Zápis z 38. zasadnutia Predsedníctva SLA
09. novembra 2012

Zápis z 38. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 09.11.2012 (piatok) vo
Vysokých Tatrách
Prítomní: J.Gantnerová, P.Kurcábová, M.Mersich, M. Trstenský, L.Šandor, J.Tánczos,
K.Mihok, M.Kupčo, R.Pretzelmayer, Ľ.Kartík
KRK: P.Kutlík
Ospravedlnení: M.Poľanová, I.Ivanič, M.Malák
Program:
1. Otvorenie
2. Prestup – odvolanie
3. Dcérska firma SLA – založenie
4. Kontrola úloh a uznesení
5. Prehľad čerpania k 31.10.2012
6. Komisie SLA - schválenie členov
7. Súťažné poriadky OÚ – schválenie
8. Harmonogram práce SLA do júna 2013
9. Informácie o činnosti Se-SLA
10. činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
11. informácie KRK
12. rôzne

Gantnerová

Gantnerová
Kurcábová
Kurcábová
Kurcábová
Kurcábová
Kurcábová
predsedovia úsekov

Kutlik

K bodu 1:
38.zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA. SLA
zaznamenalo prostredníctvom zjazdára Adama Žampu skvelý výsledok, k čomu jemu
a jeho realizačnému tímu celé P-SLA a Se-SLA ešte aj touto formou gratuluje.
Prezidentka oznámila členom P-SLA zmenu mena generálnej sekretárky na Petra
Penkert, ktoré bude používať po vydaní dokladov SR. Zápis vypracuje Petra Kurcábová
a overia René Pretzelayer, Martin Kupčo. Ospravedlnili sa Michal Malák z rodinných
dôvodov, Ivo Ivanič a Monika Poľanová z pracovných dôvodov.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 37.P-SLA.
K bodu 2:
P-SLA prejednávalo odvolanie členov SLA – Terezy Jančovej a Rebeky Jančovej - voči
rozhodnutiu P-ÚAD ohľadom prestupom Terezy Jančovej a Rebeky Jančovej. Odvolania
spĺňali všetky potrebné náležitosti uvedené v súlade s Registračným, prestupovým
poriadkom a licenčným SLA.
Rokovania sa zúčastnili aj rodičia, zákonní zástupcovia dotknutých pretekárok, ktorých
prestupy boli prejednávané a právna zástupkyňa SLA JUDr. Martinkovičová.
Vyjadrenie KRK predniesol predseda KRK.
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JUDr. Martinkovičová predniesla právne stanovisko, ktoré bolo dodané členom P-SLA aj
písomne a ktoré odporúčalo P-SLA prestup schváliť.
Štatutár ŠK Kartík – Ľ.Kartík, uviedol, že ho veľmi mrzí ako ďaleko situácia zašla, uviedol,
že je zainteresovaný do športu (zjazdové lyžovanie, skoky, severská kombinácia) a vždy
bude podporovať šport. Do budúcnosti si zavedie opatrenia voči prestupom pretekárov.
Uviedol, že nesúhlasí so situáciou, kedy si kluby kradnú pretekárov. V tejto konkrétnej
situácii si myslí, že vzhľadom na vek pretekárok nie je vhodná situácia trénovania „na
diaľku“, čo ale nie je vina rodičov, ale zástupcov nového klubu, ktorí by mali byť
profesionálni a rodičov na toto upozorniť. Najmä, keď hlavní tréneri klubu majú negatívne
referencie. Tak ako doteraz, aj naďalej bude vytvárať podmienky pre šport. S prestupom
súhlasí, situácia ho mrzí, pretože si myslí, že to nie je dobré riešenie.
K prípadu sa vyjadril aj zákonný zástupca oboch pretekárok – prestup dcér zverili
právnikom, lebo konanie členov ŠK Kartík podľa nich prekročilo určité medze. Po porade
s právnikmi majú zákonní zástupcovia pretekárok za to, že P-ÚAD porušilo zákony SR
o slobodnom združovaní občanov. Zároveň majú za to, že dostatočne odôvodnili dôvody
