Zápis z 25. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 20.6.2011

Zápis z 25. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 20.6.2011 (pondelok) vo
Vysokých Tatrách

Prítomní: J.Gantnerová, M.Malák, L.Šandor, M.Trstenský, M.Mersich, P.Kurcábová,
P.Bartoň (v.z.I.Ivaniča), , M.Poľanová, R.Pretzelmayer (v.z.J.Tanczosa), M.Kupčo
(v.z.K.Mihoka)
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení:, , Ľ.Kartík, K.Mihok, J.Tánczos
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie z členských schôdzí úsekov Zmena členov P-SLA
3. Zmena vo funkcii sekretára alpských disciplín
4. Schválenie nových členov MK v súlade s
Marketingovou smernicou SLA
5. Kontrola úloh a uznesení
6. Prehľad čerpania k 15.6.2011
7. Informácie z kalendárovej konferencie FIS Portorož
8. Plán práce SLA
9. činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
10.informácie KRK
11.rôzne

Gantnerová

Gantnerová
Gantnerová
Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
Gantnerová
predsedovia úsekov

Kutlik
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K bodu 1:
25.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Michal Malák, Martin Kupčo. Ospravedlnili sa
J.Tánczos – zastupovať ho bude René Pretzelmayer, K.Mihok – zastupovať ho bude
Martin Kupčo a I.Ivanič – zastupovať ho bude Peter Bartoň.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 24.P-SLA.
K bodu 2:
Z 8 úsekov zatiaľ neboli 2 ČS, prebehnú v priebehu júla. Prezidentka sa zúčastnila na
väčšine schôdzí, GS bola prítomná na všetkých schôdzach, KRK tiež delegovalo zástupcov
na ČS.
Prezidentka predstavila nového predsedu ÚAD, Milana Trstenského, ako aj 2.člena za
ÚAD, Marina Mersicha, ktorí boli zvolení na ČS ÚAD, 22.5.2011
UZN.11-25/222:
P-SLA berie na vedomie zmenu členov P-SLA vyplývajúcu z uznesení ČS ÚAD.
Úsek:

Termín:

ÚAD
BÚ
ÚLT
ÚS
SÚ+ÚSK
ÚAL
TPŠ

22.5.2011
21.5.2011
19.5.2011
10.6.2011
11.6.2011

Miesto:

Zúčastnení za SLA:
prezidentka, GS, Kutlík, Babušiak
- zvolený nový predseda
(PaedDr. Milan Trstenský), 2.člen
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
(Marino Mersich
zasadačka SZB, Banská Bystrica
prezidentka, GS, Kutlík
Penzión Anne, Piešťany
prezidentka, GS
Hotel Tri Studničky, Demänovská Dolina prezidentka, GS
Skokanský areál Žlté Piesky, B.Bystrica
GS, Pikula

