ZÁPIS Z 2. P-SLA konaného dňa 10.3.2009 na Štrbskom Plese
Prítomní: Igor Rattaj, Richard Magdolen, Michaela Filipková, Peter Neuschl, Bruno Boroš,
Dušan Caban, Janka Gantnerová
Ospravedlnení: Ladislav Šándor, Ľudovít Kartík, Karol Mihók, Ivo Ivanič

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Hodnotenie MSJ
Dotácia MŠSR
Ďalšie fungovanie SLA
Rôzne
Záver

K bodu 1:
Predsedníctvo viedol prezident SLA – Igor Rattaj.

K bodu 2:
MSJ – org.stránka bola zvládnutá k spokojnosti – ofic. hodnotenie z FIS bude známe po
zaasadanií subkomisií v Zurichu (2.-4.4.2009)
Došlo k oprave a sfunkčneniu buniek pre prípravu lyží
1.Tatranská zabezpečila za 1,2 mil. korún úpravu mostíka a bež. tratí, kde prebehlo 6
samostatných súťaží (3 + 2 + 1). Žiaľ napriek záujmu Eurošportu zlyhala výroba a prenos
signálu z STV a preto sme nemali Live-prenosy
- dobrá šport. úroveň
- horšia propagácia podujatia – nedostatok fin.prostriedkov
- odstraňovanie techn. nedostatkov „za pochodu“ (internet..)
financovanie:
prebehlo na podnet prezidenta zrýchlené výb.konanie – výber organizátora podujatia,
odtendrované rok 2008 prostredníctvom dvoch agentúr
– prvá tatranská (nájom areálov + úprava + parking, WC, graf.tabule, vysielačky,
oprava buniek, štart.čísla, odmeny OV, atd,
– AIS s.r.o - organizačné veci, oblečenie, ubytovanie, strva, doprava delegátov, internet
- obdržané dotácia Štrba 3.300,- EUR + mesto Vysoké Tatry 3.300,- EUR
- sľúbené Úrad vlády – 16.597,- EUR
- čistý príjem z ubytovania 5.000,- EUR
veľký potenciál nadšencov schopných usporiadať takéto podujatia!
UZN 1/2-09:
I.Rattaj navrhol zisk 5.000,- EUR rozdeliť na:
50 % pre SÚ (t.j. 2.500,- EUR)
50 % pre jednotlivcov – podľa rozdelenia Cabana (t.j. 2.500,- EUR)

Využiť hodnotenie na rozmach SLA
K bodu 3:
Z MŠ SR bola na SLA poukázaných zatiaľ 170.000,- EUR, ktoré sa rozdelili na tri
podpoložky – sekretariát, sev. disc., alpské disc. (50 + 60 + 60)
UZN. 2/2-09:
Bol prijatý kľúč prerozdelenia percent na jednotlivé úseky:

K bodu 4:
I.Rattaj predstavil stratégiu uberania sa SLA:
Buď sa pôjde na MŠ SR žiadať ďalšia dotácia, alebo nebude na chod sekretariátu a bude
musieť rozviazať prac.pomery k 31.3.2009 a tak „ušetrí“ na odvodoch a bude ako jediný
štatutár asociácie právne krytý, aby sa neopakoval scenár so SLZ, kedy vznikli podlžnosti
voči štátnym inštitúciám.
Ďalej upozrňoval, že do toho zapája aj „svoj“ sekretariát J&T, ktorý pracuje za jeho peniaze.
K bodu 5:
Boli vysvetlené žiadosti na MŠ, ktoré išli za celú asociáciu, ako aj jednotlivé za 2 sekcie
Úloha1/2-09:
vypracovať sumár podaných projektov a výšku žiadanej dotácií
Z: M.Filipková
T: ďalšie zasadnutie P-SLA

Zapísala: M.Filipková
Overil: P. Neuschl