prestupu, ktoré sú - nedostatočný tréningový proces a nekvalifikovaní tréneri klubu (resp.
nedostatočne kvalifikovaní). Podrobne uviedol dôvody, ktoré sú obsiahnuté v písomných
podkladoch odvolania doručených na SLA. Voči klubu ŠK Kartik majú vysporiadané všetky
materiálové a finančné veci, vždy si svoje povinnosti členov plnili riadne a načas. Prestup
je slobodné rozhodnutie rodičov, neboli oslovení novým klubom ani lanárení zástupcami
nového klubu.
Splnomocnený zástupca klubu ŠK Kartík – Marino Mersich uviedol:
Predsedníctvu SLA bol zaslaný len čiastočný, neúplný organizačný poriadok klubu ŠK
Kartík. Klub zabezpečil kontinuálnu prípravu oboch pretekárok. Klub považuje prípravu za
adekvátnu, viď výsledky Terezy Jančovej. Členské v SLA je platné 4 roky. Prihlášku do
SLA podpisuje člen (zákonný zástupca) a klub. Až do konca platnosti členského nie je
možné zmeniť bez súhlasu obidvoch. Klub ŠK Kartik nedostal podklady a priestor na
vyjadrenie sa k odvolaniu. Žiada P-SLA ako splnomocnený zástupca klubu o zamietnutie
prestupu.
Právnička SLA – je potrebné rozlišovať prestup medzi klubmi (vec klubov) a registráciu
v SLA. SLA rozhoduje o tom, pod akým klubom bude pretekár registrovaný v SLA.
ŠK Kartík bol oslovený zo strany SLA na vyjadrenie sa k prestupu. P-SLA rieši len
odvolanie sa, nie nový prestup. Klub teda priestor na vyjadrenie sa dostal, čo aj využil.
Predseda ÚAD, Trstenský – pokladá celú debatu a zdôvodňovanie za bezpredmetné.
Citoval zákon o ľudských právach.
Kartík – už raz súhlasil s prestupom, tak nerozumie o čo sa jedná.
Gantnerová – materiály k prestupu boli členom P-SLA zaslané v dostatočnom predstihu.
Následne dala prezidentka SLA hlasovať o odvolaní zákonných zástupcov voči
rozhodnutiu ÚAD.
UZN. 12-38/349:
P-SLA prijíma Odvolania zo dňa 16.10.2012 voči rozhodnutiam P-ÚAD o prestupe
Terezy Jančovej a Rebeky Jančovej.
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 4
P-SLA prijalo odvolanie o prestupe.
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UZN. 12-38/350:
P-SLA ruší UZN. P-UAD č. 17-8 prijaté elektronickým hlasovaním (zápis P-ÚAD č.17
zo dňa 20.10.2012) o zamietnutí prestupu Terezy Jančovej ako aj UZN. P-UAD č. 17-9
prijaté elektronickým hlasovaním (zápis P-ÚAD č.17 zo dňa 20.10.2012) o prestupe
Rebeky Jančovej a zároveň P-SLA súhlasí s registráciou oboch prestupov.
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 3
1 člen nehlasoval
Ľ.Kartik – praje Rebeke aj Terezke všetko najlepšie a veľa úspechov. Týmto sa chce
poďakovať rodičom za vedenie detí k športu a Marinovi Mersichovi za starostlivosť. Od
dnešného dňa dáva všetkým pretekárom podpísať zmluvy. Vzdáva sa výchovného
v prospech detí.
UZN. 12-38/351:
P-SLA berie na vedomie stanovisko klubu o dohode ŠK Kartik o prestupe
a výchovnom Terezy a Rebeky Jančových.
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 3
1 člen nehlasoval
Prezidentka sa poďakovala klubu ŠK Kartik aj rodičom za venovanie sa deťom a vedenie
týchto detí k lyžovaniu.
K bodu 3
P-SLA prijalo uzn. o založení dcérskej spoločnosti z dôvodu príjmov a zúčtovaniu týchto
príjmov z marketingovej činnosti.
Návrh na štatutárov, konateľov spoločnosti bol: Gantnerová, Ivanič a Trstenský
