Zápis z 31. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 26.1.2012

Zápis z 31. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 26.1.2012 (štvrtok)
v Kremnici

Prítomní: J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Mersich, M.Trstenský, M.Malák, L.Šandor,
K.Mihok, Ľ.Kartík, R.Pretzelmayer, M.Kupčo, I.Ivanič,
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: J.Tánczos, M.Poľanová
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Odvolanie voči rozhodnutiu DK

Kutlík, Gantnerová

3. Kontrola úloh a uznesení
4. Informácie z YOG
5. Prehľad čerpania k 31.12.2011
6. Prehľad čerpania k 20.1.2012
7. Informácie o rozpočte 2012
8. Nominácia MSJ
9. Správa o plnení Dohôd o reprezentácii 2011/12
10.Príprava harmonogramu práce SLA 2012
11.činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
12.informácie KRK
13.rôzne

Gantnerová
Malák, Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
Kurcábová
sekretári úsekov
sekretári úsekov
Kurcábová
predsedovia úsekov

Kutlik

K bodu 1:
31.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overia Michal Malák, Martin Kupčo. Ospravedlnili sa
Ján Tánczos (zastupuje ho s hlasom René Pretzelmayer), Monika Poľanová – bez
zastupovania.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 30.P-SLA.
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UZN. 12-31/273:
P-SLA schvaľuje, že v prípade mimoriadnych udalostí môže predsedníctvo SLA
zasadnúť aj formou elektronickej pošty. Pri hlasovaní je potrebný mail s textom
z adresy člena P-SLA. Hlasovanie je platné v prípade, že budú na Sekretariát SLA
prijaté e-maily nadpolovičnej väčšiny mailov od členov P-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 2:
Prezidentka oboznámila členov P-SLA o chronologickom vývoji situácie.
Podrobnosti a konkrétny priebeh situácie predniesol P.Kutlík a M.Mersich.
UZN. 12-31/274:
P-SLA nesúhlasí s podaním žiadosti o prešetrenie podozrenia, či nedošlo k trestnému
činu podvodu, príp. uvedenia druhého do omylu na prokuratúru.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
UZN. 12-31/275:
P-SLA berie na vedomie súhlas reprezentantky, V. Zuzulovej, s Dohodou o športovej
reprezentácii 2011/2012 a tým považuje dohodu za platnú.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-31/276:
P-SLA ruší rozhodnutie o vrátení 10 080,- Eur z dôvodu platnosti Dohody o športovej
reprezentácii.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-31/277:
P-SLA mení rozhodnutie DK o zastavení pretekárskej činnosti Veroniky Zuzulovej
z dĺžky 30 dní na dobu 15 dní s účinnosťou od 5.1.2012. K zníženiu zastavenia činnosti
o 15 dní P-SLA pristúpila na základe prejavenej vôle a vyhláseniu pretekárky k plneniu
dohody a zdokladovaním čiastočného plnenia ešte pred zasadnutím P-SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Po nadobudnutí právoplatnosti zápisu (po overení) bude rozhodnutie obsahujúce tieto
uznesenia zaslané splnomocnenému zástupcovi Veroniky Zuzulovej, p. Mariánovi
Kočnerovi.
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P-SLA sa ďalej zaoberalo žiadosťou V.Zuzulovej o prestup do tretej krajiny. P-SLA bolo
doručené uznesenie P-ÚAD, na základe ktorého P-SLA prijalo uznesenie:
UZN. 12-31/278:
P-SLA na základe Uzn. P-UAD č.8-2 a písomného stanoviska SOV nesúhlasí
s prestupom pretekárky V.Zuzulovej do tretej krajiny.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
K bodu 3:
UZN. 11-30/265:
P-SLA sa ustanovuje, že za porušenie bodov reprezentačnej dohody 2011/2012
nebude uplatňovať sankcie. P-SLA zároveň poveruje P-ÚAD rokovaním o žiadosti
V.Zuzulovej na svojom nasledujúcom zasadnutí 17.12.2011.
Za: 7
Zdržal sa: 3
Proti: 0
Splnené
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.
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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. 11-30/266:
P-SLA odsúhlasuje predložené čerpanie k 12.12.2011.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 11-30/267:
P-SLA schvaľuje rozdelenie navýšenej dotácie v roku 2011 nasledovne:
Zo sumy 38 700 € prideľuje 15 000,-€ na Sekretariát SLA, zvyšných 23 700,-€ rozdeľuje
podľa tabuľky rozpočtu 2011:
UAD

