ZÁPIS Z 3. P-SLA konaného dňa 22.4.2009 na Štrbskom Plese
Prítomní: Igor Rattaj, Richard Magdolen, Michaela Filipková, Peter Neuschl, Ladislav
Šándor, Dušan Caban, Ľudovít Kartík, Karol Mihók
Ospravedlnení: Janka Gantnerová, Ivo Ivanič, Bruno Boroš
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Konferencia SLA
3. Dotácia MŠSR
4. Ďalšie fungovanie SLA
5. Rôzne
6. Záver

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

K bodu 2:
Konferencii SLA majú predchádzať úsekové konferencie.
Úloha 3/1:
Jednotlivé úseky informujú M.Filipkovú o termínoch svojích konferencií a uvedú sa zápisy na
stránke SLA.
T: ihneď
Z: predsedovia jednotlivých úsekov
Termíny uskutočnených a plánovaných úsekových konferencií:
17.4. – SÚ (zápis viď www.slz.sk v sekcii Skokanský úsek – Interné informácie)
25.4. – ÚAD
28.4. – ÚSK
9.5. – BÚ
Na P-SLA sa rozhodlo o nasledovnom smerom ku Konferencii SLA:
Termín: 16.5.2009
Miesto: Banská Bystrica, Hotel Dixon
Viď linky:
http://www.dixon.sk/index.php?page_id=1&menu_id=1
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=%C5%A0vermova,+97401+Bansk%
C3%A1+Bystrica,+Slovakia+%28Hotel+Dixon%29&daddr=jakub,+banska+bystrica&hl=sk
&geocode=CcxubvaXH6rmFcyS5wIdhOMjASHkLIVZFVewVg%3B&mra=pe&mrcr=0&sll
=48.9404,19.21978&sspn=0.923687,2.449951&ie=UTF8&t=h&ll=48.740512,19.132283&sp
n=0.004953,0.00912&z=16&output=embed

Popis cesty:
Hotel Dixon a trasa z hl.ťahu zjazdom na Tajov /Centrum, na 1.križovatke doprava, cez
kruhový objazd zjazd 2., 200 m rovno a odbočka vľavo
Časový plán konferencie:
9,30 – 10,30 Prezentácia
11,00 – Konferencia
Návrh programu:
Otvorenie
Voľba zapisosvateľa a overovateľa
Schválenie – rokovací , volebný, organizačný
Voľba pracovných komisií
Voľba predsedu SLA
Voľba člena DR
Zmena stanov
Schválenie uznesení konferencie
Diskusia
Záver
Techn.zabezpečenie bude koordinovať prezident SLA a M.Filipková – projekcia zápisu
Kvôli neúplnej registrácii a chýbajúcim čl.preukazom SLA bude originál pozvánky
a obč.preukaz slúžiť ako podmienka pre delegátov.
Konferencie sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti.
Prezentáciu bude zabezpečovať sekretárka SLA: Barbora Adlenová
Úloha 3/2
Budú pripravené menovité zoznamy delegátov podľa úsekov podľa kľúča.
T: v deň konania konferencie
Z: M.Filipková
UZN. 3/1:
P-SLA schválilo kľúč na rozdelenie delegátov za jednotlivé úseky:
Predsedovia úsekov = 7 delegátov
DR = 1 hlas
ÚAD+ BÚ po 10 hlasov
ostatné úseky po 3 hlasy
???
35 + 11 = 46 hlasov + 3 hlasy úsek ZP
Hlasovanie, či aj ZP budú mať delegátov:
Za : 5 za
Zdržal sa: 1
Proti: 1
Úloha 3/3:
- Zabezpečiť rozposlanie pozvánok a pozvanie hostí: SOV, MŠ SR
- Pripraviť kandidátnu listinu na predsedu SLA a DR (Kandidát musí byť členom
a nemusí byť delegátom)

-

Pripraviť hlasovacie lístky aj pre možné 2.kolo

T: 2 týždne pred termínom

Z: Filipková, Adlenová

UZN.3/2:
Na P-SLA, ktoré sa bude konať 16.5. o 9,00 hod sa navrhnú kandidáti do vš.komisií
a dohodne sa na mene nominanta za predsedu SLA a členov DR(5)
K bodu 3:
I.Rattaj opätovne zhodnotil súčasnú situáciu SLA – organizačnú a finančnú a poukázal na
nepodpísanú zmluvu s MŠ SR a neistotu, či poskytnutá dotácia z MŠ vo výške 170.000,- EUR
je to konečná suma alebo nie. Peniaze na mládež stále neprišli. Bola poskytnutá akurát dotácia
na podujatia – BS a BM, prostriedky sa poukázali na Kremnicu a SOV dalo vyžiadanú
účelovú dotáciu na bežcov (31.700,- EUR), ktorá sa použije na úhradu ich výdavkov podľa
predloženého plánu.
Hlavná otázka je položka sekretariátu
Škrtli sa všetky náklady sekretariátu – prepustenie 2 šport.riaditeľov, na dohodu je Adlenová
Nájomca vypovedal nájomnú zmluvu na Nových Záhradách a otvorená je otázka prípadenej
zmeny sídla SLA (BB ?) - treba zistiť podmienky a zozbierať ponuky.
Naďalej sa platí len nevyhnutné:
Mobily, účtovníctvo, leasing áut a preplatia sa PHM
TPP je problém, lebo v SLA nie sú väčšie zdroje
Je nutné definovať, v akých podmienkach má fungovať SLA min. do mája 2009
V minulom roku bolo na RD a rozvoj odvetví vyčlenených 8 mil.Sk, toho roku sme už dostali
170.000,- EUR - ale boli tu akcie MS a MSJ, ktoré vyčerpali takmer celú dotáciu!
P.Neuschl vyjadril nespokojnosť nad daným stavom, keď M.Filipková pracuje aj naďalej
a zabezpečuje fungovanie a organizačný chod severských disciplín a paradoxne na to nie sú
prostriedky!
Ostatní predsedovia poukázali ešte na iné potrebné veci, ktoré by mali zabezpečovať
šport.riaditelia a vyjadrili svoje znepokojenie (prihlasovanie na preteky, FIS kódy,
hodnotenia, konferencie ...)
UZN.3/3:
Predseda ÚLT L.Šándor žiadal o schválenie 3.000,- EUR ako zálohy na rozbeh sezóny.
Za: 5 Zdržal sa: 1 Proti: 1

Zapísala: M.Filipková
Overil: P. Neuschl

