Zápis z 36. Zasadnutia Predsedníctva SLA
08. augusta 2012

Zápis z 36. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 8.8.2012 (streda) vo
Vysokých Tatrách
Prítomní: J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Mersich, M.Malák, L.Šandor, J.Tánczos,
K.Mihok, M.Kupčo, R.Pretzelmayer, M. Trstenský, Ľ.Kartík
KRK: P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Poľanová, I.Ivanič
Program:
1. Otvorenie
Gantnerová
2. Kontrola úloh a uznesení
Gantnerová
3. Rozpočet SLA – aktualizácia
Kurcábová
4. Prehľad čerpania k 31.7.2012
Kurcábová
5. Informačný systém SLA
Kurcábová
6. Schválenie výpravy na Jesennú konferenciu FIS v Zurichu
7. Legislatívne poriadky SLA
Kurcábová
8. COP 2012
Kurcábová/Gantnerová
9. činnosť úsekov
predsedovia úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
10. informácie KRK
Kutlik
11. rôzne
K bodu 1:
36.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA. Na úvod
predstavila novú pracovníčku Se-SLA, ktorá bola vybraná vo výberovom konaní na post
asistentky GS, Denisu Kubusovú.
S Denisou Kubusovou bola uzatvorená pracovná zmluva s trojmesačnou skúšobnou
dobou a nástupným platom 450€ mesačne.
UZN. 12-36/324:
P-SLA berie na vedomie uzatvorenie pracovnej zmluvy s Denisou Kubusovou.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overia Michal Malák, Martin Kupčo. Ospravedlnili sa,
Ivo Ivanič, ktorý poveril zastupovaním Michala Maláka, a Monika Poľanová.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 35.P-SLA.
K bodu 2:
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
Splnené - Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha/
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Nie sú skompletizovane všetky doklady, prezidentka má dohodnuté stretnutie
s Magdolenom, informácie podá na budúcom P-SLA, v prípade urgencie bude
informovať mailom. Samozrejme bude postupovať podľa zákona a stanovených
pravidiel.
Stretnutie s Magdolenom: prešli bod po bode zápis a rozhodnutie DK, v ktorom boli
zistené nedostatky, prezidentka navrhuje zvolať opäť DK na prerokovanie, zaoberať
sa len problémami SLA, nie SLZ a zdokladovať priestupky. Odporučenie na DK
znovu zvolať zasadnutie a prehodnotiť jednotlivé body. Majetok SLZ sa dorieši v
SLA až po prevode a odkúpení majetku SLZ do SLA
Za: 8
Zdržal sa:1
Proti:1
Disciplinárna komisia zasadala dňa 22.5.2011, zatiaľ nedoručený overený zápis, ani
Rozhodnutie.
K.Povrazník doručil zápis na základe Uzn., GS poslala zápis p.Štanclovi na overenie,
Rozhodnutie napísala GS v spolupráci s predsedom DK a bol dňa 12.8. zaslaný
p.Magdolenovi na doručenku.
Na 33.P-SLA prezidentka oboznámila P-SLA s ďalším postupom.
UZN. 11-30/271:
P-SLA poveruje prezidentku Janku Gantnerovú a Karola Mihoka jednaním za SLA
s TMR a prípravou rámcovej zmluvy o spolupráci pri organizácií významných
podujatí v strediskách TMR.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Trvá – bude uzavretá na sezónu 2012/13 až 2013/2014, t.j. na dva roky.
35.P-SLA – prezidentka informovala o stretnutí s TMR
