Zápis z 9. Predsedníctva SLA, konaného dňa 15. 12. 2009 v Hornom Smokovci
Prítomní: J.Gantnerová, J.Garaj, M.Filipková (za Ľ.Kartíka), P.Neuschl, D.Caban,
K.Povrazník, J.Štancel, L.Šandor, K.Mihok, P.Kurcábová
KRK – P.Kutlík
Neprítomný: Ľ.Kartík
Program:
1. Otvorenie

Gantnerová

2. Spolupráca SLA so SAS

Gantnerová,Mihok

3. Kontrola úloh a uznesení

Filipková

4. Pošta

Kurcábová

5. Prehľad čerpania k 13.12.2009

Kurcábová

6. Schvaľovanie tabuľky na rozdelenie rozpočtu 2010
7. Návrh podujatí na 1.štvrťrok 2010 (organiz., účasť) predsedovia

8. Činnosť úsekov

predsedovia

a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
9. Informácie KRK
10. Rôzne

Kutlík

K bodu 1:
9.Zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA. Zápis vypracuje Michaela Filipková
a overí Kamil Povrazník.
K bodu 2:
Na P-SLA boli prizvaní prezident Snowboardovej asociácie Slovenska p.Július
Hermély a TD SAS a organizátor pretekov SAS p.Marek Hniličan.
Predseda ÚS SLA K.Mihok informoval o poslednom zasadnutí ÚS SLA, ktorého sa
zúčastnili aj členovia SAS.
Cieľom ich prizvania na P-SLA bolo načrtnutie spolupráce cez členstvo v SLA a
postupná integrácia ich pretekárov a členov.
SAS a ÚS SLA sa zhodli na potrebe zadefinovať možnosti a spôsob spolupráce na
olymp.cyklus.
UZN. 09-09/48:
Predseda ÚS SLA K.Mihok predloží do budúceho P-SLA závery z ďalších
rokovaní s predstaviteľmi SAS.
Z: K.Mihok
T: január 2010

K bodu 3:
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!!!
Zrušené
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 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. Poslať obratom
konkrétne termíny s jednotlivými pretekmi M.Filipkovej.
Splnené
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
Splnené z časti – podklady na MŠ SR boli podané, dňa 17.12.2009 sa zúčastní
prezidentka stretnutia na MŠ SR a podá výstup
- projekty FIS – nová úloha ???????????????
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
Trvá
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)
Splnené
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: ihned
Zrušená a nahradená uznesením 09-09/???
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

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
Trvá
UZN.09-08/41:
P-SLA poveruje reprez.trénerov aby zabezpečili preinštaláciu vysielačiek na
frekvenciu, ktorá bola pridelená pre SLA.
Z: predsedovia úsekov
T: ihneď
trvá
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
Splnené – doručené návrhy sev.disciplín, K.Povrazníka a J.Štancla
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 vo
vlastníctve SLA.
Členovia komisie pre VO č. 07137 – Vestník č. 240/2009 z 15.12.2009 sú:
prezidentka SLA, K.Mihok a p.Čihák a tajomníčka P.Kurcábová
Prizvaní budú predsedovia dotknutých úsekov – J.Garaj, K.Povrazník a D.Caban a
predseda KRK P.Kutlík

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
splnené
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
Trvá – termín predĺžený do 10.P-SLA (v januári) a návrhy budú vypracované

písomne aj s návrhom financovaní
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.
Prdĺženie termínu plnenia kritéria do 14.1.2010 a pre Žampu do 18.1.2010
Splnené
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.
Trvá
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)
7.500,- EUR Blaškovej bolo už čerpaných v rámci BÚ – bude vyriešené na 10.PSLA
UZN. 09-08/45:
Štart Zuzulovej a prípadný následný postih SLA bude doriešený po vydaní
ofic.stanoviska FIS voči SLA.
Trvá
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
Čiastočne plnené – Oprava termnínu na 27.12.2009 o 10.00 hod Grand hotel Jasná
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
Trvá
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
Trvá
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.
Splnené
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)
Splnené
K bodu 4:
P.Kurcábová informovala, že na SE-SLA bol doručený z MŠ SR informačný list
ohľadom Súťaže OH nádejí 2010 krajín V4, kde prebehnú preteky v lyžovaní
nasledovne:
Alpské: Dolná Morava 27.-28.2.2010 U-16-17
Severské: Jablonec N.Nisou 27.-28.2.2010 U-17-20, U-21-23
Z FIS boli na SLA zaslané 2 publikácie:
Klimatizačné vplyvy na zimné strediská a Lyž.šport v umení a dizajne.
Z FIS prišla požiadavka na nahlásenie členov komicií a ofic. delegátov na FIS
kongres Antalya
NŠC – výzva na predkladanie návrhov na spolurealizáciu vzdelávacích aktivít
v športe v roku 2010
Na MŠ SR bola zo SE-SLA odoslaná zložka „Konzultácie“
Z ADA boli zaslané monitorovacie formuláre na 1.štvrťrok 2010, ktoré sa rozpošlú
trénerom.

