Zápis zo 4. Predsedníctva SLA, konaného dňa 21. 7. 2009 v Hornom Smokovci

Prítomní: J.Gantnerová, J.Garaj, , M.Filipková (zastupovanie za Ľ.Kartíka), D.Caban,
K.Povrazník, J.Štancel, L.Šandor, K.Mihok, R.Cingel (zastupovanie za M.Poľanovú) ,
V.Klimková (zastupovanie P.Neuschla)
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: Ľ.Kartík,P.Neuschl, M.Poľanová
Prizvaní: M.Kupčo, P.Chudý
Program:
1. Otvorenie
Gantnerová
2. Kontrola úloh a uznesení
Filipková
3. Návrh rozpočtu na rok 2009
Gantnerová
a) prehľad čerpania k 30.6.2009
b) rozpočet sekretariát od 06 –12/2009 druhá verzia
c) rozpočet úseky od 07 – 12 /2009
druhá verzia
4. RD
5. Informácie z úsekov
predsedovia úsekov
6. Plán FIS pretekov na sezónu 2009/10
predsedovia úsekov
7. Komisia rozhodcov – navrh konceptu
Kupčo
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1:
4.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková a overí
Dušan Caban.
Prezidentka dala na schválenie prizvanie M..Kupča a P.Chudého k bodu 7 , čo bolo
jednohlasne podporené.
P-SLA prijalo zmenu programu -výmena bodu 3 a bodu 7.
K bodu 2:
Splnené úlohy a uznesenia z tých, ktoré do minulého P-SLA ešte trvali:
UZN. 09-03/14
Predsedovia úsekov prekonzultujú čerpanie a pošlú potvrdenie správnosti čerpania
prezidentke SLA
T: ihneď
Z: predsedovia úsekov
UZN. 09-03/15
Rozpočet sekretariátu 05-12 bol schválený s úpravou (navyšuje sa v položke mzda
sekretára UAD o 200,- EUR/mes.)
UZN. 09-03/16
P-SLA podporilo návrh p.Povrazní200.000,- EUR sa bude deliť na:

UAD 39/BU 36/SU 8/ SB 6/ ULT 4/ UAL 3/ USK 4
ZA: 4
Zdržal: 3
Proti 0
UZN.09-03/17:
Každému úseku bude daná suma 2.500,- EUR ako fix
Za: 5
Zdržal sa: 0 Proti: 2
UZN.09-03/18:
Členské za klub pôjde do SE-SLA a členské za členov pôjde do úsekov podľa
účt.označení (12,13,14,…) – podľa úsekov.
UZN. 09-03/19:
P-SLA schvaľuje zloženie RD a RT na sezónu 2009/2010.
UZN. 09-03/21
Všetky účelové fin.prostriedku z SOV na športovcov pôjdu cez SLA.
/Čiastočne plnené: zvyšok prostriedkov bol zaslaný na SE – SLA/
Úloha 1/3-2009
Pripraviť dohody pre reprezentantov a trénerov.
Z: šport.riaditelia
T: 4.P-SLA
(dohody boli dané na podpis športovcom a vo veľkej miere sú už aj vrátené a podpísané)
Úloha 2/3-09:
Vypracovať agreementy
Z: Filipková, Povrazník, Gantnerová
-------------------------------------------------------K bodu 7:
M.Kupčo predniesol svoju koncepciu školenia rozhodcov za ÚAD. – (viď príloha Koncepcia
školenia rozhodcov UAD)
Cieľom SLA je zjednotiť koncepcie jednotlivých úsekov, viesť presnú evidenciu rozhodcov
štýlu, ako aj technických delegátov a zabezpečiť odbornosť aj v rozhodcovských radoch a
radoch TD.
V jednotlivých odborných úsekoch sú títo predsedovia Komisie rozhodcov:
BÚ - František Klement
SÚ + ÚSK: Peter Chudý
ÚAL: Peter Červeň
ÚAD + ÚLT: Martin Kupčo ml.
ÚS: Martin Hrbáň
UZN. 09-04/22
P-SLA vyjadrilo podporu návrhu prezidentky, aby sa M.Kupčo stal predsedom Komisie
rozhodcov v SLA
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Úloha 3/4-09:
Je potrebné zistiť, aké sú akreditačné postupy pri zriaďovaní školiaceho miesta a aké doklady
sme oprávnení vydávať
T: do 5. P-SLA
Z: K.Povrazník

Úloha 4/4-09:
SLA bude pracovať so systémom elektronickej evidencie členskej základne.
T: do 5. P-SLA
Z: J. Štancel
P. Chudý priblížil situáciu medzi slovenskými FIS rozhodcami štýlu a TD v skoku a
sev.kombinácii, kde je 6 RŠ,1 TD v skoku a 2 TD v sev.komb. Medzi TD bude zaradený ešte
1 kandidát v skoku. Informoval o zámere rozšíriť rady FIS RŠ o 2-3 kandidátov v skoku a 1
kandidáta na TD v sev.kombinácii. V domácich podmienkach sme vyškolili ca. 10 RŠ
v Banskej Bystrici a ca.20 RŠ v Śtrbe a Tatrách.
Vyjadril podporu myšlienke jednotnej evidencie a vzdelávania RŠ a TD v spolupráci
s M.Kupčom.
Úloha 5/4-09:
Predsedovia Komisie rozhodcov jednotlivých odborných úsekov budú informovať vyplnením
Prílohy č.1 Záznam o činnosti rozhodcu z horeuvedenej koncepcie predsedu komisie
rozhodcov M.Kupča mailom na: kupco@esl.sk a uvedú ju v Súťažnom poriadku svojho
úseku.
T: čo najskôr
Z: Predsedovia úsekov – poverenie Komisie rozhodcov
Predložený materiál bol schválený a novozvolený predseda Komisie rozhodcov bude
informovať P-SLA o činnosti.