Informácia o stretnutí s TMR 9.8.2012 o 9,00 hod v T.Lomnici
Prezidentka informovala o ponuke TMR na stavbu parku v Jasnej, ak by SLA dodala
prekážky.
UZN. 12-31/281:
GS pripraví aktualizáciu platných vnútorných smerníc a predpisov v súlade
s legislatívou SR.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 15.5.2012
35.P-SLA Splnené čiastočne
Splnené
UZN.12-34/306:
Se-SLA pripraví pre členov RD (okrem žiakov a masters) zmluvy o reprezentácii na
podpis. Se-SLA zabezpečí poistenie pre členov RD, pričom poistenie RD žiakov
a masters bude hradené z rozpočtu úsekov. Se-SLA zabezpečí menovacie dekréty
pre všetkých členov RD.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
35.P-SLA - Zabezpečené poistenie
Splnené
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UZN. 12-35/309:
KRK prešetrí spôsob zasielania pozvánok na ČS a určovanie kľúča delegátov na ČS.
T: 31.7.2011
Z: Kutlík
Splnené – zaslané info na Se-SLA, viac v bode 10 tohto zápisu.
UZN. 12-35/310:
Členovia výpravy doručia správy na Se-SLA, následne budú zverejnené na
webstránke SLA
Termín: 30.6.2012
Z: GS
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 12-35/311:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 14.6.2012
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-35/312:
P-SLA schvaľuje predložené znenie Marketingovej smernice
Za: 9
Proti: 2
Zdržal sa: 0
UZN. 12-35/313:
P-SLA schvaľuje predložené znenie Disciplinárneho poriadku
Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 1
UZN. 12-35/314:
P-SLA berie na vedomie predložené hodnotenie plnenia RD dohôd, chýbajúce
podklady budú doplnené do konca mesiaca jún 2012.
T: 30.6.2012 Z: športoví riaditelia
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-36/325:
P-SLA berie na vedomie, že ku dňu 8.8.2012 neeviduje porušenie dohôd
o reprezentácii 2011/2012. Porušenia, ktoré nastali a došlo k ich náprave do SLA
stanoveného termínu bude SLA evidovať ako plnenie.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-35/315:
P-SLA schvaľuje zmluvu o športovej reprezentácii SR v lyžovaní na sezónu
2012/2013
Za: 9
Zdržal sa: 1
Proti: 1
UZN. 12-35/316:
P-SLA poveruje predsedu KRK k prevereniu podnetu od pána Tomáša Žampu.
Z: Kutlík
T: ihneď
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Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Splnené, odpoveď poslaná p. Žampovi, aj na Se-SLA
UZN. 12-35/317:
P-SLA žiada prehodnotiť US zoznam členov RD, v ktorom sú aj pretekári, ktorí
v sezóne 2011/2012 nemali ani jeden štart na pretekoch.
T: ihneď
Z: P-ÚS
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Splnené
UZN. 12-35/318:
P-SLA schvaľuje zoznam členov RD do zoznamu testovaní ADA SR pre sezónu
2012/2013:
Priezvisko a meno:
Procházková Alena
Bajčičák Martin
Zuzulová Veronika
Mlynár Peter
Gantnerová Jana
Medlová Klaudia
Kantorová Barbara
Vlhová Petra
Žampa Adam
Zmoray Tomáš
Lukáčová Barbora
Brunn David
Kapšo Martin
Matys Matej
Šlepecká Natália
Klementová Barbora
Bartalský Tomáš
Stromková Zuzana

