Zápis zo 18. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 21.10.2010

Zápis zo 18. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 21.10.2010 (štvrtok) vo
Vysokých Tatrách

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

1. Otvorenie

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Kurcábová

3. Prehľad čerpania k 18.10.2010

Kurcábová

4. Informácie z Jesenného seminára FIS

Gantnerová

5. Schválenie súťažných poriadkov úsekov
6. Predloženie výsledkov súťaže na tvorbu novej
webstránky SLA, výber a schválenie víťaza
7. Informácie z úsekov

predsedovia úsekov

8. Informácie KRK

Kutlik

9. Rôzne
K bodu 1:
18.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Kamil Povrazník, Michal Malák.
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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
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
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
Vzdelávanie ÚS bude prebiehať v spolupráci s Doc. Jirkom Michalom.
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 ; Viď bod rôzne
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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
Viď bod rôzne
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
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 – chýba len Zmoray
BÚ – chýba 5 zmlúv
ÚLT – splnené
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
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T: 23.6.2010
Z: Gantnerová
Čiastočne splnené – NES bude partnerom SLA v oblasti oblečenia RD
T: 6.10.2010
Firmu NICO odstúpila od spolupráce s NES, celú agendu a korešpondenciu týkajúcu sa
SLA odovzdali SLA, bežecké kombinézy sú nevyhovujúce, BÚ bude riešiť individuálne.
V rámci akceptácie Uzn. ÚAD bude riešiť oblečenie NES pre RD ÚAD Gantnerová,
ostatné celé oblečenie si bude každý úsek riešiť sám.
T: 30.11.2010
Z: Gantnerová
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
Potrebné predložiť zoznamy zmlúv s firmami
T: 30.10.2010
Zodpovedný: šport.riaditelia
UZN. 10-17/137:
Vyriešiť a odstrániť nedostatky zistené KRK na zápisoch
T: 10.10.2010
Z: predsedovia úsekov, Se-SLA
Se-SLA - splnené
UZN. 10-17/142
P-SLA schvaľuje prednesenie príspevku na tému: Systém žiackeho lyžovania na
Slovensku na seminári FIS v Bratislave PaedDr. Kamilom Povrazníkom
Zrušené – nebude takáto téma v programe
UZN. 10-17/143:
P-SLA poveruje vedenie úsekov na predloženie možných dátumov pre spoločné
fotenie RD
T: 30.10.2010
Z: šport.riaditelia + P-OÚ
ÚAD – 26.12.2010
BÚ – má problém stanoviť spoločný termín kvôli odjazdu na SP, budú sa snažiť
prispôsobiť termínu ÚAD
UZN. 10-17/144:
P-SLA žiada úseky o návrh zodpovedných osôb za kontrolu oblečenia pretekárov,
návrh termínu na kontrolu oblečenia pretekárov.
T: 30.10.2010
Z: šport.riaditelia + P-OÚ
Zrušené pre P-SLA, odporúča sa pre jednotlivé úseky
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UZN. 10-17/145:
P-SLA poveruje športových riaditeľov na prípravu požiadavky na zimné pneumatiky
a predloženie cenovej ponuky.
T: 10.10.2010
Z: šport. riaditelia
Splnené – pneumatiky objednané
UZN. 10-17/146:
P-SLA súhlasí so zastupovaním SLA v štábe EYOWF, JOT p. Kamilom Povrazníkom
a Michalom Malákom
UZN. 10-17/147:
Športoví riaditelia pripravia zoznam materiálu, ktorý sa zakúpil z prostriedkov SLA.
T: 30.10.2010
Z: šport. Riaditelia
trvá
UZN. 10-18/148:
P-SLA schvaľuje nákup novej laserovej čiernobielej tlačiarne z položky Se-SLA.
Jednohlasne
UZN. 10-18/149:
Čiastka, ktorá je v dohode o šport.reprezentácii, je súčet sumy pridelenej účelovo na
meno športovca a sumy pridelenej z úsekov na základe úsekového rozpočtu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-18/150
P-SLA súhlasí s dotlačením vizitiek. Jednotliví členovia , ktorí potrebujú nové vizitky
pošlú informácie potrebné na vizitky.
T: 22.10.2010

K bodu 3:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 18.10.2010
UZN. 10-18/151
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – IX. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.