Ivanič ako zástupca BÚ telefonicky prezentoval, že ako on, tak aj celé BÚ momentálne
nesúhlasí so zriadením takejto spoločnosti.
Prezidentka - napriek tomu, že SLA takéto uznesenie už prijala a je stále platné, žiadala
všetkých členov P-SLA, a sekretárov OÚ, aby vyjadrili svoj názor.
Mersich – je potrebné byť opatrný, je proti, kým nebude oboznámený s podkladmi. Vo
všeobecnosti je ale za.
Tánczos – je proti
Pretzelmayer – z ekonomických dôvodov a prehľadnosti financovania súhlasí
Kartik – ak s.r.o., tak potom nech má každý úsek štatutára, konateľa
Mihok – je to na zváženie či vlastná marketingová firma alebo zmluva o zastúpení
agentúrou.
Kupčo – z ekonomických dôvodov je za zriadenie s.r.o., vo veci marketingu by SLA mohla
zastupovať profesionálna agentúra.
Trstenský – je za vytvorenie
Kurcábová – je za zriadenie s.r.o. z dôvodu zúčtovania prostriedkov, nemá to byť len firma
na marketingové zastúpenie (v tomto súhlasí s Kupčom a je za výber marketing.
agentúry), ale aj na iné činnosti, napr. kúpu a predaj tovaru, prenájom a iná obchodná
činnosť...
Gantnerová – je za zriadenie s.r.o.
Šandor – proti založeniu s.r.o.
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P-SLA diskutovalo o výhodách a nevýhodách zriadenia s.r.o.
UZN. 12-38/352:
P-SLA poveruje JUDr. Martinkovičovú vypracovaním zakladateľskej listiny a návrh
živnosti. Po vypracovaní bude zaslaná členom P-SLA na pripomienkovanie a až
potom P-SLA definitívne rozhodne o zriadení takejto spoločnosti.
Po tomto rozhodnutí budú prijaté ďalšie postupy.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-38/353:
P-SLA poveruje Se-SLA zistením ekonomickej výhodnosti zriadenia spoločnosti.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
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/
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. 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
Splnené čiastočne (predložené originál doklady z ČS ÚAL)
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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
Splnené
UZN. 12-37/342:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 16.9.2012
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-37/343:
P-SLA poveruje odborné úseky na menovanie, príp. potvrdenie zástupcov úsekov
do jednotlivých komisií v súvislosti s platným Organizačným poriadkom SLA.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Viď bod č.5
UZN. 12-37/344:
OÚ predložia:
 Kľúč prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci úseku (T: 30.9.2012)
 Údaje trénerov, ktorým bude mzda uhrádzaná formou DoVP (T: 30.9.2012)
 Plány športovej prípravy športovcov zaradených do COP (T: 15.10.2012)
Čerpanie financií je podmienené predložením plánov, v prípade, že nebude dodaný
plán športovej prípravy niektorého zo zaradených športovcov, bude dotácia
pridelená v prospech úseku.
Nakúpený materiál zostáva v majetku SLA v evidencii príslušného úseku.
Z: Se-SLA
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Splnené čiastočne
UZN. 12-37/345:
P-SLA poveruje Se-SLA zverejnením súťažných poriadkov všetkých úsekov na
webovej stránke SLA na pripomienkovanie členom SLA.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Splnené čiastočne – z dôvodu rekonštrukcie webstránky SLA