Úsek:
BÚ
BÚ
ÚAD
BÚ
ÚAD
ÚS
ÚAD
ÚAD
ÚAD
SÚ
ÚAD
BÚ
BÚ
ÚS
ÚAL
BÚ
ÚAL
ÚAL

GS zašle zoznam na sekretariát ADA SR a pre nových členov vyžiada prihlasovacie
údaje.
T: 30.6.2012
Z: GS
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Splnené
UZN. 12-35/319:
P-SLA schvaľuje nové logo SLA a vizualizáciu tlačovín. Se-SLA bude od 1.7.2012
používať novú vizualizáciu na všetkých tlačovinách.
Z: GS
T: ihneď
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Splnené

UZN. 12-35/320:
P-SLA schvaľuje výšku medzinárodnej licencie „FIS kód“ na sezónu 2012/2013:
30,- € do 30.11.2012, od 1.12.2012 - 100,-€.
Pretekári, ktorí žiadajú medzinárodnú licenciu doručia na Se-SLA prehlásenie FIS,
doklad o úhrade a kópiu pasu. Až po splnení všetkých náležitostí môže byť
aktivovaný FIS kód. Pretekárom, ktorí si v sezóne 2011/12 nepožiadali o predĺženie
licencie, bude FIS kód deaktivovaný.
Se-SLA zašle klubom a na webovej stránke SLA zverejní pokyny k prideleniu FIS
kódu 2012/2013 do 15.7.2012
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Splnené
UZN. 12-35/321:
P-SLA berie na vedomie a schvaľuje informáciu o daňovom priznaní SLA za rok
2011.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-35/322:
P-SLA nesúhlasí s organizovaním ZOH 2022 na Slovensku z dôvodu nesúhlasu SOV
doručeného na Se-SLA, ako aj dôvodu nesúhlasu s postupom prípravného výboru.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-35/323:
P-SLA schvaľuje rozdelenie reklamných plôch na sezónu 2012/13 na tretiny medzi:
pretekára, OÚ SLA a SLA.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-36/326:
P-SLA schvaľuje za trénera RD mužov BÚ Mgr. Stanislava Holienčíka.
Za: 12
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Schválené elektronicky
K bodu 3:
Nakoľko zmluva bola ministerstvom zaslaná len pred troma dňami, SLA môže schváliť
rozpočet až teraz. Sumy, ktoré sú v zmluve, sú s najväčšou pravdepodobnosťou konečné
a k zmene už do konca r. 2012 nedôjde. 31.8.2012 má byť ešte rozhodnuté o výške
dotácie pre SLA na COP. GS predložila návrh rozpočtu na r. 2012 v súlade so zmluvou
s MŠVVŠ SR, pričom navrhuje z celkovej sumy okrem Se-SLA vyčleniť aj dotáciu na
podujatia, ktoré sú zahrnuté v dotácii RD a rozvoj, ale nie sú účelovo určené, t.j. podujatia
Biela Stopa, Veľká Cena SR, Interkritérium Vrátna, čo je spolu 30 200€. Zvyšok dotácie
bude rozdelený medzi úseky schváleným kľúčom (2% fix pre každý úsek + % podiel
každého úseku). Na návrh prezidentky P-SLA odsúhlasilo, že suma na tri vyššie
menované podujatia bude pre úseky viazaná len na organizáciu pretekov, nie však na
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konkrétne podujatie. Rozdelenie sumy (BÚ 14 900€, ÚAD 15 300€) na podujatia je
v kompetencii BÚ a ÚAD.

UZN. 12-36/327:
P-SLA schvaľuje rozpočet podľa zmluvy s MŠVVŠ SR nasledovne:
Zo sumy pre RD a rozvoj odvetví vyčleňuje sumu 30 200€ viazanú na preteky
(14 900€ pre BÚ a 15 300€ pre ÚAD), 62 000€ pre Se-SLA (viď UZN...........), zvyšok
sumy prerozdeľuje na OÚ schváleným kľúčom (2% fix + % podiel pre každý OÚ
podľa tabuľky rozpočtu).
Celkový rozpočet pre jednotlivé úseky:
Reprezentácia a rozvoj odvetví:
UAD
3 676,00
46,80%
73975,824
77 651,82

