší junior v súťaži seniorov v celkovom hodnotení
Požiadavka na odmeny pre medailistov
Požiadavka na budúcu sezónu na mikrobus pre ÚLT
Prezidentka pochválila predsedu ÚLT za skvelú prezentáciu v TV
BÚ – uskutočnené preteky Gerlachov-Sliezsky dom, Bajčičák – zdravotné problémy
a s tým súvisiaca absencia na testoch RD, Kuzmina – 2.na maratóne v Austrálii,
Procházková absolvovala pobyt v Chorvátsku, ktorý vyhrala v ankete Lyžiar roka.
Informácie o testoch mládeže, príprava kalendára, SPoriadku
KRK vykonala kontrolu na Se-SLA ohľadom zápisov z P-SLA a P-OÚ, zistené nedostatky
v podpisoch overovateľov, chýbajúce prezenčné listiny, niektoré celé zápisy.
KRK pošle z vykonanej kontroly zápis.
K bodu 8:
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UZN. 10-17/137:
Vyriešiť a odstrániť nedostatky zistené KRK na zápisoch
T: 10.10.2010
Z: predsedovia úsekov, Se-SLA
K bodu 9:
Správa bude zaslaná členom P-SLA elektronicky.
K bodu 10:
Zasadnutia štábu EYOF, JOT a SOCHI pri SOV sa za SLA zúčastnili K.Povrazník, M.Malák,
J.Gantnerová, potrebné dodržať termíny dané SOV.
Se-SLA – pošta:
Športové centrum Svit – žiadosť o podporné stanovisko
SOV – pozvánka na špeciálne cvičenia
KŠZ – pozvánka na seminár ohľadom registratúry a archivácie
FIS – odpoveď na žiadosť o org.SP
FIS – Leaders Seminar
SPV – stanovisko k odmenám pre športovcov ÚZP
Požiadavky z úsekov:
BÚ
požiadavka na meranie – SLA zatiaľ nemá k dispozícii meranie pre BÚ
UZN. 10-17/138
SLA schvaľuje doplnenie do RD-BÚ – A.Kuzmina, P.Hurajt
UZN. 10-17/139
SLA schvaľuje doplnenie do Akademického RD – J.Filipko
Malák predniesol návrh, aby na štábe SOV boli vždy v zastúpení SLA BÚ a ÚAD.
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ÚAD
Návrh na ocenenie p.Masára - je potrebné zaslať Šandorovi ako návrh a bude
uskutočnené pri výkone uznesenia s týmto obsahom.
UZN. 10-17/140
P-SLA schvaľuje cenník výpožičiek materiálu UAD SLA
UZN. 10-17/141
P-SLA schvaľuje formu skladových kariet SLA.
Požiadavka na PC – momentálne nie je k dispozícii
Povrazník navrhol zaslať Zuzulovej nové znenie Dohody o reprezentácii so zmenami –
opravami – bude doriešené na P-UAD, 5.10.2010
Povrazník navrhol novú formu tlačiva na Správu o služobnej ceste – bude zaslaná šport.
riaditeľom na úpravu špecifických častí.
UZN. 10-17/142
P-SLA schvaľuje prednesenie príspevku na tému: Systém žiackeho lyžovania na
Slovensku na seminári FIS v Bratislave PaedDr. Kamilom Povrazníkom
Prerokovať poistenie členov RD žiakov, masters a akademikov
Prezidentka otvorí zmluvu, prerokuje podmienky, predsedovia úsekov musia zaslať
menoslov, dat.nar. a trvalý pobyt ľudí, ktorých je potrebné zahrnúť do poistenia
Doplnenie názvu akreditovaného pracoviska SLA pre vzdelávanie na: SLA- Národná
lyžiarska a snowboardová škola
Predseda ÚAD sformuluje informáciu pre p. Gerhátovú o žiadosti na zmenu názvu
akreditovaného strediska. Po odpovedi o možnosti zmeny názvu, zaujme P-SLA
stanovisko.
UZN. 17-10/143:
P-SLA poveruje vedenie úsekov na predloženie možných dátumov pre spoločné
fotenie RD
T: 30.10.2010
Z: šport.riaditelia+P-OÚ
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UZN. 17-10/144:
P-SLA žiada úseky o návrh zodpovedných osôb za jednotlivé úseky za kontrolu
oblečenia pretekárov, návrh termínu na kontrolu oblečenia pretekárov.
T: 30.10.2010
Z: šport.riaditelia+P-OÚ
UZN. 17-10/145:
P-SLA poveruje športových riaditeľov na prípravu požiadavky na zimné pneumatiky
a predloženie cenovej ponuky.
T: 10.10.2010
Z: šport. riaditelia
UZN. 17-10/146:
P-SLA poveruje zastupovaním SLA v štábe EYOF p. Kamila Povrazníka
UZN. 17-10/147:
Športoví riaditelia pripravia zoznam materiálu, ktorý sa zakúpil z prostriedkov SLA.
T: 30.10.2010
Z: šport. riaditelia
Prezidentka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.
Termín najbližšieho P-SLA: 18.-22. október 2010
Vo V.Tatrách, 23.9.2010
Zapísala:
Petra Kurcábová
Overili:
PaedDr. Kamil Povrazník
Michal Malák
Dĺžka trvania 5,5 hodín
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