Zápis zo 6. Predsedníctva SLA, konaného dňa 29. 9. 2009 v Hornom Smokovci

Prítomní: J.Gantnerová, J.Garaj, M.Filipková, D.Caban, K.Povrazník, J.Štancel, L.Šandor,
P.Neuschl, M.Poľanová, K.Mihok
KRK – P.Kutlík, p.Babušiak
Neprítomný: Ľ.Kartík
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Filipková

3. Pošta

Kurcábová

4. Prehľad čerpania k 31.8.2009

Kurcábová

5. Koncepcia vzdelávania, získanie akreditácie

Povrazník, Filipková

6. Súťažné poriadky – informácia o príprave

predsedovia úsekov

7. Správa z Jesenného Semináru 2009 v Zürichu

Gantnerová, Filipková

8. kalendár podujatí na sezónu 2009/10

predsedovia úsekov

9. činnosť úsekov

predsedovia úsekov

a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
10. rôzne
K bodu 1:
5.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková a overí Dušan
Caban.
K bodu 2:
UZN.: 09-03/13
P-SLA sa uznieslo, že prístup na stránku SLA budú mať: Štancel, Filipková, Kurcabová (po
užívateľskom zaškolení J.Štancelom.
splnené
UZN. 09-03/20
KRK bude prešetrovať zmiznutie sumy 25.102,20 CZK

652,18 EUR - trvá

Úloha 3/1:
Jednotlivé úseky informujú M.Filipkovú o termínoch svojích konferencií zápisy budú
uvedené na stránke SLA – čiastočne splnená, trvá pre úsek snowbordu, úsek akr.lyžovania
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
splnené
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
trvá
Úloha 4/4-09:
SLA bude pracovať so systémom elektronickej evidencie členskej základne.
T: do 5. P-SLA
Z: J. Štancel
Splnené - info na P-SLA
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
trvá - predsedovia informujú na úsekových zasadnutiach
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
Splnené - zúčtované
UZN. 09-04/24
P-SLA žiada predloženie zaradenia pretekárov do ÚTM s kritériami zaradenia
T: do 5.P-SLA
Z: predsedovia úsekov
trvá - elektronicky dodať
Úloha 6/4-09:
ÚS nemá schválené RD družstvo – predložiť návrh na schválenie.
T: do 5.P-SLA
Z: predseda úseku
splnené

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.
splnené
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
splnené
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
splnené
Úloha 10/4-09:
Rozposlať jednotné tlačivá trénerom, rsp. vedúcim úsekov.
T: ihneď
Z: M.Filipková
Splnené
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
Trvá - potreba urobiť report a dodať fotky!!!
UZN. 09-05/32:
P-SLA schvaľuje, že supervisormi za lyžovanie budú M.Filipková (pre severské disciplíny)
a K.Povrazník (pre alpské lyžovanie).
Trvá priebežne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 3:
Sekretárka SLA P.Kurcábová informovala o Dotazníku z MŠ SR, kde žiadajú štatistické údaje –
bude rozposlané na šport.riaditeľov.
Pozvánka na Leader Seminar vo Švajčiarsku pre prezidentov/gen.sekretárov – účastníčkou zo
SVK bude J.Gantnerová.
Pozvánka na TD seminár v behoch na lyžiach do Beistostoelen.
Úloha 14-06/09:
Kvôli objednávke je potrebné spracovať sumár medailí a diplomov + cien na sezónu 2009/2010
podľa predsedov úsekov jednotlivých úsekov.
Z: M.Filipková
T: do 10.10.2009

K bodu 4:
Prezidentka informovala o čerpaniach jednotl.úsekov a SE-SLA, kde sa položky darí dodržiavať.

