Zápis z 8. Predsedníctva SLA, konaného dňa 24. 11. 2009 v Hornom
Smokovci
Prítomní: J.Gantnerová, V.Klimková (za J.Garaja), M.Filipková (za P.Neuschla),
Ľ.Kartík, D.Caban, K.Povrazník, J.Štancel, L.Šandor, M.Poľanová, K.Mihok,
P.Kurcábová
KRK – P.Kutlík, p.Babušiak
Neprítomný: J.Garaj, P.Neuschl
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Kontrola úloh a uznesení

Filipková

3. Pošta

Kurcábová

4. Prehľad čerpania k 20.11.2009

Kurcábová

5. Návrhy na ocenenia

Šandor

6. Činnosť úsekov
úsekov

a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
7. Rôzne

predsedovia

K bodu 1:
8.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková
a overí Kamil Povrazník.
K bodu 2:
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!!!
Úloha 09-04/3:
Spísať podľa faktúr majetok SLZ a pripraviť zmluvu, ktorou prejde tento majetok
do evidencie SLA
Zrušená
Úloha 15-06/09:
Pripraviť súť.poriadky na sezónu 2009/2010 pre všetky disciplíny.
T: do 7.P-SLA(koniec októbra)Z: predsedovia úsekov
Splnené- úseky budú mať SP zverejnené na stránke SLA elektronicky, do tlače
pôjdu len:
BÚ 20 ks
UAD 30 ks
Úloha 16-06/09:
Každý úsek podá termínový návrh podujatí, o ktorom sa bude diskutovať na
októbrovom P-SLA a určí sa poradie dôležitosti pre SLA na formulároch z MŠ SR.
Poslať obratom konkrétne termíny s jednotlivými pretekmi M.Filipkovej
Trvá – (bude bodom rokovania)
Úloha 17-06/09:
Zosumarizovať materiály z úsekov a príprava projektov pre MŠ SR, SOV, FIS.
Z: športoví riaditelia a predsedovia úsekov
T: do1.12.2009
Trvá
Úloha 18-06/09:
V SLA je potrebné prehodnotiť možnosti na zaradenie športovcov do rezortných

štátnych športových reprezentácií a predložiť návrhy z úsekov.
Pripraviť podklady pre rokovanie s MŠ o koncepčnom projekte sociálneho
zabezpečenia členov RD
Termín: 15.1.2010

Zodpovední: predsedovia úsekov

Úloha 19-06/09:
Úseky navrhnú činovníkov lyžovania, ktorých by chceli vyznamenať a oceniť
a L.Šandorovi budú predložené ich mená
T: 7. P-SLA
Z: L.Šandor (podľa návrhu predsedov)
Trvá
UZN.09-06/36:
P-SLA poveruje prezidentku SLA na preverenie podmienok vstupu do SZTK, KŠZ
a Slov.únie športu.
Zrušené – KŠZ v súčasnosti prostriedky neprideľuje, naopak odvádzajú sa
členské poplatky. Výhody zistené neboli.
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
Trvá
Úloha 20/7-09:
P-SLA poveruje K.Mihoka sformulovaním výzvy pre marketing.spoločnosti, ktorá
bude zverejnená na stránke www.slovak-ski.sk
Z: K.Mihok
T: ihneď
Trvá
Úloha 21a/7-09:
Zosumarizovať a pripomienkovať kritériá pre zaraďovanie do jednotlivých
rezortov, rozposlať členom P-SLA a v rámci úsekov pripomienkovať.
Z: predsedovia úsekov a šport.riaditelia
T: do 8.P-SLA
Zrušené – zaraďovanie športovcov do rezortných stredísk je individuálnou
záležitosťou každého rezortu a zaraďovanie športovcov je predmetom rokovaní

Úloha 21b/7-09:
P-SLA ukladá prezidentke prizvať zástupcu SAS na odprezentovanie na
novembrovom P-SLA, čomu bude predchádzať rokovanie SAS s predsedom ÚS
K.Mihokom.
Z: K.Mihok, J.Gantnerová
T: do 8.P-SLA
Splnené
Úloha 22-7/09:
Pripraviť návrh na prerozdelenie prostriedkov FIS podľa získaného kľúča z FIS.
Z: M.Filipková a prezidentka
T: 8.P-SLA
Splnené
Úloha 23-7/09:
Prezidentka SLA žiada vypracovať zoznam na schválenie P-SLA tých športovcov a
ich realizačných tímov, , ktorí splnili kritériá FIS pre účast na ZOH s uvedením
disciplín, v ktorých plánujú štartovať.
Z: predsedovia úsekov, športoví riaditelia
T: do 5.11.2009
Splnené čiastočne – za sev.disciplíny splené
Za alpské disciplíny trvá (ÚAD predložil návrh oficiálnej
nominácie na ZOH bez uvedenia disciplín v ktorých budú štartovať.)