K bodu 5:
Bolo predložené čerpanie jednotlivých úsekov SLA k 13.12.2009. Prezidentka
požiadala predsedov, aby si odkontrolovali jednotlivé položky.
Úloha 32-9/09:
Zhrnúť čerpanie účel.prostriedkov top tímu z MŠ SR s porovnaním výsledkov.
T: jan. 2009
Z: športoví riaditelia
UZN. 09-09/49:
P-SLA súhlasí, aby účelové dotácie z SOV išli v roku 2010 cez SLA.
K bodu 6:
J.Štancel vypracoval novú tabuľku na rozdelenie financií v r. 2010, kde sú
zohľadnené predložené a zaslané písomné požiadavky SÚ, ÚSK, ku ktorým sa
pridal aj BÚ a ÚLT. Ďalšie dva návrhy s UAD boli do tabuľky zapracované tiež.
UZN. 09-09/50:
P-SLA jednomyseľne zahlasovalo za kompromis v požadovaných percentách
severských úsekov a už schvaľovaných na 6.P-SLA.
UZN. 09-09/51:
P-SLA schvaľuje, aby upravené kritériá (viď príloha k zápisu) platili na 4-ročné
obdobie a údaje sa aktualizovali vždy po predchádzajúcej sezóne, t. j. po období
1.6.- 31.5., po ktorom sa vždy ku 1.6. nastaví aj financovanie závislé aj od
parametrov za predošlé obdobie. Rozpočet sa tak člení na mesiace 1-6 a 7-12.
K bodu 7:
Prezidentke boli doručené úsekové požiadavky na zabezpečenie činnosti úsekov
v 1.štvrťroku 2010 s vyčíslením predpokladaných nákladov.
K bodu 8:
Predsedovia úsekov informovali o činnosti a výsledkoch jednotlivých úsekov,
predložili požiadavky na prezidentku SLA týkajúce sa hlavne čerpania účelových
prostriedkov hneď od 1.1.2010, zabezpečiť kontinuitu na vyplácanie odmien
trénerov RD, požiadavky výberu mikrobusu, či kritérií na zaradenie do JOT tímu.
Prezidentka SLA oboznámila prítomných s existujúcimi kritériami zaraďovania do
JOT (juniorský olympijský tím) a to sú:

MSJ do 8.m, ME do 8.m, EYOF do 8.m
A navrhuje upraviť kritériá na:
MSJ do 10.m, do 10.m. ME-J a do 8.m. EYOF a do 10.m.
K bodu 9:
Predseda KRK informoval o aktuálnych šetreniach KRK.
K bodu 10:
J.Gantnerová poinformovala o certifikovanom partnerovi SOV na
zdravot.zabezpečenie olympionikov, firme „Sportmed“
Informácia o vydaní knihy k 40.výročiu sev.disciplín – vďaka navýšeniu rozpočtu
z projekt z FIS na vydavatelstvo Slza bolo realizované vyrovnanie podlžnosti voči
p. Terezčákovi vo výške 1.119,- EUR.
Úloha 33-9/09:
Vypracovať súhrn uznesení od 1.do 10.P-SLA
Z: M.Filipková
T: P-SLA január 2010
Úloha 34-9/09:
Vypracovať prehľad výziev na FIS projekty podľa stanovených priorít FIS.
Z: M.Filipková
T: P-SLA január 2010
Zapísala: Mgr. Michaela Filipková
Overil: PaedDr. Kamil Povrazník

