Zápis z 23. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 6.4.2011

Zápis z 23. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 6.4.2011 (streda) vo
Vysokých Tatrách

Prítomní: J.Gantnerová, M.Malák, L.Šandor, K.Povrazník, J.Štancel, P.Kurcábová,
P.Bartoň (v.z.I.Ivaniča), J.Tánczos, K.Mihok
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Poľanová, R.Pretzelmayer, Ľ.Kartík
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Prehľad čerpania k 31.12.2010
Prehľad čerpania k 3.4.2011
4. Informácie o daňovom priznaní za SLA a
schválenie účtovnej závierky 2010
5. Príprava účasti na FIS konferenciu Portoroz
6. Schválenie znenia RD dohody
7. Anketa Lyžiar roka
8. Schválenie ocenených činovníkov SLA
9. činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA

Gantnerová
Gantnerová
Kurcábová

Palovičová

Šandor
predsedovia úsekov

b) reprezentačné družstvá
c) iné
10.informácie KRK
11.rôzne

Kutlik
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K bodu 1:
23.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Michal Malák, Lacko Šandor. Ospravedlnili sa
R.Pretzelmayer, Ľ.Kartík a M.Poľanová – bez zastupovania.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 22.P-SLA.
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.11-21/176:
Monika Poľanová pripraví návrh na zapracovanie úhrady výchovného do
Prestupového poriadku SLA. Úseky sa budú zaoberať touto problematikou vo februári
na svojich zasadnutiach. P-SLA sa bude týmto zaoberať na zasadnutí v marci.
T: marec
Z: Poľanová
T: P-UAD apríl
Splnené – materiál predložený na rokovanie
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UZN. 11-21/188:
P-SLA poveruje ÚSnb určením športového riaditeľa, ktorý bude zodpovedný za úsek
v súlade s organizačným poriadkom.
T: 31.1.2011
Z: predseda ÚS
T: P-ÚS apríl
UZN. 11-22/194:
Predložené čerpania budú prerokované individuálne na Se-SLA a očistené (so
zapracovanými pripomienkami) bude členom P-SLA zaslané 31.3.2011.
T: 31.3.2011
Z: gen.sekretárka
Splnené – zaslané 4.4.2011
UZN. 11-22/195:
P-SLA odsúhlasuje tabuľku rozpočtu 2011 s počtami % pre jednotlivé úseky, ktorá je
súčasťou pre výpočet pridelenej čiastky pre jednotlivé úseky na rok 2011:
BU – 33,9%; UAD – 49,4%; SU – 3,8%; USK – 1,1%; ULT – 7,1%; US – 3,6%, UAL – 1,1%
Za: jednohlasne
Splnené
UZN. 11-22/196:
Michal Malák sformuluje znenie listu (projektu) ohľadom oslovenia MŠVVŠ SR –
čerpanie, zaradenie do NŠC, UNI a pod, možností udelenia individ. študijný plán
T: ihneď
Z: M.Malák
Splnená – materiál bude predmetom samostatného bodu rokovania na 24.P-SLA
UZN.11-22/197:
P.Kurcábová pripraví na návrh úsekov zoznam nominovaných, ktorý zašle novinárom
na hlasovanie.
T: 24.3.2011
Z: P.Kurcábová
Splnené – hlasovanie prebieha
UZN.11-22/198:
P-SLA schvaľuje Smernicu o oceňovaní SLA. Smernica bude zverejnená na webstránke
SLA.
Za: jednohlasne
Splnené
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UZN.11-22/199:
L.Šandor sformuluje list na MŠVVŠ SR ohľadom ocenenia športovcov lyžovania na
tráve, ktorý bude zaslaný zo Se-SLA.
T: 25.3.2011
Z: L.Šandor
Splnené
UZN.11-22/204:
P-SLA vyhlasuje prestup pretekárov Hromec, Hromcová z LK Victory do LOPS Bratislava
platný. Rozhodnutie bude zúčastneným stranám zaslané písomne formou rozhodnutia
podľa platného Prestupového poriadku SLA
T: 4.4.2011
Z: gen.sekretárka, prezidentka
Splnené
UZN. 11-22/200:
KRK spätne prekontroluje spôsob zadávania termínov na zasadnutie úsekov,
posielanie pozvánok a pod.
T: P-SLA apríl
Z: predseda KRK
UZN. 11-22/201:
SLA uhradí z rozpočtu Se-SLA odmenu J. Štanclovi 500,- € ihneď za spravovanie
a napĺňanie aktuálnej stránky SLA, 500,-€ po spustení novej stránky SLA.
Za: jednohlasne
Splnené – 1.časť uhradená
UZN. 11-22/202:
P-SLA odsúhlasilo nových členov MK v súlade s Marketingovou smernicou v zložení:
J.Gantnerová, P.Kurcábová, K.Povrazník, M.Malák, R.Pretzelmayer, K.Mihok, P.Bartoň
Za: jednohlasne
Splnené
UZN. 11-22/203:
Se-SLA na svojom rokovaní pripraví návrh RD dohody na nasledujúcu sezónu
a predloží na aprílovom zasadnutí P-SLA.
T: 1.4.2010
Z: gen.sekretárka
Splnené – návrh RD dohody zaslaný mailom členom P-SLA 1.4.2011
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K bodu 3:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 31.12.2010 a novú tabuľku
čerpania k 3.4.2011.
Povrazník pripomienkoval položku sekretariátu - zisk z kurzu Rozhodcov – na základe
čoho je v plnej sume v položke Se-SLA?
Se-SLA preverí zoznam školených rozhodcov, zo školenia ktorých eviduje SLA príjem
a predloží P-SLA podľa úsekov. Následne P-SLA rozhodne o spôsobe rozdelenia.
J.Štancel – pripomienkoval čerpanie pretekárov ÚAD – nie je v súlade s podpísanou
zmluvou.
UZN. 11-23/205:
P-SLA žiada uznesenie P-ÚAD ohľadom čerpania prostriedkov v súlade so znením
Dohody o reprezentácii medzi SLA a reprezentantom.
T: nasledujúce P-ÚAD
Z: Povrazník
UZN. 11-23/206:
P-SLA odsúhlasilo čerpanie 2010 so zostatkovými sumami podľa jednotlivých úsekov,
ktoré sa prenášajú do roku 2011:
BÚ – 3186,92€, ÚAD – 32418,59€, ÚS – 2950,72€, SÚ – 619,81€, ÚSK – 0€, ÚAL –
3359,54€, ÚLT – 1007,05€, SeSLA - -15162,72€
UZN. 11-23/207:
P-SLA odsúhlasilo čerpanie k 4.4.2011 s pripomienkami. Pripomienky budú
zapracované a čerpanie zaslané P-SLA.
T: 7.4.2011
Z: Kurcábová
K bodu 4:
P.Kurcábová podala informáciu ohľadom podania daňového priznania za rok 2010.
Kópia daňového priznania je založená na Se-SLA, k dispozícii členom P-SLA
k nahliadnutiu.
UZN. 11-23/208:
P-SLA berie na vedomie a odsúhlasuje daňové priznanie SLA za rok 2010 a účtovnú
závierku. Daňové priznanie bolo podané načas, s hospodárskym výsledkom 6357,17€.
Daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát bolo skontrolované a odsúhlasené
menovanými delegátmi KRK dňa 17.3.2011, ktorí zároveň skontrolovali účtovnú
závierku.
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K bodu 5:
J.Palovičová – informovala sa po úsekoch o plánovanej účasti a plánu predkladania
požiadaviek na komisie
Predbežný návrh:
Palovičová, Gantnerová, Kurcábová, Kupčo, Malák, Ivanič, Liptáková, Chudý, Mihok,
Hrbáň
Otázni sú: Poľan, Sinay, Gantner, Povrazník, Poprocká, Ternavský – otázne, dorieši sa do
14.4.
Janikovský odmietol aktívne sa zúčastňovať a podieľať na chode ÚAD-SLA
Šandor – nemá oficiálnu schôdzu
Členovia komisií sa budú informovať u predsedu komisie FIS, či bude komisia zasadať v
Portorozi
Predsedovia úsekov, príp.športoví riaditelia zabezpečia mikrobusy svojich úsekov na:
31.5. – 5.6.2011
Se-SLA zašle oficiálne požiadavku na Se-FIS, či bude v Portorozi zasadať Európska
komisia FIS
Predsedovia dajú spresnenie účasti do 14.4.2011
K bodu 6:
Se-SLA zaslalo návrh Dohody o športovej reprezentácii na sezónu 2011/2012 členom PSLA elektronicky. Pripomienky neboli. Šandor bude potrebovať pre členov RD zmeniť
dátumy platnosti zmluvy, nakoľko sa sezóna začína v polovici mája.
UZN.11-23/209:
P-SLA odsúhlasuje znenie Dohody o športovej reprezentácii na sezónu 2011/2012.
Za: jednohlasne
K bodu 7:
P.Kurcábová informovala o počte pozvaných a odoslaných pozvánkach.
J.Gantnerová spresnila program, ceny pre víťazov
Tohto roku je účasť na Lyžiarovi roka len pre pozvaných, SLA nebude vyberať vstupné.
Každému z pozvaných (podľa návrhu úseku) bola zaslaná pozvánka, ktorá je pre 2 osoby.
Pozvánky sa zasielali zväčša elektronicky, vytlačených a poštou zaslaných bolo 60 ks.
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K bodu 8:
L.Šandor predniesol návrh ocenených, ktorý dostal od úsekov a Se-SLA. Vyslovil
nespokojnosť s chýbajúcimi formulármi na ocenenie.
UZN. 11-23/210:
P-SLA odsúhlasilo ocenených podľa platnej Smernice o oceneniach:
Za dlhoročnú prácu a rozvoj lyžovania:
Ladislav Harvan, Kamil Povrazník, Andrej Párička, Vladimír Staroň, Rudolf Čillík, Juraj
Tóth, Ladislav Šandor.
Klub ŠK Kinex Bytča
Za dlhoročnú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky:
Ivan Bátory
Vzorný tréner:
Ján Valuška, Timotej Zuzula, Roman Murín, Rastislav Mažgút, Branislav Mažgút
Ocenenie in Memoriam:
Stanislav Fabian, Konrád Košťa, Jozef Žóri
Za: jednohlasne
Odsúhlasení ocenení budú ocenení na podujatí Lyžiar roka. Podmienkou ocenenia je, že
úsek do 10.4.2011 zašle chýbajúce formuláre L.Šandorovi.
Prezidentka informovala o členoch SLA schválených na ocenenie na pôde SOV:
Čestný člen SOV – Ladislav Harvan
Strieborný odznak SOV – Ján Terezčák
K bodu 9:
BÚ žiada o predloženie nového RD do 28.4.2011 – P-SLA akceptuje požiadavku BÚ
P-SLA berie na vedomie uznesenia vyplývajúce zo zasadnutia P-BÚ
Bartoň informoval o priebehu Tour de Barence
L.Šandor – do konca apríla zašle menovitý zoznam reprezentantov ako podklad pre RD
Dohody. Žiadal tiež uzavretie poistenia od 15.5.2011.
K.Mihok – informoval o príprave zasadnutia ZPŠ a ÚS
Informoval tiež o výsledkoch RD – ÚS, vyslovil nádeje na presadenie SVK reprezentantov
v slopstyle, príp. halfpipe.
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J.Tánczos – rokovanie s Duklou – Lichý bude zaradený v Dukle medzi mládežníkov.
Filipkovi skončila v Dukle zmluva, pokračovať v trénovaní Zmoraya a Lichého bude
Tánczos.
K.Povrazník – informoval o pripravovanom P-ÚAD.
Členovia RD ešte stále absolvujú preteky
EYOF – finančné vysporiadanie príde na úsek, prostriedky z olympijskej solidarity budú
refundované úsekom za jednotlivých pretekárov.
Je potrebné začať zostavovať družstvá na OHM.
K bodu 10:
KRK
5.4.2011 bola vykonaná fyzická kontrola skladu ÚAD a 6.4.2011 kontrola poolového
materiálu ÚAD
ÚAD si zvolilo veľmi zlý spôsob vydávania materiálu: na začiatku sezóny sú vydané tyče
prvému klubu, ktorý organizuje preteky. Potom koluje medzi organizátormi a na koniec
roka prídu tyče do skladu ÚAD v nepoužiteľnom stave. Sú poskladané z rôznych typov,
ktoré SLA nikdy nemalo.
1.časť skladu je v budove, ktorého majiteľa ani nepoznáme, ÚAD nemá zmluvne
podchytené nájomné podmienky – riziko straty hodnotného materiálu
Sklad v Jasnej – žiadna zmluva
Kontrola poolového materiálu – nie je transparentnosť, nie sú určené pravidlá hry, malo
rozhodnúť P-ÚAD s nakladaním, neboli by podozrenia o nakladaní s materiálom.
Pošle kompletný zápis o kontrole.
Podnet od Schlanka – ohľadom organizácie FIS Cupu – potrebné vyriešiť na úseku.
Problém SLA celoplošne je, že úseky nedoťahujú veci do konca, nechajú rozhodnutie na
KRK a zostáva to nedoriešené.
Je potrebné dať do poriadku inventarizácie materiálu. Zoznam spotrebného materiálu
a návrh materiálu na vyradenie.
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K bodu 11:
K prestupovému poriadku a návrhu na výchovné – bol predložený na rokovanie úsekov
L.Šandor sa ospravedlnil z Lyžiara roka z dôvodu zasadnutia medzinárodnej komisie FIS,
ktoré je kľúčové pre nadchádzajúcu sezónu.
Michal Malák – informoval o vykonaní fyzickej inventúry vecí na skladových kartách
a zoznamu na vyradenie na BÚ
FIS Camp – potrebné vyúčtovať na FIS
Potrebné zaslať prihlášku na organizáciu pretekov do 30.4.2011. Prihlášku (agreement)
zasiela organizátor na SLA (Se-SLA alebo šport.riaditeľovi)
UZN.11-23/211:
Na VZ SOV sa za SLA zúčastní K.Povrazník, Alena Prochádzková bola ospravedlnená.
Za: jednohlasne
UZN.11-23/212:
Na VZ KŠZ sa za SLA zúčastní J.Gantnerová, L.Šandor
Za: jednohlasne

Termín najbližšieho P-SLA: 19.týždeň/2011

Vo V.Tatrách, 6.4.2011
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:
Ladislav Šandor
Michal Malák
Dĺžka trvania 4 hodiny
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