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-37/346:
P-SLA schvaľuje doplnenie vety do Čl. 1, bod 1 Organizačného poriadku ohľadom
predloženia dokladov pri registrácii „alebo iný doklad o zriadení subjektu“.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
UZN. 12-37/347:
P-SLA poveruje KRK kontrolou zaradenia členov RD a COP na základe platných
kritérií (SP, Metodický pokyn a pod.) do COP.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Splnené čiastočne – bude doplnené o ÚAD, predseda KRK zašle písomne
UZN. 12-37/348:
P-SLA poveruje Se-SLA vypracovaním podmienok súťaže na výber marketingovej
agentúry pre SLA.
T: 38.P-SLA
Z: Se-SLA
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
T: predĺžený do 39.P-SLA
K bodu 5:
Na podnet Ľ.Kartíka sa P-SLA bude zaoberať rozdelením rozpočtu pre jednotlivé úseky.
GS uviedla, že zálohy ÚS boli doriešené a financovanie ÚS teda pokračuje.
UZN. 12-38/354:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie k 31.10.2012 s pripomienkami.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Jednotlivé úseky predložili uznesenia ohľadom odporúčania členov do jednotlivých komisií
SLA, tie boli doplnené o návrhy predsedov a sekretariátu.
UZN. 12-38/355:
P-SLA schvaľuje členov jednotlivých komisií SLA v zložení:
Komisia vzdelávania
Michal Jiří – US
Ternavský Vladimír – UAD
Murgáč Tomáš – ÚAL
Klement František st. – BU
Malák Michal – BU
Pikula Jozef – SU, USK
Kurcábová Petra – Se-SLA
Marketingová komisia
Mihok Karol – US
Mersich Marino, Kupčo Martin – UAD
Šlepecká Natália – UAL
Bartoň Peter – BU
Pretzelmayer René – SU, USK
Gantenerová Janka – Se-SLA
Kurcábová Petra – Se-SLA
Komisia rozhodcov
Hrbáň Martin – US
Kupčo Martin – UAD
Staroň Vladimír – BU
Karoly Tomáš – SU, USK
Legislatívna komisia
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Mersich Marino – UAD
Ivanič Ivo – BU
Karoly Tomáš – SU, USK
Kurcábová Petra – Se-SLA
Trstenský Milan - UAD
Komisia na tvorbu projektov
Kupčo Martin – UAD
Novodomec František – BU
Holienčik Stanislav – BU
Pohle Igor – SU, USK
Kurcábová Petra – Se-SLA
Komisia športovcov
Mlynár Peter, Kapšo Martin
Farkašová Henrieta
Ohrádka Lukáš
Barbora Lukáčová,
Likvidačná komisia
Kutlík Pavol, Kurcábová Petra, Malák Michal, Kupčo Martin, Pretzelmayer René
Funkčné obdobie členov komisií je 4 roky, z dôvodu konania Konferencie SLA
v máji 2013 a konania sa volebných Členských schôdzí odborných úsekov je
funkčné obdobie všetkých členov komisií do 31.5.2013
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Se-SLA má k dispozícii všetky súťažné poriadky schválené OÚ v elektronickej podobe.
Všetky SP budú zverejnené na webovom sídle SLA najneskôr v pondelok, 12.11.2012.
UZN. 12-38/356:
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAD, BÚ, ÚS, SÚ a ÚSK bez pripomienok.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-38/357:
P-SLA berie na vedomie, že SÚ a ÚSK majú jeden spoločný súťažný poriadok –
jeden dokument.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-38/358:
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAL s pripomienkami.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
GS predložila harmonogram práce do júna 2013:
November 2012
24.11.2012