V Banskej Bystrici, 17.12.2009

Schválené bodovanie úsekov December 2009

Hodnoty pre hodnotiace kritéria
SLA
0
0

dôležitosť
17,60%
13,20%

1.3 Pocet bodov v kontinentalnych pohároch

0

4,40%

1.4 Počet účastníkov úseku na ZOH,MS
Pocet pretekárov useku na svetových
1.5
podujatiach MSJ, SP, COC, EOYF
2.1 Registrácia klubov - počet klubov
2.2 Registrácia členov- Počet členov
Registrácia pretekárov do 15 r. roku
2.3
narodenia
2.4 Registrácia pretekárov od 15r.
2.5 Registrácia pretekárov veteránov
Počet domácich súťaží podľa SP dni
3.1
nad 15 rokov
Počet realizovaných medzinárodných
3.2
súťaží v SR podla FIS kodexu
3.3 Počet obsadených disciplín na ZOH
4.1 Počet štartov RD
4.2 Svetový rebríček
97. Spolu kontrolný súčet
98. Počet koeficientov
99. Vypočítané koeficienty

0

6,60%

0

2,20%

0
0

2,34%
2,34%

0

11,70%

0
0

0,90%
0,72%

0

11,50%

0

9,20%
2,30%
7,50%
7,50%
100%
0,0%

0%

P.č. Popis
1.1 Umiestnenie na MS, ZOH
1.2 Pocet bodov v SP

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

ZPS

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
15

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

=

Popis tabulky
1.1 Umiestnenie na MS, ZOH

Súčet všetkých dosiahnutých bodov podla bodovania SP podľa 'vzorec je (počet
štartujúcich / umiestnenie)*( body SP +1)

1.2 Pocet bodov v SP

Súčet všetkých dosiahnutých bodov podla bodovania SP

1.3

Pocet bodov v kontinentalnych
pohároch

Súčet všetkých dosiahnutých bodov podla bodovania COP

1.4 Počet účastníkov úseku na ZOH,MS Pocet štartov na MS a ZOH podla usekov mimo DNS
Pocet pretekárov useku na
1.5 svetových podujatiach MSJ, SP,
COC, EOYF

Počet štartov na významných podujatiach (COC,MSJ) mimo DNS

2.1 Registrácia klubov - počet klubov

Hodnotí sa počet klubov z platnou registráciou podľa prihlášky , do úseku sa zaratáva len
ked má pretekárov a členov viac ako 3

2.2 Registrácia členov- Počet členov

Regiśtrácia členov k 31.5. V 1.roku podľa eviencie členstva (31.12.2009)

Registrácia pretekárov do 15 r. roku
Registrácia pretekárov podľa súpisiek. Každý pretekár musí mať aspoň 3 štarty k 31.5.
narodenia
Registrácia pretekárov do 15. rokov podľa súpisiek. Každý pretekár musí mať aspoň 3
2.4 Registrácia pretekárov od 15r.
štarty k 31.5.
2.3

Registrácia pretekárov veteránov podľa súpisiek. Každý pretekár musí mať aspoň 3 štarty
k 31.5.
Počet domácich súťaží podľa SP dni Uskutočnené súťažné dni podľa súťažného poriadku. Pokial sú súčasťou viaceré
3.1
kategórie v rovnakom stredisku rátajú sa ako jeden súťažný deň
nad 15 rokov
2.5 Registrácia pretekárov veteránov

3.2

Počet realizovaných medzinárodných Počet uskutočnených podujatí podľa FIS codex vid results na FIS-SKI.com mimo
svetových podujatí
súťaží v SR podla FIS kodexu

3.3 Počet obsadených disciplín na ZOH Počet obsadených olympijských disciplín úsekom. Platí najbl. 4. roky.
4.1 Počet štartov RD

Súčet štartov členov RD podla kodexu FIS

4.2 Svetový rebríček

Priemer hodnôt zaradených pretekárov v RD. Od každého sa vyberie najlepšia disciplína.
Umiestnenie vo svetovom rebríčku podla vzorca počet v rebríčku / umiestnenie

97. Spolu kontrolný súčet
98. Počet koeficientov
99. Vypočítané koeficienty