BU
3 676,00
38,60%
61014,248
64 690,25

SU
3 676,00
2,20%
3477,496
7 153,50

USK
3 676,00
0,20%
316,136
3 992,14

USnb
3 676,00
4,50%
7113,06
10 789,06

UAL
3 676,00
1,40%
2212,952
5 888,95

ULT
3 676,00
6,30%
9958,284
13 634,28

BU
2 566,00
38,60%
42590,468
45 156,47

SU
2 566,00
2,20%
2427,436
4 993,44

USK
2 566,00
0,20%
220,676
2 786,68

USnb
2 566,00
4,50%
4965,21
7 531,21

UAL
2 566,00
1,40%
1544,732
4 110,73

ULT
2 566,00
6,30%
6951,294
9 517,29

Mládež:
UAD
2 566,00
46,80%
51638,184
54 204,18

Spolu štátne zdroje:
UAD
131 856,01
€

Za: 11

BU
109 846,72
€

Zdržal sa: 0

SU
12 146,93
€

USK
6 778,81
€

USnb
18 320,27
€

UAL
9 999,68
€

ULT
23 151,58
€

Proti: 0

UZN. 12-36/328:
GS aktualizuje rozpočet Se-SLA – plán a skutočnosť.
T: ihneď
Z: GS
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 4:
GS predložila čerpanie úsekov, ktoré bolo skontrolované jednotlivými zástupcami úsekov.
UZN. 12-36/329:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 31.7.2012
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 5:
GS predniesla P-SLA vyhodnotenie výberového konania na Informačný systém (IS) pre
SLA. Oslovená bola aj FIS, či by SLA nemohla používať systém FIS, príp. za akých
6
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podmienok. IT technik FIS odpovedal na požiadavku SLA, že SLA môže používať systém
SLA, ale ten je veľmi špecifický a je v ňom náročná údržba. FIS by však poskytla SLA
podporu.
Po vyhodnotení a zvážení všetkých ponúk, ktoré spĺňajú požiadavky SLA (eSki.cz,
Videocom Štancel + Sporttiming, FIS), prebehla na P-SLA diskusia. Po diskusii,
zohľadnení cenovej ponuky, ale aj všetkých výhod a nevýhod ponúkaného systému
prebehlo hlasovanie o predložených ponukách.
UZN. 12-36/330:
P-SLA schvaľuje ponuku firmy eSki.cz. GS pripraví zmluvu na podpis, systém bude
funkčný najneskôr k 30.11.2012.
Za: 10
Zdržal sa: 1
Proti: 0
K bodu 6:
UZN. 12-36/331:
P-SLA schvaľuje členov výpravy na jesenné zasadnutie FIS v Zurichu v termíne 3.7.10.2012
BU –
Ivanič, Liptáková, Malák
UAD –
Gantnerová, Palovičová, Kupčo, Sinay, Gantner
ULT –
Šandor
US –
Mihok, Hrbáň
USK, US – Karoly
Členom výpravy bude z rozpočtu Se-SLA uhradené ubytovanie a diéty. Pracovníkom
Se-SLA aj cestovné.
Za: 10
Zdržal sa: 1
Proti: 0
UZN. 12-36/332:
Sekretári OÚ upresnia dátum pobytu jednotlivých účastníkov pre potreby rezervácie
ubytovania. Zároveň predložia na 37.P-SLA požiadavky na členov výpravy.
T: 15.8.2012
Z: sekretári OÚ
Za: 10
Zdržal sa: 1
Proti: 0
K bodu 7:
P-SLA bol zaslaný registračný, licenčný a prestupový poriadok a organizačný poriadok na
elektronické hlasovanie. Nakoľko boli Se-SLA zaslané závažné pripomienky k týmto
legislatívnym poriadkom najmä od predsedu ÚAD a BÚ, bol tento bod zaradený do
programu napriek odsúhlaseniu legislatívnych poriadkov:
Elektronické hlasovanie: Za: 6 Za s pripomienkami: 3
Nehlasovali: 3, Proti: 0
GS prešla na zasadnutí P-SLA všetky zaslané pripomienky, niektoré neboli v súlade so
stanovami, k niektorým prebehla diskusia. Se-SLA zapracoval schválené pripomienky do
poriadkov, následne prebehlo nové hlasovanie. GS zabezpečí jednotnú úpravu
legislatívnych poriadkov a ich zverejnenie na webovom sídle SLA.
Mersich: keďže legislatíva bola schválená elektronicky, nesúhlasí s otvorením nesporných
bodov, žiada jednať len o tých pripomienkach ktoré by boli v nesúlade medzi
novoschválenou legislatívou a stanovami, pravidlami SLA a FIS resp. zákonmi SR.