VZ SOV
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39.P-SLA
25.11.2012

návrh stanov Legislatívnej komisie na P-SLA
pripomienkovanie návrhu koncepcie športu 2020

December 2012

40.P-SLA
Január 2013
10.1.2013
do 31.1.2013
do 31.1.2013

výzva financovanie
výročná správa
pripomienky k stanovám členmi P-SLA

vyúčtovanie MŠVVŠ SR
zverejnenie návrhu stanov na webovej stránke SLA k pripomienkovaniu
hnutia
návrhy Legislatívnej komisie na rokovací, volebný poriadok ku KoSLA

Február 2013
MS v lyžovaní
Marec 2013
30.3.2013
Apríl 2013
1.4. - 30.4.2013

ročná účtovná závierka, daňové priznanie

do 30.4.2013

Členské schôdze OÚ - volebné
popri ČS oceniť organizátorov, jubilantov a pod.
príprava podkladov k KoSLA (správy, rozpočty, čerpania a pod.)

Máj 2013
25.5.2013
26.5.2013

100 rokov lyžovania - galavečer
Konferencia SLA

Jún 2013
FIS kalendárová konferencia Dubrovnik

Zasadnutie P-SLA sa bude konať spravidla vždy posledný štvrtok v mesiaci (okrem
decembrového). Predbežný termín decembrového P-SLA: 13.12.2012
UZN. 12-38/359:
P-SLA stanovuje, že všetky ČS sa budú konať pred Konferenciou SLA a budú
volebné.
T: 30.4.2013
Z: predsedovia OÚ
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-38/360:
P-SLA poveruje P-OÚ predložením zoznamu hostí, ktorých plánujú pozvať na
galavečer 100 rokov lyžovania.
T: 31.12.2012
Z: predsedovia OÚ, sekretári OÚ
K bodu 9:
Prezidentka SLA a GS informovali o činnosti Se-SLA, o doručenej pošte a žiadostiach,
ktoré podliehajú schvaľovaniu P-SLA:
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SOV – nebude strešná organizácia. VZ SOV bude tak, ako bolo pôvodne plánované,
24.11.2012 v Bratislave a bude volebné.
UZN. 12-38/361:
P-SLA navrhuje do VV SOV Janku Gantnerovú ako člena VV SOV.
Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0
UZN. 12-38/362:
P-SLA navrhuje ako Individuálneho člena SOV Petra Jurka.
Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0
UZN. 12-38/363:
P-SLA navrhuje ako člena Dozornej rady SOV Karola Mihoka.
Za: 6 Zdržal sa: 2 Proti: 0
UZN. 12-38/364:
P-SLA schvaľuje zástupcu SLA na VZ SOV generálnu sekretárku SLA Petru
Kurcábová.
Za: 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0
UZN. 12-38/365:
P-SLA navrhuje na ocenenie udeľované SOV „Ženy a šport“ – Alžbetu
Havrančíkovú.
Za: 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0
UZN. 12-38/366:
P-SLA poveruje OÚ, aby do 39.P-SLA predložili návrhy na ocenenie SOV Klub fair
play.
T: 39.P-SLA resp. december 2012
Z: P-OÚ
Za: 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0
SAUŠ – potrebné predložiť návrh pretekárov na SZU 2013
UZN. 12-38/367:
P-SLA poveruje OÚ predložením RD akademikov 2012/2013, ako aj zoznam
pravdepodobných účastníkov SZU 2013.
T: 30.11.2012
Z: P-OÚ
Za: 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0
Informácie o verejnom obstarávaní na nákup mikrobusu ÚAD z vlastných zdrojov úseku
UZN. 12-38/368:
P-SLA schvaľuje nákup mikrobusu ÚAD z vlastných zdrojov ÚAD.
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
GS informovala členov P-SLA o priebehu verejných obstarávaní v súlade so schválenou
dotáciou a spolufinancovaním. Zároveň po vyhodnotení súťaže sú tieto zariadenia
priebežne nakupované.
Karol Mihok informoval ohľadom prekážok pre slopestyle, stanovisko M.Hrbáňa bolo
doručené elektronicky aj na Se-SLA, aj prezidentke.
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UZN. 12-38/369:
P-SLA žiada výhercu verejnej súťaže na dodanie slopestylových prekážok
o dodatočné predloženie bezpečnostného certifikátu, ktorý bude súčasťou zákazky
podľa uzatvorenej zmluvy.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Právnička SLA, JUDr. Martinkovičová, žiada ukončenie pracovného pomeru na dohodu
o vykonaní činnosti. Naďalej môže pracovať pre SLA formou iného zmluvného vzťahu. –
paušál 270€ bez DPH + 60€/hod nad rámec paušálu.
UZN. 12-38/370:
P-SLA berie na vedomie žiadosť JUDr. Martinkovičovej o ukončenie pracovného
pomeru formou dohody o vykonaní pracovnej činnosti. P-SLA schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Martinkovičovu (resp.
spoločnosťou) a úhradu dohodnutej ceny 270€ bez DPH/ paušál + 60€/hod bez DPH
nad rámec paušálu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-38/371:
P-SLA určuje formu komunikácie a spolupráce s JUDr. Martinkovičovu
prostredníctvom GS (príp. prezidentky), a to formou písomných požiadaviek
s okamžitou účinnosťou.
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Informácia o schválenej solidarite športovcom SLA:
MOV schválil olympijské štipendium vo výške 1000 USD mesačne. Dotácie sú schválené
a zmluvy medzi športovcom, SLA, MOV a SOV sú podpísali:
A.Žampa, B.Lukáčová, P.Vlhová, B.Klementová, P.Mlynár, N.Šlepecká, M.Matys
IS NŠC –