K bodu 3:
Prezidentka predstavila nového sekretára ÚAD, ktorý vyhral výberové konanie, Ing.
Martina Kupča. M.Kupčo je ochotný vykonávať funkciu sekretára alpských disciplín.
UZN. 11-25/223:
P-SLA berie na vedomie obsadenie funkcie sekretára alpských disciplín Martinom
Kupčom na základe výberového konania. Martin Kupčo bude vykonávať funkciu
sekretára alpských disciplín (ÚAD, ÚAL, ÚLT, ÚS). Pracovný vzťah so SLA bude
realizovaný formou Mandátnej zmluvy od 01.06.2011 na dobu určitú do 31.05.2011.
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K bodu 4:
UZN. 11-25/224:
Na základe zmien v ÚAD schvaľuje P-SLA v súlade s Marketingovou smernicou nových
členov Marketingovej komisie:
J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Malák, P.Bartoň, M.Mersich, M.Kupčo, K.Mihlok,
R.Pretzelmayer, zástupca ÚAL
Za: jednohlasne
K bodu 5:
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
Disciplinárna komisia zasadala dňa 22.5.2011, zatiaľ nedoručený overený zápis, ani
Rozhodnutie.
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, bude predmetom rokovania na 26.P-SLA
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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
T: po ČS ÚS
Splnené – funkciu sekretára (šport. riaditeľa) prijal Ing. Martin Kupčo
UZN. 11-24/213:
P-SLA nesúhlasí s UZN. ÚAD ohľadom vyplatenia dlžnej čiastky Š.Štanclovi 3254,84€.
P-SLA nariaďuje okamžité vyplatenie tejto čiastky v súlade s dohodou o športovej
reprezentácii z rozpočtu ÚAD. Čiastka bude vyplatená okamžite po predložení
vyúčtovania v zmysle ekonomickej smernice SLA.
Za:7
Proti: Povrazník
Zdržal sa: Štancel
Splnené – uhradené 31.5.2011, BÚ ŠR
UZN. 11-24/214:
P-SLA odsúhlasilo upravené čerpanie k 5.5.2011.
UZN. 11-24/215:
P-SLA schvaľuje na základe návrhu úsekov zloženie RD
UZN. 11-24/216:
KRK prekontroluje spôsob a termíny zaslania podkladov a pozvánok na ČS
T: P-SLA jún
Z: Kutlík
Viď bod č. 10
UZN. 11-24/217:
P-SLA schvaľuje výpravu SLA na FIS konferenciu Portoroz v zložení:
J.Gantnerová – vedúca výpravy, J.Palovičová, M.Kupčo, J.Sinay, P.Kurcábová,
M.Malák, I.Ivanič, K.Liptáková, L.Souček, M.Poľan (príp. M.Poľanová) – 31.5.-4.6.,
P.Chudý – 1.6.-3.6., K.Mihok, M.Hrbáň - individuálne
SLA zabezpečuje ubytovanie, doprava je v rámci možnosti spoločná (mikrobus SLA),
strava individuálne.
Splnené
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UZN. 11-24/218:
Michal Malák zapracuje pripomienky do projektu, Se-SLA zašle so sprievodným listom
iným zimným športom a zástupcom SAUŠ.
T: 15.5.2011
Z: Kurcábová, Malák
Splnené
UZN. 11-24/219:
Športový riaditeľ SÚ a ÚSK vypracuje projekt získavania mládeže a práce s mládežou
za skokanský úsek a úsek severskej kombinácie.
T: jún 2011
Z: René Pretzelmayer
René Pretzelmayer informoval o príprave
UZN. 11-24/220:
P-SLA schvaľuje výšku poplatku za FIS kód na sezónu 2011/2012 na 30,-€ do
30.11.2011. Od 1.12.2011 je výška poplatku za pridelenie/aktivovanie FIS kódu 100,-€.
Členom RD SLA hradí FIS kód SLA.
Splnené – zaslané informácie klubom, tiež na stránke SLA
UZN. 11-24/221:
P-SLA žiada uznesenia P-OÚ ohľadom obsadenia funkcie sekretára úseku (športového
riaditeľa) na obdobie 1.6.2011 – 31.5.2012
T: 30.5.2011
Z: predsedovia úsekov
Splnené
K bodu 6:
UZN. 11-25/225:
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 15.6.2011 bez pripomienok.
K bodu 7:
GS predložila tabuľku účastí na zasadnutiach, viď príloha č. 1.
Prezidentka informovala o stretnutí členov výpravy SLA s prezidentom FIS a generálnou
sekretárkou FIS, tiež o podpísanej zmluve s Infrontom, o výstupoch z konferencie –
pridelenie SP v snoubordingu, M.Malák predniesol žiadosť o usporiadanie ME
Malák – diskusia bola búrlivá, návrh je potrebné poslať do konca septembra na FIS
kongres na schválenie, ktorý rozhodne o návrhu na jar 2012.
Zápisy zo schôdzí budú zverejnené na internetovej stránke SLA.
Projekty na FIS – uprednostňované budú projekty týkajúce sa mládeže
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UZN. 11-25/226:
P-SLA žiada uznesenie od úsekov v súvislosti s návrhom zloženia výpravy na „FIS
Autumn Seminar“ v Zürichu a s akými úlohami, príp. povereniami od úsekov.
T: 31.8.2011
Z: predsedovia úsekov
K bodu 8:
Prezidentka predniesla termíny v súvislosti s plánom práce SLA:
Kalendár zasadnutí
Kalendár pretekov na webe
Naplnenie webstránky
Rokovania s partnermi
nominácie YOG Innsbruck
projekty FIS
zápisy ČS a P-OÚ kontrola
kontrola dohody RD
mediálny tréning
tlačovka SLA
zmluvy s organizátormi pretekov
súťažný poriadok - zverejnenie

