Zápis z 20. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 21.12.2010

Zápis z 20. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 21.12.2010 (utorok) vo
Vysokých Tatrách

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

Otvorenie
Gantnerová
Kontrola úloh a uznesení
Gantnerová
Prehľad čerpania k 17.12.2010
Kurcábová
Schválenie percentuálnych podielov z rozpočtu SLA
pre jednotlivé úseky na kalendárny rok 2011 podľa
vyplnenej schválenej tabuľky rozpočtu
5. Schválenie Organizačného poriadku SLA
6. Schválenie Smernice o používaní motorových vozidiel SLA
7. Schválenie Marketingovej smernice SLA
8. činnosť úsekov
predsedovia úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
9. informácie KRK
Kutlik
10.rôzne
1.
2.
3.
4.

K bodu 1:
20.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA,
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Michal Malák, Lacko Šandor.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 19.P-SLA. P.Bartoň je v zastúpení p.I.Ivaniča,
Mihok sa ospravedlnil, Ľ.Kartíka zastupuje R.Pretzelmayer
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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. 10-13/93:
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

uznesenie trvá, od jednotlivých úsekov sú potrebné pripomienky k "Návrhu smernice o
Vyznamenaniach členov SLA" /bola zaslaná L.Šandorom úsekom/, návrhy sa budú prijímať aj od
jednotlivých oddielov. Sledovať najbližší termín pre vyznamenania a ocenenia z SOV (03/2011),
L.Šandor požaduje od sekretariátu zaslať dátumy narodenia členov P-SLA.

UZN.10-18/160:
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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
T: 10.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-10/164:
Poistenie pre RD žiakov a masters ÚAD vo výške 350,- € bude hradených z úsekových
peňazí ÚAD.
Splnené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-10/165:
Športoví riaditelia sú povinní nahlásiť zmenu termínu a miesta konania pretekov min.
2 pracovné dni vopred na Se-SLA písomne! V prípade nedodržania tejto povinnosti im
bude škoda zosobnená.
T: trvalé Uzn.
Z: šport.riaditelia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-19/166:
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – X. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-19/167:
Športoví riaditelia a predsedovia úsekov pošlú spracované podklady Jarovi Štanclovi
na naplnenie tabuľky.
T: 6.12.2010
Z: športoví riaditelia, predsedovia úsekov
Splnené – okrem ÚS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 10-19/168:
Predložená tabuľka podujatí (viď príloha č.1) bola odsúhlasená jednohlasne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-10/169:
Sťažnosti a problémy pretekárov úseku sa budú riešiť v rámci úseku, prípadne bude
žiadosť o prešetrenie (resp. sťažnosť) zaslaná na Se-SLA, ktorý bude riešiť veci
v postupnosti – úsek – KRK – P-SLA.
T: trvalé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-10/170:
