Zápis z 29. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 25.11.2011

Zápis z 29. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 25.11.2011 (piatok) v Banskej
Bystrici

Prítomní: J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Mersich, I.Ivanič, M.Malák, L.Šandor, K.Mihok,
R.Pretzelmayer, M.Kupčo (v.z. M.Trstenský), J.Tánczos, Ľ.Kartík
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Trstenský, M.Poľanová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Prehľad čerpania k 18.11.2011
Príprava a návrh rozpočtu SLA 2012
Informácie o príprave podujatí 2011/2012
Informácie zo Se-SLA
činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
8. informácie KRK
9. rôzne

Gantnerová
Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
sekretári úsekov
Kurcábová
predsedovia úsekov

Kutlik

K bodu 1:
29.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA. Keďže sa
zasadnutie konalo na pôde SZB, účastníkov zasadnutia privítali tiež prezident
a generálny sekretár Slovenského zväzu biatlonu. Každý člen P-SLA dostal od SZB darček.
Na zasadnutie bol pozvaný aj p.Čillík, ktorý sa ospravedlnil, členovia P-SLA mu chceli
osobne zablahoželať k životnému jubileu. Darčeky boli p.Čillíkovi doručené ešte v ten
deň.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overia Michal Malák, Martin Kupčo. Ospravedlnil sa
Milan Trstenský.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 28.P-SLA.
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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
Disciplinárna komisia zasadala dňa 22.5.2011, zatiaľ nedoručený overený zápis, ani
Rozhodnutie.
K.Povrazník doručil zápis na základe Uzn., GS poslala zápis p.Štanclovi na overenie,
Rozhodnutie napísala GS v spolupráci s predsedom DK a bol dňa 12.8. zaslaný
p.Magdolenovi na doručenku.
UZN. 11-27/251:
P-SLA poveruje P.Kutlíka k zosumarizovaniu potrebných dokladov k podaniu žaloby.
T: 10.10.2011
Z: Kutlík
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené, prezidentka prekonzultuje podklady s právnikom
UZN.11-26/241:
Chýbajúce podklady vyplývajúce zo správy KRK doručia úseky (príp. odstránia
nedostatky) najneskôr do nasledujúceho P-SLA.
T: nasledujúce P-SLA
Z: sekretári úsekov
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Čiastočne splnené – kontrola na nasledujúcom P-SLA
UZN. 11-28/257:
P-SLA schvaľuje jednorazovú odmenu generálnej sekretárke vo výške 200,-€,
sekretárom úsekov po 100,-€ z prostriedkov Se-SLA.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Splnené
UZN. 11-28/258:
P-SLA odsúhlasuje predložené čerpanie k 21.10.2011
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 11-28/259:
GS zosumarizuje správy od účastníkov zasadnutí FIS komisií v Zurichu a zverejní správy
na internetovej stránke SLA.
T: 15.11.2011
Z: GS
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 11-28/260:
P-SLA schvaľuje obsah súťažných poriadkov odborných úsekov SLA na sezónu
2011/2012. SP budú v jednotnej forme zverejnené na stránke SLA do 15.11.2011.
T: 15.11.2011
Z: GS
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
K bodu 3:
UZN. 11-29/261:
P-SLA odsúhlasuje predložené čerpanie k 18.11.2011
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
GS predložila návrh vyplývajúci z porady Se-SLA, ktorý bol zaslaný členom P-SLA
elektronicky. GS prezentovala návrh a prebehla diskusia k návrhu.
UZN. 11-29/262:
P-SLA schvaľuje predložený materiál a ukladá Se-SLA vypracovať tabuľku pre
hodnotenie práce s mládežou a zapracovať do predloženého materiálu pripomienky
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dané členmi P-SLA, spracované zašle členom P-SLA, a následne bude predmetom
definitívneho schvaľovania na nasledujúcom P-SLA.
T: 10.12.2011
Z: Se-SLA
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
K. Mihok – rokovanie OV SP prebehlo 18.11., boli riešené informácie ohľadom
ubytovania, bude zaslaný program na Se-SLA, definitívne rozhodnutie o organizovaní
bude 3.12.2011, zmluva medzi SLA a organizátorom bude podpísaná do tohto termínu.
EP v PGS vo Vrátnej je finančne oveľa menej náročný ako SP
EP v Jasnej je zatiaľ na FIS stránke zrušený, otvorený je iný termín, ktorý je zatiaľ