Úloha 24-7/09:
M.Filipková žiada skontrolovať súčasné zoznamy poistených
športovcov/nešportovcov a zaslať ich aktualizáciu na svoju mailovú adresu.
Z: predsedovia úsekov T: nedeľa 1.11.2009
Splnené
Úloha 25-7/09:
Je potrebný dohľad SLA ako odborného garanta nach vedúcimi COP, aby boli
zaslané odvolania na MŠ SR kvôli vyradeniu niektorých športovcov z COP.
Z: prezidentka, Povrazník, Filipková
T: ihneď
Splnené - Podporné stanovisko bolo zaslané a potvrdené SLA.
UZN. 09-07/38:
Prezidentka SLA zašle na MŠ SR list s podporným stanoviskom zväzu pre
všetkých navrhnutých športovcov vo všetkých troch COP (BB, PP, ZA).
Splnen
Úloha 26/8-09:

Licencie na základe súpisky budú vydané do 1.12.2009 a členské preukazy tých
členov, ktorí majú dodané fotky na sekreteriáte budú vydané do 15.12.2009.
Z: sekretariát SLA
UZN.09-08/39:
Prostriedky FIS sa prerozdelia na úseky až v roku 2010, výnimkou je BÚ –
použitie ešte v 2009 na dotácie bež.klubov.
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 1
K bodu 3:
P.Kurcábová informovala, že na SE-SLA bol doručený podnet na prešetrenie
v prípade J.Rázus.
UZN.09-08/40
P-SLA žiada prešetriť podaný podnet na R.Magdolena v prípade J.Rázusa a po
prešetrení vyvodiť závery.
T: ihneď
Z: KRK
Prezidentka informovala, že Telekomunikačný úrad pridelil Slovenskej lyžiarskej
asociácii oficiálnu frekvenciu na ich používanie 151-0000/172-9750.
UZN.09-08/41:
P-SLA poveruje reprez.trénerov aby zabezpečili preinštaláciu vysielačiek na
frekvenciu, ktorá bola pridelená pre SLA.
T: ihneď
Z: predsedovia úsekov
K bodu 4:
Bolo predložené čerpanie jednotlivých úsekov SLA k 20.11.2009. Prezidentka
vyzvala predsedov, aby si odkontrolovali jednotlivé položky a zabezpečili
dočerpanie do 20.12.2009 príp. Zabezpečili interúsekové presuny.
Predsedovia úsekov ÚSK, ÚLT, ÚS žiadali pripomienkovanie tabuľky
Prerozdelenia fin.prostriedkov SLA, ktorá bola navrhnutá p.Štanclom, percentuálne
doplnená na 3.P-SLA.

UZN.09-08/42:
P-SLA súhlasí, aby predsedovia úsekov pripomienkovali tabuľku k percentuálnemu
vyjadreniu dôležitosti jednotlivých kritérií pre rozdelenie fin.prostriedkov SLA na