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UZN. 12-36/333:
P-SLA schvaľuje Organizačný poriadok s pripomienkami s platnosťou od 1.9.2012
Za: 8
Zdržal sa: 2
Proti: 1
UZN. 12-36/334:
P-SLA schvaľuje Registračný, licenčný a prestupový poriadok s pripomienkami
s platnosťou od 1.9.2012
Za: 7
Zdržal sa: 2
Proti: 2
K bodu 8:
COP – prezidentka informovala o projekte MŠVVŠ SR zabezpečenia pretekárov v
COP, ktorý od školského roku 2012/2013 bude financovaný prostredníctvom SLA.
Žiadosť o dotáciu na COP bol na ministerstvo zaslaný v termíne.
Kompetenciu rozhodnúť akým spôsobom bude COP a jej činnosť financovaná bude
mať OÚ. SLA do 31.8.2012 uzavrie zmluvu o spolupráci so školami s COP (Žilina,
Poprad, B.Bystrica)
K bodu 9:
BÚ – za úsek boli predložené písomné požiadavky.
UZN. 12-36/335:
P-SLA berie na vedomie menovanie do KoMl Bežeckého úseku Mgr. Františka
Novodomca za predsedu komisie.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-36/336:
P-SLA berie na vedomie uznesenie P-BÚ č.1-33/2012 o spôsobe financovania COP
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-36/337:
P- SLA berie na vedomie uznesenie P-BÚ č. 2-33/2012 o schválení písomného
vyjadrenia A.Procházkovej k RD zmluve a zaväzuje prezidentku, aby konala v súlade
s prijatými uzneseniami P-SLA.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Michal Malák – podal info o činnosti členov RD, vyzdvihol 3. miesto Aleny Procházkovej na
pretekoch v snežnom tuneli, ktoré sa konali v nemeckom Oberhofe, info o sústredení
juniorov a U23, o príprave RD testov v polovici augusta, koncom augusta a začiatkom
septembra.
Info o servisnej spolupráci s Čechmi v rámci SP a MS v družstve RD muži.
ÚAD:
Boli predložené písomné požiadavky.
UZN. 12-36/338:
P-SLA berie na vedomie uznesenie P-ÚAD o schválení upresňujúcich kritérií
súvisiacich so športovou prípravou reprezentantky V.Velez Zuzulovej.
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Milan Trstenský – informoval o schválenom rokovacom poriadku za účelom zefektívnenia
práce úseku a jednotlivých komisií v rámci ÚAD, o výberovom konaní na organizátorov
pretekov, výberovom konaní na post zástupcu univerzitného športu, je záujem o kúpu
mikrobusu
Marino Mersich – informoval o stave RD zmlúv, na P-ÚAD boli formou uznesenia
schválené spresnenia jednotlivých bodov RD zmluvy pre Veroniku Velez Zuzulovú v rámci
pôsobnosti úseku, ktoré boli neskôr dohodnuté aj so zástupcom reprezentantky,
Timotejom Zuzulom. P-ÚAD neboli schválené pre Adama a Andreasa Žampu.
GS informovala o požiadavke T.Zuzulu podpísania dodatku k zmluve a nie potvrdenia.
Martin Kupčo – informácie o výbornom výsledku Adama Žampu na N.Zélande, vyzdvihol aj
výsledok Andreasa Žampu, informoval o sústredení Veroniky Velez Zuzulovej na Novom
Zélande, o činnosti a pripravovaných kempoch U16 a U21.
ÚLT - Lacko Šandor – informoval o absolvovaných pretekoch tímom RD žiakov,
o pretekoch RD dospelých, o usporiadaných pretekoch na Ahoji v Piešťanoch, vyzdvihol
najmä výborné výsledky žiakov, o dvoch zasadnutiach P-ULT
ÚS - Karol Mihok – informoval o činnosti RD, o zdravotnom stave Klaudie Medlovej,
o potenciálnej účasti Matysa a Medlovej na ZOH, čo je hlavný zámer sezóny v rámci
snoubordingu
ZPŠ – sústredenie v rámci SR, pripravovaný výjazd na Hintertux začiatkom septembra
ÚSK - Ľudko Kartík – informoval o športovej príprave členov RD, apeloval na nízku dotáciu
pre úsek, uráža ho výška 0,2% na úsek z celkovej dotácie SLA, informoval o možnosti
