Zápis z 5. Predsedníctva SLA, konaného dňa 25. 8. 2009 v Hornom Smokovci

Prítomní: J.Gantnerová, J.Garaj, M.Filipková, D.Caban, K.Povrazník, J.Štancel, L.Šandor,
Ľ.Kartík, P.Neuschl, P.Kurcábová
KRK – P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Poľanová, K.Mihok
Prizvaní: p.Terezčák ( k bodu 1), A.Povrazník ( k bodu 9)
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2009
b) prehľad čerpania k 30.6.2009
c) rozpočet sekretariát od 06 –12/2009 druhá verzia
d) rozpočet úseky od 07 – 12 /2009
druhá verzia
e) prehľad čerpania od 1.7.2009
4. Antidopingová agentúra
5. Koncepcia vzdelávania, získanie akreditácie
6. Elektronická evidencia členskej základne
7. RD
8. Informácie z úsekov
9. Rôzne

Gantnerová
Filipková
Gantnerová

Povrazník
Štancel
predsedovia úsekov
predsedovia úsekov

K bodu 1:
5.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková a overí Peter
Neuschl.
Prezidentka prizvala na vlastnú žiadosť p. Terezčáka, ktorý predkladá P-SLA zvyšný záväzok,
ktorý si má splniť ešte P-SLZ voči prizvanému. Prezidentka poukázala na skutočnosť, že SLA nie
je nástupníckou organizáciou a preberať záväzky nemôže. Ako možné riešenie je dať za SLA
žiadosť na MŠ SR na dofinancovanie vydania knihy "Dejiny lyžovania na Slovensku II.časť.
Predseda ÚLT SLA L.Šandor prezentoval dosiahnuté výsledky z MSJ 2009 a to 3.m.v
ktg.juniorov.
K bodu 2:
Splnené úlohy a uznesenia z tých, ktoré do minulého P-SLA ešte trvali:
UZN. 09-04/22
P-SLA vyjadrilo podporu návrhu prezidentky, aby sa M.Kupčo stal predsedom Komisie
rozhodcov v SLA
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
Úloha 6/4-09:
ÚS nemá schválené RD družstvo – predložiť návrh na schválenie.
T: do 5.P-SLA
Z: predseda úseku
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
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.
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 10/4-09:
Rozposlať jednotné tlačivá trénerom, rsp. vedúcim úsekov.
T: ihneď
Z: M.Filipková
Nachádzajú sa na webe SLA v sekcii Interné informácie-Tlačivá
------------------------------------------------------------------------------K bodu 3:
P-SLA bolo predložené čerpanie v mesiacoch január – júl po jedotlivých odb.úsekoch, vrátane
čerpania SE
Prezidentka dala na schválenie predložené odmeny trénerom.
UZN. 09-05/26:
P-SLA súhlasí s podpísaním dohôd s trénermi odb. úsekov s pripomiekami - navýšenie
v SÚ, ÚSK, ÚLT . Budú podpísané dohody a vyplatené v septembri a novembri (tj. v 2
tranžách)
UAD, BÚ - po 8.400,SÚ, ÚSK – po 3.000,ÚAL – 0,ÚLT - 1.200,ÚS - 1.500,-