P-SLA august P-SLA sept. P-SLA okt. P-SLA nov. P-SLA dec.
31.8.2011
31.7.2011
31.8.2011 30.11.2011 31.12.2011
27.7.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.7.2011 31.8.2011
Sept. 2011
Nov. 2011
30.9.2011
31.7.2011 31.8.2011 30.10.2011

UZN. 11-25/227:
P-SLA schvaľuje termíny uvedené v tabuľke.
K bodu 9:
Malák – informoval o zmene vo funkcii RD trénera mužov, Peter Bartoň sa vzdal funkcie,
nový tréner zatiaľ nie je známy, rokovania stále prebiehajú aj so SŠŠR MV SR.
Podal tiež informácie o činnosti RD a Sl.pohári v behu na kolieskových korčuliach.
Kupčo – za snoubording – informoval o priebehu ČS, zaujímavé je zistenie, že je problém
s členskou základňou mládeže a jej registrovaním, čo je hlavná úloha P-ÚS, ako aj
riešenie základov metodiky a príprava SP, prebehla dlhá diskusia a rozdelenie úloh.
V nasledujúcej sezóne bude 4.2.2012 SP slopestyle v Jasnej, EP v slopestyle v Jasnej a EP
v PGS vo Vrátnej.
Poľanová – ČS posunutá kvôli jednaniam so skicrossom, črtá sa zahraničný člen RD.
Kooperovať v rámci slopestyle so snoubordingom – tréningové campy, tiež
snoubordcross a skicross. Hľadajú trénera, ktorý by zastrešoval skicross. Vízia –
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dohodnúť sériu EP – CZE, POL, SVK, na SVK využiť existujúci park v Jasnej po SP
v slopestyle, príp. postaviť nový park.
Problém s mládežou – nedostatok pretekárov
Trstenský – postupne prebral agendu, vyhodnocujú nesplnené uzn. (cca. 70), za ÚAD
podaná žiadosť na MSJ 2015, na SP 2014/15, informoval o príprave rozpočtu a spôsobe
fungovania ÚAD do budúcna.
Bývalí členovia P-SLA, Povrazník a Štancel mali na starosti vzdelávanie a IT, za
vzdelávanie bude zodpovedný predseda komisie vzdelávania, V.Ternavský priamo P-SLA,
a IT bude mať na starosti M.Kupčo.
Pretzelmayer – ČS SÚ prebehla spoločne s ÚSK na základe odporúčania P-SLA, RD je na
sústredení v Zakopanom, spolupráca s poľskými skokanmi prebieha veľmi dobre,
spolupráca s poľským zväzom je potvrdená aj oficiálne.
Predložil žiadosť o rozšírenie RD o žiacku kategóriu.
UZN. 11-25/228:
P-SLA schvaľuje RD žiakov SÚ na sezónu 2011/12 v zložení:
Tomáš Ondrejka, Jozef Caban, Dominik Ďurčo – pretekári
Jozef Hýsek - tréner
ÚSK – R.Kartík začína s tréningom po dlhšej chorobe
Doriešenie členskej základne
Šandor – informoval o začiatkoch sezóny, pretekári naplno trénujú aj pretekajú, vyjadril
spokojnosť s prácou RD trénera žiakov, kde je výrazne viditeľné zlepšenie u týchto
pretekárov, L.Ohrádka začal po dvoch rokoch opäť pretekať, B.Míková začala
s tréningami po zranení. RD žiakov sa zúčastní prvých FIS pretekov túto sezónu.
Informoval o využívaní mikrobusu telesne postihnutých športovcov.
Na žiacke FIS preteky je už prihlásených 9 pretekárov Taiwancov.
K bodu 10:
P.Kutlík –
• ČS BÚ bola veľmi dobre pripravená, dôstojná rozlúčka s dlhoročným
reprezentantom SR, Ivanom Bátorym, ktorý ukončil svoju úspešnú kariéru.
ČS ÚAD – nedostatky v súvislosti s preukazovaním členstva, čo bola chyba úseku,
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ktorý si tieto veci neošetril. ČS bola v závere ukončená, pretože nebola uznášania
schopná, na náhradnej ČS boli zvolení noví členovia P-ÚAD.
• Potrebné skontrolovať skladové karty, zaoberať sa aj vyradením materiálu zo
skladových kariet.
• Kontrola poolového materiálu v BÚ, zápis bude založený na Se-SLA
• Strata materiálu Šimona Štancla – zodpovednosť nesie bývalý sekretár ÚAD,
K.Povrazník. Spoluzodpovedný je pretekár Falát a tréner Malcovský.
• Do budúcna potrebné uznesenie, ktoré by ukladalo povinnosť úsekom uviesť
v pozvánke na ČS, že delegáti sú povinní prezentovať sa platným preukazom SLA.
• K zápisu z DK – predseda komisie bol P.Kutlík, zápis mal vypracovať K.Povrazník,
zatiaľ nie je odovzdaný podpísaný overovateľmi.
UZN. 11-25/229:
Bývalému sekretárovi ÚAD, Kamilovi Povrazníkovi bude pozastavená úhrada faktúry
za mesiac máj 2011, pokiaľ si nesplní povinnosti (odovzdanie podpísaných overených
zápisov z DK, z ČS ÚAD, rozhodnutie DK, odovzdanie podkladov na základe
požiadaviek P-ÚAD, odovzdanie skladových kariet podľa predchádzajúcich pokynov
účtovníčky SLA)
UZN. 11-25/230:
KRK skontroluje uznesenia z ČS OÚ a ich plnenia, tiež uznesenia z Konferencie SLA.
T: nasledujúce P-SLA
Z: Kutlík
K bodu 11:
Kurcábová – informovala o poistení – RD a RT je poistené na území EÚ, príp. svet tak,
ako boli predložené úsekom. Kartičky budú distribuované poistencom ihneď po
doručení zo strany poisťovne. Poistenie je platné od 16.6.2011-15.6.2012.
Poistenie FIS (každého pretekára, ktorý má FIS kód) platí len v prípade trvalých
následkov alebo smrti.
Podala informácie o novej webovej stránke SLA a nových adresách:
SLA webová stránka už funguje len na adrese: www.slovak-ski.sk
Mailové adresy Sekretariátu SLA sú:
sekretariat@slovak-ski.sk
alpine@slovak-ski.sk – pre alpské disciplíny (ÚAD, ÚS, ÚAL, ÚLT)
crosscountry@slovak-ski.sk – pre BÚ
nordic@slovak-ski.sk – pre SÚ a ÚSK
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Prístupové kódy k stránke má GS, sekretár alpských disciplín a sekretári BÚ, SÚ a ÚSK.
Školenie ohľadom vkladania informácii prebehlo 09.06.2011 v kancelárii SLA, termín
naplnenia stránky základnými informáciami potrebnými pre sezónu 2011/2012 je do
31.7.2011, staršie údaje budú vložené do začiatku sezóny.
Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie. Zároveň
pozvala prítomných na zasadnutie MK, ktoré nasledovalo po krátkej prestávke.
Termín najbližšieho P-SLA: 3. Augustový týždeň /2011
Vo V.Tatrách, 20.6.2011
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:

Martin Kupčo
Michal Malák

Dĺžka trvania 2,30 hodiny
Príloha č.1 – tabuľka účastí na komisiách FIS kalendárovej konferencie v Portoroži 31.5.-4.6.2011:
Meno:
J.Gantnerová

J.Palovičová
Ľ.Souček
M.Kupčo

P.Chudý

P.Kurcábová

J.Sinay

Komisia:
Alpský výkonný výbor
ženská komisia zjazd. lyžovania
SP
alpská komisia
TD zjazd.lyžovania
Pravidlá ÚAD
PR&Média
Alpské klasifikácie
Alpské trate
Pravidlá ÚAD
Lyžovanie Masters
Skoky na lyžiach
Severská kombinácia
ženská komisia zjazd. lyžovania
subkomisia pre deti a mládež zjazd.lyž.
Legislatíva a právo
Rekreačné lyžovanie
Európsky pohár

Malák / Ivanič Kolieskové lyže
SP
Pravidlá BÚ
komisia BÚ
K.Liptáková
Deti a mládež BÚ
BÚ popular
ženské bežecké lyžovanie
M.Poľanová
Pravidlá ÚAL
Kalendár ÚAL
Komisia ÚAL
Pravidlá ÚAL
K.Mihok
komisia TPŠ
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