usporiadať trojturné v Banskej Bystrici, no z dôvodu nedostatku financií zvažuje, či budú
usporiadané
SÚ - Ján Tánczos – informoval o letnej príprave a účasti na pretekoch členov RD,
o spôsobe trénovania v spolupráci s ÚSK, o problémoch s materiálom na kombinéze na
pretekoch, o účasti RD dorastu na sústredení v ČR, o plánovaných štartoch na
medzinárodných pretekoch
René Pretzelmayer – informácie o účasti členov RD na FIS kempe, ďalšie informácie
o plánovanej účasti členov RD dorast na pretekoch a o pripravovaných pretekoch
ÚAL – sekretár úseku predložil písomnú požiadavku:
UZN. 12-36/339:
P-SLA schvaľuje reprezentačné družstvo za ÚAL na sezónu 2012/2013 v zložení:
SX: Tomáš Bartalský, Jakub Karásek
SS: Natália Šlepecká, Zuzana Stromková, Viliam Tomo
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 10:
Predseda KRK informoval o ostatnej činnosti KRK:
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Veľmi vysoko hodnotil stav v sklade ÚAD, kde prebehla inventúra. Okrem toho, že tam je
poriadok ako v sklade, tak v evidencii a v stave majetku, je udržiavaný a opravovaný
materiál. S výsledkom je veľmi spokojný a nestotožňuje sa s hodnotením na ČS ÚAD, že
materiál nie je v poriadku. Oproti stavu spred 1-2 rokov sa tento stav nedá porovnať
v prospech terajšieho vedenia ÚAD.
KRK na základe uzn. P-SLA šetril spôsob zasielania pozvánok na ČS OÚ a určovanie
kľúča delegátov na ČS.
ÚS – delegačný kľúč určený v rokovacom poriadku ČS schválený dňa 10.6.2011 riadnou
ČS v D.Doline, pozvánky zaslané elektronicky v termíne
ÚSK + SÚ – delegačný kľúč určený P-SÚ a P-ÚSK na spoločnom zasadnutí dňa
18.4.2012 – zápis č. 19, uzn.č. 19/2, pozvánky zaslané elektronicky v termíne
ÚAD – kľúč určený na P-ÚAD dňa 4.5.2012, uzn. číslo 11-3, pozvánky zaslané
elektronicky v termíne
BÚ – kľúč určený P-BÚ dňa 29.3.2012, viď zápis č. 29/2012 zo dňa 29.3.2012, bod č. 7
ÚLT – k dnešnému dňu nebola zvolaná ČS
ÚAL – ČS sa konala, chýba zápis, predsedkyňa úseku napriek vyzvaniu predsedom KRK
k dnešnému dňu nedoručila potrebný zápis, kde by bol schválený delegačný kľúč.
UZN. 12-36/340:
P-SLA ukladá ÚLT, ÚZPŠ zvolať členskú schôdzu v súlade so stanovami SLA
a organizačným poriadkom SLA.
T: 15.10.2012
Z: predsedovia ÚLT, ÚZPŠ, sekretár OÚ
P-SLA ukladá P-ÚAL predložiť originál zápisu a prezenčnú listinu zo zasadnutia, kde
bol schválený delegačný kľúč k ČS, ako aj originál zápisu ČS, prezenčnej listiny
a ostatných podkladov zo zasadnutia ČS.
T: ihneď
Z: sekretár ÚAL – Kupčo
Za: 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
KRK sa zaoberala šetrením a odpoveďou na podnet T.Žampu. KRK na podnet
odpovedala, na čo p.Žampa znovu odpovedal.
KRK sa zaoberá sťažnosťou ŠK Kartík na konanie P-ÚAD, kedy P-ÚAD neposkytlo pri
rozhodovaní o prestupe rovnaký priestor klubu a matke pretekára. P-ÚAD malo zvýhodniť
matku pretekára, čím sa klub ŠK Kartík cíti poškodený. KRK preverí sťažnosť v spolupráci
s právničkou SLA a dá na sťažnosť odpoveď.
K bodu 11:
Marketing – Mersich informoval o zasadnutí MK, kde boli schválené predložené osobné
zmluvy reprezentantov. Potreba vytvoriť analýzu na ďalšie plánovanie v oblasti marketingu
SLA, žiadal vyčleniť z položky Se-SLA čiastku na tvorbu branding-u. Žiadal prezidentku
o preverenie možnosti na používanie slovného spojenia Slovakia Ski Team.
Trstenský – najväčší problém tlačíme stále pred sebou, a to problém uzatvorenia zmluvy