BU

SU

USK

USnb

UAL

ULT

49,40%

33,90%

3,80%

1,10%

3,60%

1,10%

7,10%

11 707,80

8 034,30

900,60

260,70

853,20

260,70

1 682,70

Za: 9
Splnené

Proti: 0

Zdržal sa: 2

UZN. 11-30/268:
P-SLA súhlasí s pridelením mikrobusu (z finančných prostriedkov MŠVVŠ SR) pre ÚLT
na 4 mesiace v lete (jún-september) a ÚS po zvyšok sezóny s možnosťou využívania aj
členmi ÚAL
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 11-30/269:
P-SLA súhlasí s rozdelením rozpočtu SLA nasledovne:
Se-SLA – 62 000,-€, zvyšné prostriedky na reprezentáciu a rozvoj športových disciplín
budú rozdelené medzi úseky: 2% Fix + %-ny podiel podľa tabuľky rozpočtu.
Prostriedky pre mládež budú rozdelené medzi úseky: 2% Fix + %-ny podiel podľa
tabuľky rozpočtu.
2% Fix + % podiel z tabuľky rozpočtu s odrátaním % podielu pre úsek, ktorý:
Neorganizuje Slovenský pohár – 1%
Neorganizuje M-SR – 10%
Nemá organizované tréningové skupiny – 20%
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Neorganizuje tréningové kempy, sústredenia – 5%
Má medziročný pokles členskej základne mládeže – 4%
Nemá činnosť Komisie mládeže – 10%
Za: 10
Splnené