v riešení.
René Pretzelmayer – SÚ a ÚSK má len domáce podujatia
BÚ – informácie o Bielej stope, SVK kandiduje na ME v 2015, čo bude rozhodnuté
koncom roka 2011
M.Malák doručil na Se-SLA zloženie OV FIS podujatí
ÚAD – informácie o príprave EP v Jasnej, o inšpekcii FIS (Janéz Flére), ktorá dopadla
veľmi dobre, v súvislosti s tým prebehli aj práce na trati
FIS preteky – distribuované zmluvy o spolupráci organizátorom klubov
UZN. 11-29/263:
P-SLA zobralo na vedomie jednotlivé správy o príprave podujatí 2011/2012.
K bodu 6:
GS podala informácie o:
• poradách Se-SLA
• oceneniach KFP SOV a príprave nominácií na ocenenie SLA
• zaslaných žiadostiach na MŠVVŠ SR (investície a financovanie 2012)
• neschválení projektov z FIS Solidarity
• prezentačných predmetoch SLA a tvorbe „corporate identity“
je potrebné vypracovať prezentáciu SLA ako celku, pričom by táto slúžila aj na
marketingové účely.
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K bodu 7:
René Pretzelmayer – informácie o činnosti RD SÚ, brigáde ohľadom zazimovania
mostíka a pripravovaných pretekoch mládeže na domácom mostíku
Ján Tánczos – podal konkrétne informácie o sústredeniach a financovaní a komunikácii
s pánom Zmorayom. F.Zmoray zaslal informáciu mailom aj na Se-SLA, v priebehu 2 dní
mu bude zaslaná odpoveď.
K.Mihok – činnosť úsekov sústredená na prípravu podujatí, informácie o prebiehajúcich
sústredeniach členov RD v snoubordingu aj zdravotne postihnutých
Uviedol problémy s financovaním činnosti RD z hľadiska požiadaviek organizátorov
o zálohy.
M.Malák – podal konkrétne informácie o príprave RD ako aj prvých pretekov SP,
príprava poznačená nedostatkom snehu. Sústredenie RD juniorov a OH nádeje
v Obertilliachu práve prebieha.
M.Kupčo – informácie o príprave členov RD ako aj organizačných problémoch
v súvislosti s nedostatkom snehu a rušenia pretekov. Info o kempe pre deti – žiakov
zameraný na rýchlostné disciplíny. V rámci vzdelávania bol vypracovaný systém online
prihlasovania na kurzy, členovia vzdelávacej komisie boli na výjazde na Stubai, kde
nafotili ukážky techniky, zároveň ÚAD ponúka 50% zľavu na vzdelávanie trénerov.
M.Merisch – informoval o stretnutí so zástupcami kandidatúrneho strediska na MS,
Cortina.
L.Šandor – informoval o priebehu zasadnutia úseku a prijatých uzneseniach
K bodu 8:
Podnet na úseky - potrebné predložiť ospravedlnenia z TB
Predseda KRK požiadal M.Mersicha o závery zo stretnutia s p.Zuzulom, keďže v médiách
rezonoval údajný problém v komunikácii medzi SLA a Veronikou Zuzulovou, príp. jej RT.
M.Mersich podal v krátkosti informáciu o stretnutí, ktoré prebieha v zmierlivom tóne.
K bodu 9:
Prebehla diskusia ohľadom schválených sankcií pri porušení bodov RD dohody, príp.
marketingovej smernice.
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M.Malák – informoval o požiadavke SAUŠ pre zaradenie pretekárov pre podporu. Ide
o pretekárov, ktorí nie sú zaradení v niektorom z rezortných stredísk.
Žiada o zasadnutie vyraďovacej komisie
Žiada prezidentku SLA o iniciovanie stretnutia s p. Sýkorom (zástupca obce Štrba)
ohľadom tréningových možností na Š.Plese.
Se-SLA zosúladí požiadavky úsekov k stretnutiu.
M.Mersich – je potrebné zosumarizovať požiadavky na produkty Enervit
Predsedom úsekov bude zaslaný katalóg, z ktorého si bude môcť objednať.
UZN. 11-29/264:
Produkty Enervit budú úsekom pridelené v hodnote podľa katalógu dodaného firmou
Enervit do výšky:
ÚAD-25%, BÚ+ÚSK-60%, SÚ-5%, ÚAL-5%, ÚSnb-5%
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
SÚ – člen P-SÚ (P.Schlank) odstúpil z funkcie pre pracovnú zaneprázdnenosť, do
nasledujúcej ČS bude na nasledujúcom P-SÚ poverený funkciou jeden z členov SÚ.
ÚSK – Ľ.Kartík sa ospravedlnil za neúčasť na predošlých P-SLA z pracovných dôvodov.
Informoval o vôli Kartíka ako súkromnej osobe, investovania práce a financií aj do
skokanského úseku, zjazd.lyžovania (stavba haly), bežeckého lyžovania.

Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Termín najbližšieho P-SLA: predbežne 16.-17.12.2011 v Jasnej
V B.Bystrici, 25.11.2011
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:

Martin Kupčo
Michal Malák

Dĺžka trvania 3,5 hodín
Strana 6 z 6