s najlepšími pretekármi, ktorý úsek nebol schopný vyriešiť v rámci úseku. Jediný kľúč
k vyriešeniu uzatvorenia RD zmluvy pre top pretekárov, vidí v uzatvorení špeciálnych
dodatkov k RD zmluve pre top pretekárov.
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Mersich nesúhlasil s takýmto postupom navrhovaným predsedom ÚAD, pretože je to
v rozpore s uzn. ÚAD, kde je uvedené, že úsek neschvaľuje výnimky pre Žampovcov, pre
Zuzulovú boli schválené upresnenia bodov zmluvy, ktorých špecifikácia je v pôsobnosti
rozhodnutí úseku (reprezentačné oblečenie, forma plánu šport. prípravy, úhrada
cestovného z rozpočtu úseku a pod.)
Gantnerová – Zuzulová je dlhodobo v zahraničí a na P-SLA bolo dohodnuté, že bude mať
z tohto titulu výnimky zo zmluvy. Navrhuje akceptovanie zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred
schválením Marketingovej smernice, ktorá ukladala členom RD predloženie individuálnych
sponzorských zmlúv na SLA pred podpisom zmluvy na schválenie, neskôr uzatvorenie
zmlúv prostredníctvom SLA. Navrhuje kompromis, dohodu, uzatvorenie zmlúv na 100%
reklamných plôch na sezónu 2013/2014.
Prezidentka požiadala P-SLA o mandát na jednanie s pretekárom s predsedmi úsekov s
cieľom uzavrieť dodatky k zmluvám v zmysle uznesení OÚ.
Mersich - nesúhlasí s požiadavkou prezidentky o udelenie mandátu na jednanie a
poukazuje na to, že prezidentka sa mieša do rozhodnutí úseku, prekračuje vlastné
kompetencie.
Žiada KRK o predloženie organizačnej štruktúry SLA a hierarchie, lebo takto si to každý
vysvetľuje inak.
Gantnerová – nevidí prekračovanie kompetencií v tom, ak ako štatutár podpíše dodatok na
základe uznesenia P-OÚ.
Trstenský – úsek nemá sponzora, ktorý by mohol financovať športovú prípravu
reprezentantov v plnom rozsahu, ako reciprocitu za financovanie prípravy rodičom. Žampa
a Velez Zuzulová sú kľúčoví hráči ÚAD a pre úsek je dôležité, aby mali podpísané RD
zmluvy.
UZN. 12-36/341:
P-SLA poveruje prezidentku SLA a jednotlivých predsedov OÚ k rokovaniu a
k podpísaniu dodatku k zmluve o RD v sporných prípadoch v súlade s uzneseniami
P-SLA, P-OÚ a legislatívy SLA.
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 2
Podpísané dodatky budú len také, ktoré budú odsúhlasené OÚ.
Malák – riešenie vážnej situácie na Štrbskom Plese v súvislosti so zasnežovaním, na deň
14.8. je zvolané stretnutie zástupcov SLA a obce Štrba na vyriešenie situácie.
FIS kemp v Liberci – členovia RD si pochvaľovali
Prezidentka SLA žiada OÚ:
 MK o prešetrenie schválených zmlúv, či sú všetky uložené na Se-SLA a sú platné,
žiada KRK o prekontrolovanie podpísaných zmlúv
 požiadavky z OÚ smerom k rokovaniu so strediskami – pre RD, pre členov
 vypracovať návrh zmluvy so školami s COP – budú podpísané do septembra
 vypracovať návrhy zmlúv so strediskami – podpísať do konca septembra
 vypracovať návrh zmlúv s organizátormi podujatí – podpísať do konca októbra
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 zverejniť súťažné poriadky jednotlivých úsekov na pripomienkovanie na webstánke
do konca augusta, kalendár podujatí potrebné schváliť na septembrových
zasadnutiach úsekov
 nahlásiť na Se-SLA členov RT pre ročné akreditácie FIS

Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Vo Vysokých Tatrách, 8.8.2012
Termín nasledujúceho zasadnutia: 2. septembrový týždeň 2012
Trvanie: 5 hod

Zapísala:

Petra Kurcábová

Overili:

Martin Kupčo
Michal Malák
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