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 11-30/270:
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy na YOG v zložení:
BÚ – A.Segeč, B.Klementová – pretekári, (N.Konig, K.Valašťanová – náhradníci),
F.Klement a F.Novodomec, M.Malák – RT
ÚAD – P.Vlhová, R.Murín – pretekári, R.Murín st., I.Iľanovský, I.Vlha – RT
Náklady členov výpravy, ktorí sú nad rámec zabezpečenia SOV, budú hradené z úsekov
(1xBÚ, 1xÚAD)
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 11-30/271:
P-SLA poveruje prezidentku Janku Gantnerovú a Karola Mihoka jednaním za SLA
s TMR a prípravou rámcovej zmluvy o spolupráci pri organizácií významných podujatí
v strediskách TMR.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
trvá
UZN. 11-30/272:
P-SLA poveruje Se-SLA podaním žiadosti na MŠVVŠ SR o súhlas s organizovaním SP
v Jasnej. Zároveň poveruje Se-SLA žiadať o súhlas s organizovaním významných
podujatí v dostatočnom predstihu.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
K bodu 4:
Michal Malák – hodnotí vystúpenie Slovenskej výpravy ako veľmi pozitívne
v bežeckom lyžovaní 1 x 12., 2x 14. a 1. 27. miesto, trochu chýbalo aj športové šťastie,
ale naši športovci ukázali, že sú pripravení konkurovať aj vo svetovom meradle
zjazd.lyžovanie – 1 x 1. miesto, 2 x 4.miesto, 18.miesto – vynikajúce výsledky Petry
Vlhovej
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Extra officials – na základe rozhodnutie SOV budú hradní z SOV, SLA zožalo úspech aj
v organizačnej sfére, podujatie bolo zo strany SOV veľmi dobre zorganizované
Veľmi ťažké podmienky, náročné počasie, organizovaných veľa kultúrnych podujatí
Prezidentka sa poďakovala najmä reprezentantom za vynikajúce výsledky,
Organizácia podujatí je nielen pre lyžovanie, ale aj pre prezentáciu štátu, cestovného
ruchu a turizmu na Slovensku. Budeme apelovať na finančnú podporu zo štátu.
K bodu 5
Vyúčtovanie dotácie z MŠVVŠ SR bolo zaslané a odovzdané načas, v súlade s termínom
ministerstva (odovzdané 24.1.2012).
UZN. 12-31/279:
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 31.12.2011. Definitívne čerpanie 2011 bude predložené
na nasledujúcom zasadnutí P-SLA
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6
GS predložila novú tabuľku čerpania s novým systémom evidencie.
UZN. 12-31/280:
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 20.1.2012.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-31/281:
GS pripraví aktualizáciu platných vnútorných smerníc a predpisov v súlade
s legislatívou SR.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Se-SLA zistí podmienky, výhody a nevýhody ak by bola SLA platcom DPH.
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K bodu 7:
SLA bolo schválené z prostriedkov MŠVVŠ SR 234 400,-€ na reprezentáciu, rozvoj športu
a mládež, 84 000,-€ na prípravu vybraných športovcov, 37 200,-€ na reprezentáciu,
rozvoj športu a mládež zdravotne postihnutých športovcov, 106 500,-€ na prípravu
vybraných športovcov.
Zatiaľ nemáme informácie o tom, ktorý športovec koľko, alebo koľko na mládež.
Podľa informácii z ministerstva bude výzva na organizovanie významných podujatí
vyhlásená do konca januára, príp. začiatkom februára.
UZN. 12-31/282:
P-SLA schvaľuje zálohu podujatiam do výšky 50% minuloročnej dotácie po prijatí
štátnych prostriedkov na účet SLA v súlade s novými usmerneniami z MŠVVŠ SR:
Interkritérium (5 000) a Biela Stopa (7 000), EC Vrátna (5 000)
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
UZN. 12-31/283:
P-SLA schvaľuje nomináciu na MSJ 2012:
BU – Polačko Michal, Urgela Erik, RT-Holienčík Stanislav, Brunn Jozef
SU – Lichý Patrik, RT-Tánczos Ján
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UAD má zatiaľ schválenú predbežnú nomináciu na P-ÚAD
K bodu 9:
UZN. 12-31/284:
P-SLA poveruje sekretárov úsekov preverením plnenia vyplývajúceho z dohôd
o reprezentácii a poslanie manuálu na správanie sa a prezentovanie partnerov. Správu
podajú na nasledujúcom zasadnutí P-SLA.
T: 15.2.2012
Z: sekretári úsekov
K bodu 10:
GS predložila plán práce P-SLA na rok 2012, plán Se-SLA na 2012
Lyžiar roka – termín 4.5.2012, Hotel Kaskády
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K bodu 11:
SU – hlavným cieľom je získať body v SP, a pravidelne bodovať v COC, kde už Zmoray
získal body, momentálne na ceste na preteky. Deti – oživený mostík v Selciach,