UZN. 09-04/23
P-SLA súhlasí s príspevkom pre obmana p. Chudého na zasadnutie obmanov FIS v
Zakopanom v termíne 21.-23.8.2009 vo výške 200,- EUR z položky SE-SLA.
Za: 8
Zdržal sa: 2
K bodu 3:
P-SLA bolo predložené čerpanie v mesiacoch január – jún.
Rozpočet SE – dodržaný v položke chod sekretariátu
Z MŠ SR je určených 142.300,- EUR na mládež a 57.700,- na RD a podľa toho, že nie všetky
úseky majú ÚTM, mala by sa táto čisatka deliť len na 4 úseky: BÚ, ÚS, ÚSK, ÚAD ich
percentami.
UZN. 09-04/24
P-SLA žiada predloženie zaradenia pretekárov do ÚTM s kritériami zaradenia
T: do 5.P-SLA
Z: predsedovia úsekov
Na návrh ÚAD a BÚ došlo k hlasovaniu o návrhu zrušiť uznesenie o zohľadnení fixu (0903/16 a 09-03/17 s tým, aby sa fix počítal až po prerozdelení 200.000,- percentami na úseky)
Za: 4
Proti: 4
Zdržal sa: 2
Záver: Platí UZN. 09-03/16 aj 09-03/17

K bodu 4:
Úloha 6/4-09:
ÚS nemá schválené RD družstvo – predložiť návrh na schválenie.
T: do 5.P-SLA
Z: predseda úseku
ÚLT požiadalo o rozšírenie RD juniori o Barboru Mikovú
(pomoc pre Čes.lyžiarsky zväz – ak nie je na MS zabezpečený štart 8 krajín, neudelí sa im
štatút MS a nerozdelia sa medaile.)
Úloha 7/4-09:
Sformulovať list na firmy ohľadom poolového zabezpečenia RD v jednotlivých úsekoch a
oznámenie kontaktných osôb pre pool v sezóne 2009/2010.
T: do 5.P-SLA
Z: SE-SLA
K bodu 5:
Všetci predsedovia úsekov informovali o aktuálnom stave príprav, rsp. súťaží a výsledkov.
Niektoré príspevky sa presunuli do bodu 8.
K bodu 6:
V sezóne 2009/2010 budú do kalendára FIS uvedené tieto FIS –ové preteky:
ÚAD:
6.-7.3.2010 Barbora (Boca) – OS,SL, UNI FIS
20.-21.2.2010 Štrbské Pleso (Veľká cena) – SL, OS FIS CUP
19.-20.1.2010 Vrátna (Interkriterium) – SL,OS CHILDREN
21.-23.12.2009 Lipt.Tepličká – SL, SG
FIS CUP
BÚ:
20.-21.3.2010 Skalka (Bezroukov Memoriál) - FIS RACE
30.-31.1.2010 Kremnica (Biela Stopa) – Mass Lauf
9.-10.1.2010 Gerlachov (Memorial 24 padlych hrdinov) – University Race
SÚ:
12.-13.9.2009 Štrbské Pleso FIS CUP HS-100
19.-20.12.2009 Štrbské Pleso FIS CUP HS-100
ÚS:

UZN. 09-04/25:
P-SLA odsúhlasilo vytvorenie medzinárodnej komisie pri SLA s predsedkyňou komisie Janou
Palovičovou. Cieľom komisie je príprava všetkých podujatí a prezentovanie SVK v zahraničí.
K bodu 8:
V dňoch 23.-26.9.2009 sa uskutoční jesenné zasadnutie komisií FIS v Zürichu, kam pôjde ca.
8 členov a zároveň zástupcov SLA v jednotlivých komisiách.

Úloha 8/4-09:
Vypracovať menné zoznamy s počtom dní, v ktorých je potrebná účasť jednotlivých členov.
Zoznamy budú predložené na odsúhlasenie a poskytnuté diéty a ubytovanie vo výške 80,CHF/deň.
T: 5.P-SLA
Z: prezidentka SLA
Úloha 9/4-09:
SLA chce zabezpečiť prehľadnosť v poolovom zabezpečení a jednotlivým firmám budú
zaslané listy s uvedením osôb oprávnených rokovať v otázke pool pre jednotlivé úseky.
T: do 5.P-SLA
Z: SE-SLA
OZNAM: (predsedovia distribujú do úsekov)
Dňa 5.8.2009 o 16.00 hod sa v hoteli Bellevue uskutoční stretnutie k ZOH Vancouver 2010
spojené s fotením a meraním reálnych a potenciálnych účastníkov ZOH a od 17.00 do 18.00
sa v salóniku Kristall uskutoční slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov pre
reprezentantov a trénerov všetkých odb.úsekov za účasti zástupcov MŠ SR a médií.
Dňa 8.8.2009 sa z podnetu UAD v Hoteli Bellevue uskutoční Medzinárodná konferencia
trénerov, ktorej sa môžu zúčastniť tréneri, či ostatní záujemcovia nielen z UAD!
M.Filipková predložila tlačivá potrebné na vyúčtovanie domácich , rsp. zahraničných ciest
s dokladmi potrebnými na vyúčtovanie akcií, ako aj tlačivo na žiadosť o zálohu.
Úloha 10/4-09:
Rozposlať jednotné tlačivá trénerom, rsp. vedúcim úsekov.
T: ihneď
Z: M.Filipková

Plán stretnutia okolo 20.8.2009

Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: Ing. Dušan Caban