Funkcia generálneho sekretára bude obsadená P.Kurcábová – sekretárka SLA.
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Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19–10/171:
Generálna sekretárka pripraví návrh nového organ. poriadku v súlade so skutočnosťou
a dohodne podmienky s jednotlivými úsekmi ako budeme pracovať
T: 15.12.2010
Z: Gen. Sekretárka
Splnené
K bodu 3:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 17.12.2010
UZN. 10-20/172:
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – XI. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
K bodu 4:
J.Štancel predložil čiastočne vyplnenú tabuľku (chýbajú údaje od ÚS a ÚAL)
Prebehla diskusia ohľadom dát v tabuľke.
J.Štancel vzniesol pripomienky k tabuľke, ktorá by mala zohľadniť veľkosť a silu ÚAD
Záver diskusie:
Pre rozpočet 2011: doplníme tabuľku rozpočtu o zvyšné 2 úseky, tvorba rozpočtu sa
bude skladať z pevnej čiastky a pohyblivej (pohyblivá na základe tabuľky)
Pracovná skupina (gen. sekretárka a šport. riaditelia) prehodnotí tabuľku rozpočtu,
dôležitosť jednotlivých bodov. Ďalej predloží návrh P-SLA na rozdelenie prostriedkov
mládeže, FIS financií.
UZN. 10-20/173:
Pracovná skupina zložená zo športových riaditeľov úsekov a generálnej sekretárky
pripraví tabuľku rozpočtu a predloží návrh P-SLA na rozdelenie FIS prostriedkov
a prostriedkov pre mládež.
T: nasledujúce P-SLA
Z: generálna sekretárka
K bodu 5,6,7:
bude prerokovaný po zasadnutí a zaslaní pripomienok úsekov
Športoví riaditelia pripravia pripomienky na poradu Sekretariátu a Se-SLA predloží
návrhy smerníc a poriadkov na nasledujúce P-SLA
UZN. 10-20/174:
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Športoví riaditelia a gen. sekretárka zapracujú pripomienky úsekov k org. poriadku,
smernice o používaní motor. vozidiel a marketing. smernice a predloží P-SLA na
schválenie.
T: nasledujúce P-SLA
Z: generálna sekretárka
K bodu 8:
Prezidentka upozornila na komunikáciu s ostatnými inštitúciami (SOV, MŠ SR), a žiada,
aby sme naše návrhy a požiadavky predkladali podľa postupnosti – najprv schváliť na
úseku, potom na P-SLA a až tak predložiť mimo pôdy SLA. V prípade, že sa takýto postup
nedá časovo stihnúť, je potrebné informovať predsedu úseku a následne P-SLA.
BU –informovali o činnosti RDM - o priebehu sústredenia na severe, účasti na pretekoch
a získavaní bodov SP,príprave na Tour de Ski
A.Procházková sa pokúša presadiť v disciplíne distance, boduje vo všetkých štartoch, v
Davose zlý výber štruktúry lyží, v Maraton Cupe – veľmi dobré 5.miesto, príprava na
Tour de Ski
K.Garajová – mala smolu, keď spadla v tímšprinte, v Davose super výkon
ÚAL –na pretekoch štartuje Šlepecká – exhibícia – 1.miesto, Bartlaský – EP, SP, Karásek –
EP
Budú organizovať preteky Sl.Pohára v spolupráci so snoubordistami
Mládež – nové deti – predsedkyňa sa informovala o možnosti prípravy v CTM, COP spolu
s alpskými disciplínami
ÚLT – zasadnutie úseku – poďakoval prezidentke za zaslanie žiadosti o ocenenie
reprezentantov
Uznesenia z úseku:

1) predseda úseku dosleduje odmeny jednotlivým pretekárom – predseda ÚLT preverí podmienky
oceňovania pretekárov z rozpočtu MŠVVaŠ SR
2) zabezpečiť prihlásenie FIS pretekov žiakov – odovzdaná prihláška, Se-SLA zašle FIS
3) sledovať v P-SLA nákup investičného materiálu s cieľom nákupu 1 ks mikrobusu pre úsek LT – do
projektov výzvy na MŠVVaŠ SR bude zapracovaná aj požiadavka na nákup mikrobusu

4) prerokovať na P-SLA podmienky činnosti Centra prípravy mládeže – v kompetencii úsekov,
z rozpočtu úseku
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ÚAD – predložil tabuľku štartov a zlepšenia bodov v rámci RD
Uznesenia z P-ÚAD:

1. P UAD navrhuje na odmenenie týchto členov:
Cena Vladimíra Černušáka...........Povrazník Kamil, tréner, lektor, funkcionár
Cena Jána Zacharu..........Mažgut Rastislav, tréner
- člen P-SLA zodpovedný za oceňovanie v SLA eviduje túto nomináciu
2. P UAD navrhuje v novom tréningovom roku uzavrieť Dohody o reprezentácii i s osobnými trénermi
reprezentantov. – v kompetencii úseku
3. P UAD žiada písomné vyjadrenie prezidentky SLA o zdôvodnení postupu pri podpísaní dohody
o reprezentácii s Veronikou Zuzulovou , resp. jej zástupcom, kde boli uplatnené iné kritériá krátenia
finančných prostriedkov ako u ostatných členov RD. – bude zaslané P-ÚAD do zasadnutia P-ÚAD
4. P UAD informuje P SLA o hrubom porušení disciplíny tímu pretekára Adama Žampu vo veci
prideľovania a používania vozidla UAD. Tím si svojvoľne ponechal vozidlo v užívaní ( 11.11.-17.11.) bez
oznámenia mimo dohodnutý termín, čím spôsobil vážne narušenie programu športovej prípravy
a účasti na pretekoch ostatných členov RD.
P UAD žiada KRK o prešetrenie tohto oznámenia. – táto záležitosť patrí na Disciplinárnu komisiu
5. P UAD upozorňuje pretekárku Veroniku Zuzulovú o porušení Špecifikácie FIS pre športovú výstroj
a komerčné označenie,článku č.: 2.5.2 ( označenie národnej asociácie na prilbe ).V prípade, že
pretekárka nevykoná nápravu existujúceho stavu, P UAD nezodpovedá za prípadné sankcie FIS.
P-SLA berie na vedomie, že v prípade sankciovania z FIS, bude táto čiastka zosobnená pretekárke
V.Zuzulovej
6. P UAD žiada P SLA ( SE SLA) o zaslanie listu na Ministerstvo školstva ( p. Malíková )so žiadosťou
o výklad zákona k udeľovaniu licencií akreditačnými centrami resp. národnými športovými asociáciami.
Predseda ÚAD predloží zákony, ktoré žiada vysvetliť
7. P UAD žiada o zakúpenie projektora z prostriedkov SE SLA, resp z prostreidkov úsekov.
Gen. sekretárka pripraví ponuku, cenový prieskum trhu projektorov, predloží ponuku P-SLA a to
následne rozhodne, z akých prostriedkov bude projektor zakúpený.

J.Štancel informoval o príprave fototermínu 26.12.2010
ÚSK – príprava vo Fínsku, presun do Ameriky na COC – s úmyslom získať body, presun
do Turecka na COC – vyskákané body, nepriaznivé podmienky, reprezentant sa sústredí
na prípravu na MS
SÚ – príprava v Ramsau, SP Harrachov zrušený, prvé body vo FIS cupe, dobrý výsledok
Informoval o plánoch Zmoraya, Lichý sa pripravuje na MS, M Poľska,
Absolvované ústredenie v Zakopanom so žiakmi, príprava pretekov pre žiakov v Selciach
Šindler – zdravotné problémy pretrvávajú
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K bodu 9:
Smernica na vyraďovanie – na MŠ SR nie je žiadna – komisia Sekretariátu pripraví
smernicu na schválenie P-SLA
Podnet z ÚAD: Žampa – auto – hrubé porušenie disciplíny – patrí na disciplinárnu
komisiu, nie KRK
Prestup Hromec, Hromcová – prebehlo elektronické hlasovanie členov P-ÚAD
Uzn. ÚAD:
Prestup je platný, P-ÚAD navrhuje úhradu výchovného vo výške 355,-€ za pretekárku
Hromcovú, za pretekára Hromca neprináleží klubu LK Victory výchovné.
UZN. 10-20/175:
P-SLA vyhlasuje prestup pretekárov za platný, po úhrade výchovného za pretekárku
Hromcovú vo výške 355,-€.
Za: jednohlasne
Proti: 0
K bodu 10:
Návrh na účasť na ISPO: K.Mihok, I.Ivanič, + ÚAD doplní účasť
Kalendár SLA 2011 – nie
Príprava Kalendára 2012 v septembri 2011
Prezidentka sa poďakovala všetkým za účasť, popriala šťastné a spokojné sviatky, veľa
úspechov v roku 2011 a ukončila zasadnutie.
Termín najbližšieho P-SLA: 1.2010
Vo V.Tatrách, 21.12.2010
Zapísala:
Petra Kurcábová
Overili:
Ladislav Šandor
Michal Malák

Dĺžka trvania 5,5 hodín
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