K bodu 4:
Informácie z Jesenného seminára FIS
Členom P-SLA boli elektronicky zaslané zápisy z jednotlivých komisií.
Jednotliví zúčastnení diskutovali o poznatkoch z Zurichu.
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Predsedovia úsekov nahlásia členov do výpravy do Portoróže na FIS seminár, aby sme
mohli rezervovať ubytovanie zo Se-SLA.
Podnety na zmeny v pravidlách, alebo iné návrhy do FIS komisií pošlú pred seminárom
predsedom komisií.
K bodu 5:
Na Se-SLA zaslané len SP za ÚAD, BÚ, ÚAL a následne boli schválené členmi P-SLA
ÚS a ÚZP čaká na odsúhlasenie celého SP.
UZN.10-18/152
P-SLA schvaľuje predložené SP za ÚAD, BÚ, SÚ+ÚSK, ÚAL
UZN.10-18/153
Jednotlivé SP budú zverejnené na webstránke v takej podobe, ako boli predložené.
T: 30.10.2010
Z: J.Štancel
K.Povrazník – bolo by vhodné, aby SP mali rovnakú formu
K bodu 6:
Členom P-SLA bol elektronicky zaslaný zápis z výberu webstránky – prezentácia 3 firiem.
Zúčastnení za SLA: J.Štancel, P.Bartoň, K.Povrazník, P.Kurcábová
Zúčastnení za firmy: A.Povrazník, F.Mrázik, V.Antol
J.Štancel oboznámil P-SLA s priebehom prezentácie jednotlivých firiem
P.Kutlík – navrhol, aby sa K.Povrazník zdržal hlasovania kvôli konfliktu záujmu.
K.Povrazník – MagnetMedia odstupuje od súťaže
Následne prebehlo hlasovanie za jednotlivé firmy:
Maxima data – 7 hlasov
4d – 2 hlasov
Zdržal sa – 1
Se-SLA oznámi výsledok výberu a víťazovi pošle návrh zmluvy do 30.10.2010

Strana 6 z 11

Zápis zo 18. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 21.10.2010

K bodu 7:
BÚ – Malák informoval o činnosti a príprave RD.
Požiadavka na auto – bude k dispozícii od 1.11.2010 zaobstarané leasingovou formou.
Požiadavka na stav členskej základne – Se-SLA dodá zoznam
Požiadavka na projekt FIS solidarity – už je podaný projekt, ktorý sa podal na FIS
councile v Antalyi.
ÚSK – Reprezentant sa pripravuje v ČR, informoval o plánovanej účasti na pretekoch
SÚ – môžeme štartovať na COC, Zmoray celkovo vyhral letný FIS Cup, Šindler je zranený
Prebieha rokovanie ohľadom zasnežovania na Š.Plese.
Informoval o súťažiach, na ktorých sa zúčastnila mládež
ÚLT – pretekári sa pripravujú aj v zimnej sezóne, každému predsedovi odovzdal výsledky
za leto 2010
Predniesol požiadavku na ocenenie pretekárov – SLA podá žiadosť na MŠSR
ÚS – Mihok vybavil pneumatiky na 1 auto pre SLA sponzorsky, na ostatné za zvýhodnené
ceny
Návrh na doplnenie do COP - Ondrejovič, Balúch
Návrh na univerziádu – P-ÚS trvá na svojej nominácii – Matys, Kupcová
ÚZP – informoval o príprave RD, prostredníctvom SLA pošle nomináciu na MS
UZN.10-18/154:
P-SLA schvaľuje nomináciu na MS v zložení:
ÚAL – informovala o príprave Bartalského a hľadaní sponzora pre jeho prípravu.
Skicross sa stavia opäť na nohy, aktivácia nových členov, aj juniorov
ÚAD – informácie z ostatného zasadnutia P-ÚAD, o príprave RD, vyzdvihol prípravu na
južnej pologuli
Žiadosť o poistenie žiakov a masters - potrebný zoznam a kalendár pretekov
Žiada COP o predloženie čerpania rozpočtu za 3. a 4.štvrťrok 2010 – bude zaslané na
všetky 3 COP zo Se-SLA
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K bodu 8:

KRK
P.Kutlík – podnet od Filipka – neuhradných 165,- € spoluúčasť – v kompetencii úseku
Rieši normospotreby materiálu SLA – aká by mala byť spotreba výstroje – pripravuje sa
smernica v spolupráci s p.Kulfasovou
Podnet na Povrazníka – predložiť sumár – koľko materiálu dostal od poolového
prartnera, koľko vydal – predložené, splnené
Dopis od Magáta
UZN. 10-18/155:
Se-SLA pošle Veronike Zuzulovej nový návrh zmluvy na podpis.
T: 22.10.2010
Z: Kurcábová, Povrazník
Vyzdvihol prácu BÚ v súvislosti s činnosťou RD trénerov
K bodu 9:
Rôzne
UZN.10-18/156:
P-SLA schvaľuje delegáciu J.Gantnerovej do Európskej komisie FIS
Jednohlasne
J.Gantnerová – je možné, že rozpočty športov budú znížené o 16% v tomto kalendárnom
roku. V takomto prípade, bude rozpočet doplnený z FIS peňazí na zabezpečenie chodu
úsekov.
UZN.10-18/157
P-SLA poveruje zastupovaním SLA na VZ SOV K.Povrazníka.
Financie pre kandidátov EYOWF 2011 a účastníkov kvalifik.súťaží pre OHM 2012
poskytnuté SOV, majú byť čerpané do 30.11.2010:
ÚS – Hasáková + Ondrejovič = 2x2 500,-€
ÚAD – Chebeňová, Miklošová, Falát, Škvarková, Kantorová, Saalová – 3000,-€
Vlhová, Hyška, Murín – 4000,-€
Sobeková, Ivan, Šesták, Siráň, Kupčok, Kutlík – 2500,-€
BÚ – Koplík, Urgelová – po 3000
Urgela, Klementová, Segeč, Brunn – po 2000,-€
Šulek, Valašťanová, Haláčová, Novotný – po 1500,-€
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Dotácia je určená pre tých, ktorí budú štartovať na MSJ, na EYOF, na YOG.
Nové pravidlá na FIS stránke – oblečenie
UZN.10-18/158:
P-SLA schvaľuje výpravu na FIS Leaders Seminar:
J.Gantnerová, P.Kurcábová, K.Povrazník, K.Liptáková, R.Pretzelmayer, L.Šandor
UZN.10-18/159:
P-SLA berie na vedomie OV FIS Cup v zložení:
ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:
Janka Gantnerová
Peter Chudík
Michal Sýkora
Patrik Tkáč
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Peter Chudý
Jaroslav Chalúpka
René Pretzelmayer
Peter Lupták
SÚŤAŽNÝ VÝBOR:
Ján Jelenský
Janka Bláhová
Richard Filipko
Jozef Rusko
Peter Seget
Michal Šerfel
DZ THS Vysoké Tatry

-prezidentka SLA
-predseda Prešovského samosprávneho kraja
-starosta obce Štrba
-J&T
-predseda OV
-podpredseda OV
-sekretár
-ubytovacia služba
-riaditeľ pretekov
-sekretár pretekov
-veliteľ mostíka
-veliteľ dĺžkomeračov
-hlavný počtár
-usporiadateľská služba
-zdravotná služba

UZN.10-18/160:
P-SLA poveruje šport.riaditeľov o predloženie OV FIS pretekov, vypracovanie zmlúv,
poverovacieho dekrétu.
T: 10.11.2010
Z: športoví riaditelia, za ÚS-Se-SLA
ÚAD - K.Povrazník – informoval o prednáške na tému silový tréning pre družstvá SOTT
a JOT
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UZN.10-18/161:
P-SLA schvaľuje formulár „správa z pracovnej cesty“
Povrazník - navrhol zorganizovať tlačovú besedu na začiatku sezóny (26.12.?)
- navrhol zakúpiť projektor pre vzdelávanie, zasadnutia úsekov a P-SLA
z položky Se-SLA
- informoval sa o zmluvnom vzťahu SLA s právnikom Rebrom
ÚS – informoval sa o možnostiach úhrad pre delegáta na schvaľovanie tratí (slopestyle)
ÚSK - Ľ.Kartík
– navrhol odmenu pre sekretárku SLA
UZN.10-18/162:
P-SLA schvaľuje odmenu pre P.Kurcábovú z položky Se-SLA vo výške 1 000,-€
Prijaté jednohlasne
UZN.10-18/163:
P-SLA súhlasí s pravidlom nehlasovať a nerozhodovať o „úsekových veciach“ ak je
neprítomný predseda úseku, príp.2.člen za úsek
Prijaté jednohlasne
- Žiada KRK prešetriť kauzu ADIDAS –M.Filipková prebrala v r. 2009 tovar v hodnote
8110,- €, ktorý do dnešného dňa nie je uhradený, firma nie je ochotná ďalej
spolupracovať so SLA, kým sa situácia nevyrieši
- je potrebné investovať do detí
- je potrebné vypracovať zmluvu s organizátorom pretekov ŠK Kartík – SLA
Šandor –
predložil návrh smernice o čestných tituloch, vyznamenaniach, zaslal aj elektronicky,
smernica sa bude pripomienkovať elektronicky a pripomienky a návrhy Šandor
zapracuje, predloží doplnený návrh na odsúhlasenie
Zaslal elektronicky všetkým členom P-SLA zoznam už ocenených činovníkov. Tí, ktorí si
cenu neprevzali, budú mať možnosť si cenu prevziať v marci 2011 na SOV.
BÚ – MS + MSJ – potrebuje komunikovať s SÚ+ÚSK ohľadom termínov
Info ohľadom EYOF – potrebné dodržať termíny a dodať údaje športovcov
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Malák informoval o sedení SAUŠ. Vyzval predsedov úsekov a športových riaditeľov na
striktné dodržiavanie úloh vyplývajúcich z termínov uvedených v správe zo zasadnutia
SAUŠ.

Prezidentka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.

Termín najbližšieho P-SLA: 47. týždeň 2010
Vo V.Tatrách, 21.10.2010
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:
Ľudovít Kartík
PaedDr. Kamil Povrazník

Dĺžka trvania 4,75 hodín
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