K bodu 4:
J.Gantnerová a P.Kurcábová informovali, že prišiel listom vyžiadaný 3. pokus o zaslanie
zoznamu RD v olymp.disciplínach a z toho vyplýva povinnosť zaslať monitorovacie formuláre do 27.8.2009 s poskytnutím základných údajov.
Úloha 11-05/09
Zaslať monitoring na ADA SR za všetky RD.
T: do 31.8.2009
Z: tréneri RD (+ šport.riaditelia)
K bodu 5:
K. Povrazník predložil materiál, ktorý bol pripomienkovaný a v konečnej úprave bude
elektr.rozposlaný v čo najkratšom čase.
K bodu 6:
P.Štancel prezentoval projekt el. registrácie členskej základne a športovcov evidovaných v SLA.
UZN. 09-05/27:
P-SLA zaväzuje J.Štancela na sfunkčnenie systému el.registrácie členskej základne a
oslovenie firmy Delfi na predloženie ponuky komplexnej registrácie s návrhom zmluvy
T: 9.9.2009
Z: p. Štancel
K bodu 7:
Úseky, ktoré nemali schválené RD predložili svoje návrhy, ktoré P-SLA schválilo.
UZN. 09-05/28:
P-SLA schvaľuje predložené zloženie RD v snowboardingu na sezónu 2009/2010.
UZN. 09-05/29:
P-SLA berie na vedomie predložený návrh predsedu K.Mihoka na zloženie RD zdravotne
postihnutých na sezónu 2009/2010.
L.Šandor predložil nomináciu na MS v ÚLT.
UZN. 09-05/30:
P-SLA schvaľuje predloženú nomináciu na MS 2.-6.9.2009 v Rettenbach-u (AUT) v ÚLT
SLA.
K bodu 8:
Prezidentka SLA J. Gantnerová dala P-SLA na vedomie, že v mesiaci október bude za SOV
poverená kontrolou dejiska ZOH Vancouver a vyzýva predsedov úsekov , aby zosumarizovali
požiadavky smerom k ZOH (akreditácie…). Snahou SLA je reálne zvýšiť kvôtu športovcov.
Predsedovia v stručnosti informovali o aktuálnom dianí vo svojom úseku. Mnohé informácie sú
dostupné aj na webe v sekcii domáce aktuality.
Predseda SÚ D.Caban podal aktuálne info o príprave FIS CUP-u na Štrbskom Plese v termíne

12.-13.9.2009 a poukázal, že pridelená dotácia z MŠ SR vo výške 2.000,- EUR nepokryje ani
náklady spojené s meraním a navrhuje, aby čiastka 2.500,- EUR zo zisku z MSJ bola použitá na
zabezpečenie FIS CUPu. Predložil na schválenie Organizačný výbor.
UZN. 09-05/30:
P-SLA schvaľuje OV podľa rozpisu pozvánky – viď web SÚ
(http://www.slz.sk/discipliny/skoky-na-lyziach/propozicie-skoky/fiscup-20090913)
Úloha 12-05/09:
Vypracovať zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorej súčasťou bude povarovacia listina na
organizáciu FIS pretekov
T: do 2.9.2009
Z: M.Filipková, J.Gantnerová
UZN. 09-05/31:
P-SLA schvaľuje zaradenie pretekárov do ÚTM na základe schválenia Predsedníctiev
odborných úsekov.
K bodu 9:
V tomto bode prebehla prezentácia marketingovej firmy, ktorá bola p.Povrazníkom oslovená na
vytvorenie bulletinu SLA, ktorý má slúžiť pre potenc.sponzorov. Prezentáciu mal pripravenú pán
Andrej Povrazník. Materiál bol pripomienkovaný a pokiaľ nebudú oslovené aj iné firmy,
prezidentka SLA žiada zo strany agentúry tento projekt pozastaviť a predložiť najskôr cenovú
ponuku.
Úloha 13-05/09:
Odprezentovaná agentúra predloží cenovú ponuku a zároveň budú spracovaním materiálu
oslovené aj iné firmy.
T: 6.P-SLA
Z: K.Povrazník
Dňa 26.8.2009 prebehnú v BA oponentúry Centier olympijskej prípravy (COP) za prítomnosti
predstaviteľov MŠ SR, SOV, škôl s prideleným štatútom COP a Národných šport.zväzov.
UZN. 09-05/32:
P-SLA schvaľuje, že supervisormi za lyžovanie budú M.Filipková (pre severské disciplíny)
a K.Povrazník (pre alpské lyžovanie).

Plán stretnutia 29.9.2009

Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: Mgr. Peter Neuschl

V Banskej Bystrici, 27.8.2009