pravidelné tréningy, na sústredení v Zakopanom, príprava M-SR dorastu v Zakopanom –
čaká sa súhlas poľského zväzu
2 kolá Slov. kvalifikačných pretekov, 24.3. preteky na Králikoch – medzinárodné verejné
preteky v sever. kombi a skoku na lyžiach
USK – ochorenie odzrkadlené na výsledkoch aj na zdravotnom stave pretekára, potvrdiť
body v COC
ZP – vynikajúce výkony na SP, zhodnotenie výsledkov
US – účasť na FIS pretekoch, SP – len Medlová, vo Vrátnej štartovala len Kupcová
a Hasáková, Bačo, Rákoczy
Prezidentka sa dotazovala, aké súťaže organizuje úsek v žiackych a juniorských
kategóriách
SP slopestyle – zrušený pre problémy s vodou v stredisku
BU – Biela Stopa – nestihla sa dokončiť rekonštrukcia námestia v Kremnici, takže sa pre
city šprint nepovolila organizácia, bola riešená výnimka pre dĺžky tratí Slovenského
pohára v kategórii žiakov v rámci Bielej Stopy, BS sa zúčastní aj
Procházková, juniorská reprezentácia, biatlonisti, minister financií
Procházková – body zo SP v Otepaa, informácie o ďalších výsledkoch RD
Bajčičák – sústredenie v Obertilliach-u, 5.miesto Dolomitenlauf,
Mlynár – prvé body v SP, príprava v domácich podmienkach a účasť na Slavic Cup-e
Johansen – účasť na pretekoch FIS v Nórsku
UAD – jeden z naj mesiacov sezóny
Zuzulová, Žampa, Kantorová, Vlhová, Interkritérium – naše deti veľmi dobré
umiestnenia, u chlapcov nemáme konkurencie schopnú špičku, nemáme ani
konkurencie schopných juniorov smerom k MSJ, tento rok sa začne príprava formou
kempov v rámci tímov
CTM – princíp – dostávajú peniaze priamo na kluby, zatiaľ nie cez CTM
Veľký tlak mládežníckej verejnosti na podporu formou kempov.
Dotazník – pozitívny ohlas, dobrý termín, miesto, program, cca 80-90% spokojnosť
Informácie o priebehu Slovenského pohára, domácich FIS podujatí,
UZN. 12-31/285:
P-SLA poveruje OÚ prípravou koncepcie návrhu družstiev v kategórii žiakov a juniorov
– spoločná príprava – výber na MSJ – za BU, US, SU+USK a BU
T: 20.2.2012
Z: sekretári úsekov
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Zvýšený rozpočet na Se-SLA – prostriedky budú použité na systém súťaží klubov pre
zapájanie sa do činnosti klubov
K bodu 12
OÚ pripravia pripomienky k vnútorným poriadkom a smerniciam SLA
M.Mersich podotkol, že P-SLA pri diskusiách o právnych záležitostiach nemá potrebnú
odbornosť a berie za pravdivú každú interpretáciu tretích osôb za pravdivú. Na margo
vziknutej situácie so Zuzulovou a DK ďalej uviedol, že sa ako člen P-SLA necíti byť
dostatočne chránený po právnej stránke, keď pri rozhodovaní nie sú dobre spracované
poriadky, smernice a zmluvy. Navrhol uzatvorenie zmluvy s nezávislým právnikom
s paušálnou úhradou a to nielen pri riešení už vzniknutých situácií, ale aj pri oprave
existujúcich platných smerníc, poriadkov a zmlúv.
Členovia P-SLA súhlasili.
Vznikla diskusia o potrebe právneho poradenstva pre SLA. GS zistí podmienky, za akých
by to bolo možné. Právne poradenstvo by bolo využité pri tvorbe nových zmlúv,
aktualizácií smerníc a poriadkov SLA, zasadnutiach DK a pod.
K bodu 13:
Schválená dotácia na investície – Se-SLA pripraví podmienky súťaže a zverejní ponuku
v spolupráci s úsekmi.
JOJ nadácia – GS podala informáciu, termín podania prihlášok je 31.3.2012.
Info bude zverejnená na stránke SLA, zaslaná klubom na vedomie a zo SLA budú poslané
prihlášky za pretekárov navrhnutými úsekmi. Sekretári úsekov pošlú podklady do
10.2.2012 na Se-SLA za 1 vybraného pretekára za úsek, 2 za BU a UAD.
SP Jasná – SLA zohnala partnera z hľadiska financií, pričom však mala Jasná problém
s vodou, FIS nepovolila náhradnú trať v T.L., čím sme boli nútení SP vrátiť ako zrušený.
Stredisko Valča má záujem o organizáciu SP, J.G. kontaktovala stredisko Jasná
o vyjadrenie na marcový termín, pre problémy s vodou nie je reálne zabezpečiť
organizáciu SP na požadovanej úrovni.
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Navrhnúť harmonogram podujatí do budúcna a našu kandidatúru – 2013 – 2023
a poslať žiadosť o stanovisko MŠVVŠ SR.
TIPOS – podpora na podujatie EP Jasná zjazd.lyžovanie, Sl.pohár zjazd.lyžovanie, Team
event
Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Termín najbližšieho P-SLA: 20.-26.2.2012
V Kremnici, 26.1.2012
Zapísala: Petra Kurcábová
Overili:

Martin Kupčo
Michal Malák
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