K bodu 5:
Po stránke obsahovej je koncepcia pre alpské disciplíny upravená a po stránke formálnej je ešte
potrebná úprava. BÚ (klasické disciplíny) predkladala šéftrénerka V. Klimková.
Predstavený projekt vzdelávania bude daný na posúdenie akreditačnou komisiou na MŠ SR.
UZN.09-06/33:
Projekt bol po zapracovaní pripomienok jednohlasne schválený.
Finálnu verziu vypracuje K.Povrazník do 2.10.2009 a zaslaný na MŠ SR za:
Zjazdové lyžovanie: Rozhodca I.-III.stupeň, Tréner I.-III.stupeň, Učiteľ lyžovania I.-III.stupeň
Snowboard: Tréner snowboardingu I.-III.stupeň, Učiteľ snow. I.-III.stupeň, Učiteľ park/pipe I.II.stupeň
Behy na lyžiach: Tréner bež.lyžovania I.-III.stupeň
K bodu 6:
Prezidentka SLA požiadala predsedov úsekov o správu ohľadom príprav súť.poriadkov
jednotlivých disciplín.
Úloha 15-06/09:
Pripraviť súť.poriadky na sezónu 2009/2010 pre všetky disciplíny.
T: do materiálov k 7.P-SLA(koniec októbra)
Z: predsedovia úsekov
K bodu 7:
V Zürichu sa konalo 23.-26.9.2009 pravidelné jesenné zasadnutie komisií, kde SLA zastupovali:
J.Gantnerová, M.Filipková, J.Palovičová, M.Kupčo, K.Mihok, L.Šandor, M.Hrbáň.
UZN.09-06/34:
P-SLA súhlasí s vytvorením samostatnej podstránky v rámci SLA, kde sa uvedú zápisy zo
zasadnutí jednotlivých komisií po zaslaní oficiálnych zápisov z FIS.
K bodu 8:
Vzhľadom na blížiaci sa termín podávania žiadostí na MŠ SR na organizovanie významných
podujatí je potrebné predložiť návrh medzinárodných FIS pretekov, ktoré plánujeme organizovať
v SLA v roku 2010.
Úloha 16-06/09:
Každý úsek podá termínový návrh, o ktorom sa bude diskutovať na októbrovom P-SLA a určí sa
poradie dôležitosti pre SLA. Poslať obratom konkrétne termíny s jednotlivými pretekmi
M.Filipkovej.
ÚS:
EC - Vrátna: 29.-30.1.2010 äPGS, BA)
OPEN - Jasná: 6.3.2010.(SPS_Slopestyle)
FIS, EC? - Plejsy Krompachy: 20.-21-2-2010 (2xSBX)

SÚ:
August/september 2010 – FIS CUP v skokoch na lyžiach
December 2010 – COC v skokoch na lyžiach
BÚ:
9.-10.1.2010- medzinár. akademické preteky „24 padlých hrdinov“- Gerlachov (Slavic Cup)
30.-31.1.2010 – Biela stopa
20.-21.3.2010 – Bezroukov memoriál Skalka (Slavic Cup)
ÚAD:
dospelí FIS:
21.- 23. XII. L. Peplička.......................2x SL , 2x SG
12. – 15.I. Šachtičky .......................2xSL, 2x OS
19. – 20. I. Vrátna..............................2x SL, 2x OS
20. – 21.II. V. Tatry..........................2x SL, 2x OS
6. – 7. III.
V. Boca..........................2x SL, UNI FIS
15. – 19. III. Jasná..............................2xSL, 2x OS, 2x SG – M SR.
žiaci FIS:
26. – 27.I.

Vrátna..............................Sl, OS , Interkritérium

K bodu 9:
Každý predseda stručne zhodnotil prípravu jednotl.družstiev, ich ďalší program a prezidenkta sa
vyjadrila k požiadavkám disciplín. – požiadavky sev.disciplín sú zatiaľ splnené čiastočne,
najväčší problém je momentálne s dopravou v RD ženy v behoch na lyžiach a skokoch na
lyžiach!!!
K bodu 10:
UZN.09-06/35:
Pre efektívnejšie získavanie prostriedkov do SLA je nevyhnutné ustanovenie marketingovej
prac.skupiny, ktorá bude mať týchto členov:
Ivanič, Magát, Mihok, Bartoň, Povrazník, Gantnerová, Filipková (zápis)
Úloha 17-06/09:
Zosumarizovať materiály z úsekov a príprava žiadostí na jednotl.inštitúcie (MŠ SR, SOV, FIS..)
Z: športoví riaditelia
T: 7. P-SLA
Úloha 18-06/09:
V SLA je potrebné prehodnotiť možnosti na zaradenie športovcov do rezortných štátnych
športových reprezentácií a predložiť návrhy z úsekov.
Z: predsedovia úsekov
T: 7. P-SLA
Úloha 19-06/09:
Úseky navrhnú činovníkov lyžovania, ktorých by chceli vyznamenať a oceniť a L.Šandorovi
budú predložené ich mená.
Z: L.Šandor (podľa návrhu predsedov)
T: 7. P-SLA

UZN.09-06/36:
P-SLA poveruje prezidentku SLA na preverenie podmienok vstupu do SZTK, KŠZ a Slov.únie
športu.
K úlohe 1/3-09 (zmluvy trénerské) podala šport.riaditeľka sev.disciplín informáciu
o pripravených a vo väčšine prípadov aj podpísaných zmluvách a alpské disciplíny majú termín
do 10.10.2009!!! Z: predsedovia úsekov
Plán stretnutia 27.10.2009
Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: Ing. Dušan Caban