rok 2010 a zaslali spracované úsekové návrhy.
T: 1.12.2009
Z: predsedovia úsekov
UZN. 09-08/43:
P-SLA zobralo na vedomie, že z MŠ SR prišlo 3 x 30.000,- EUR na zakúpenie
mikrobusov a jednohlasne rozhodlo, že tieto budú rozdelené na BÚ, ÚAD a SÚ.
K bodu 5:
L.Šándor informoval o členení jednotlivých ocenení a oboznámil členov P-SLA
s obdržanými návrhmi.
Úloha 26-8/09:
P-SLA odsúhlasilo mená na jednotlivé stupne ocenenia a poveruje L.Šandora
vypracovaním komplexného návrhu ocenení.
T: 30.11.2009
Z: L.Šandor
K bodu 6:
Úloha 27-8/09:
Zabezpečiť výpis komisií a subkomisií FIS a pripraviť na rok 2010 kandidátov na
ich obsadenie
T: do 9.P-SLA
Z: SE-SLA
Úloha 28-8/09:
P-UAD SLA poveruje prezidentku SLA predložením žiadosti na VV SOV o
predĺženie termínu splenenia nominač.kritérií na ZOH pre Žampu.
UZN. 09-08/44:
P-SLA súhlasí s návrhom predsedu UAD prideliť jednorázovú odmenu pre
J.Štancla za spravovanie databázy a stránky SLA vo výške 500,- EUR.
UZN. 09-08/45:
P-SLA berie na vedomie, že na účet SLA boli poukázané finanč.prostriedky vo
výške 50.000, - EUR účelovo viazané na Top Tím, ktoré budú rozdelené:
20.000,- UAD (interne na základe P-UAD SLA)
25.000,- BÚ (interne na základe P-BÚ SLA)
5.000,- SÚ (Zmoray)
Predseda UAD požiadal na základe uznesenia P UAD o zmenu pomeru rozdelenia
finančnej podpory pre všetkých pretekárov UAD, ktorí splnili limit FIS na ZOH.
P SLA poverilo predsedu UAD požiadať oficiálním listom P SLA o túto zmenu.

Termín: ihneď

Zodpovední: Povrazník

Prezidentka informovala o halových ME vo FRA, kde štartovala V.Zuzulová a
avizovaných postihoch zo strany FIS. (pozn. – vyjadrenie a postoj P-UAD k tomuto
bodu viď zápisy z P-UAD na web stránke SLA)
UZN. 09-08/45:
Štart Zuzulovej a prípadný následný postih SLA bude doriešený po vydaní
ofic.stanoviska FIS voči SLA.
Predseda UAD predniesol oficiálne stanovisko P UAD k štartu Zuzulovej na
halových M E ( text viď príloha )
Úloha 29-8/09:
Skoordinovať fototermín RD družstiev jednotlivých disciplín v termíne 26.30.12.2009. Podmienkou je sneh a nákup kombinéz pre RD UAD.
Z: Povrazník
Úloha 30-8/09:
SE-SLA zabezpečí tlač/laminovanie menovacích dekrétov pre akademické RD,
ktoré boli schválené P-SLA na sezónu 2009/2010.
T: do 9.P-SLA
Úloha 31-8/09:
SLA zabezpečí Vianočné/Novoročné pozdravy pre činovníkov, usporiadateľov
pretekov, poolové firmy, inštitúcie z oblasti športu.
T: 9.P-SLA
Z: SE-SLA + predsedovia
UZN. 09-08/46:
P-SLA schvaľuje odmenu pre P.Kurcábovú za okt.-dec.2009 vo výške 200,- EUR,
ktorá bude vyskladaná z úsekových prostriedkov.
UZN. 09-08/47:
P-SLA prerokovalo návrh na odmeňovanie lektorov vzdelávania tak ako ho
predložil predseda UAD zodpovedný za vzdelávanie v SLA a prijalo
s pripomienkami (viď príloha k 8.Zápisu)
J.Štancel navrhuje zaoberať sa tiež odmenou pre providera siete SLA a pripraviť
návrh.

K bodu 7:
Povrazník:
- informoval sa, či SLA je prihlásené na čerpanie 2% dane
- upozornil na prípravu zimnej olympiády mládeže v r. 2012(Innsbruck) a
s tým prípravy projektov na zabezpečenie reprezentácie SR
- navrhol zaslať blahoželania k životným jubileám
- navrhol zorganizovať pri príležitosti fototermínu tlačovú besedu SLA
- informoval o doplnení a odstránení zistených nedostatkov v akreditačnom
konaní
- informoval o priebehu športovej prípravy v COP UAD
- konštatoval, že výber poistnej spoločnosti nebol urobený z viacerých ponúk
Plán stretnutia
Prezidentka navrhla stanoviť termín 9.P-SLA ešte pred zasadnutím VV SOV
(21.12.2009 - kedy sa budú schvaľovať nominácie na ZOH) .

Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: PaedDr. Kamil Povrazník

V Banskej Bystrici, 29.11.2009