do 30.9.2012 – informácie o tréneroch, rozhodcoch a funkcionároch
do 30.11.2012 – informácie o pretekároch
nová webstránka SLA – už spustená, je tam síce ešte veľa chýb (gramatika, chýbajúce
dokumenty), na všetkých chybách sa priebežne pracuje, predpoklad naplnenia stránky je
do 31.12.2012.
informácia o uzatvorených RD zmluvách
informácie z MŠVVŠ SR:
Koncepcia športu 2020 – pripomienkovať do 16.11.2012, následne budú pripomienky na
Se-SLA spracované a zaslané na ministerstvo.
Výzvy – dofinancovanie 2012 – za SLA už zaslané, Výzva ocenenia športovcov a trénerov
2011- bude zaslané v termíne (Se-SLA spracováva podklady)
2% - k registrácii SLA do registra sa čaká už len na potvrdenia, žiadosti boli zaslané, SLA
bude registrovaná do termínu
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K bodu 10:
Činnosť úsekov
UAD – skvelé výsledky v SP Adama Žampu a účasť V.Velez Zuzulovej a B. Kantorovej na
prvom SP v GS.
Predseda úseku, ktorý bol prítomný na SP Solden spolu so športovým novinárom
L.Součekom uviedol spokojnosť s výkonmi všetkých zástupcov UAD SLA a so skvelým
reprezentatívnym a športovým prezentovaním SLA všetkých členov RD a ich real.tímov.
Prebieha príprava systému ohodnotenia klubov.
SU – nová hmota položená a info o účasti RD na pretekoch, ako aj prvýkrát v histórii SR
účasť ženy – skokanky na pretekoch. Info o príprave na zimu.
USK – informácia o príprave RD
V skokanskom areáli v B.Bystrici bola položená nová hmota, ktorú SLA kúpila z vlastných
zdrojov. Bolo prezentované video o ukladaní hmoty na mostík odvysielané aj
v slovenských TV.
Skokanský areál odpredaný za 1€ ŠK Kartik - prezentácia na TA3 – Ľ.Kartik vysvetlil, že je
síce pravda, že odkúpil za 1€, ale len veľmi malú časť areálu, ktorá bola v majetku BB
župy.
US – prezidentka navrhla uhradiť z FIS prostriedkov (10 000,- CHF) na prekážky
UZN. 12-38/372:
P-SLA schvaľuje dotáciu 10000,- CHF z FIS prostriedkov na prekážky pre slopestyle
(pre ÚS a ÚAL).
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Freestyle – v Tuxe krátka porada, sústredenie a preteky v Holandsku v hale.
Klasické disciplíny – info o sústredeniach – spoločný výjazd
Cieľom sezóny získať miesto v Sochi – priestor pre Matysa
SX – len dvoch pretekárov. Napriek Židekovej medaile zo ZOH, nemá táto disciplína
nasledovateľov.
Svetový pohár – je na zváženie, či sa SLA bude uchádzať o organizáciu.
ÚZPŠ – prebieha príprava športovcov, info o kvalifikáciách a SP. Do konca roka bude
zorganizovaná ČS.
ULT – info o tréningoch. V sobotu bol v Čechách ples trávarov ako slávnostné oficiálne
ukončenie sezóny. Podrobne informoval o výborných výsledkoch členov RD.
UZN. 12-38/373:
P-SLA poveruje P-ÚLT vypracovaním a predložením súťažného poriadku ÚLT P-SLA
na schválenie
T: 30.3.2013
Z: P-ÚLT
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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UAL – info o príprave, dobrá spolupráca UAL a US pri využívaní auta
BU – info o TB – účasť členov RD, prezidentka veľmi dobre hodnotila profesionálny
prístup a prípravu TB sekretárom BU, info o financovaní klubov prostredníctvom rozpočtu
BU, o schválenom termínovom kalendári BU
UZN. 12-38/374:
P-SLA schvaľuje Akademické RD v behu na lyžiach:
ženy:
Halačová Michaela, Urgelová Petra, Sedláková Jana, Segečová Eva, Gombalová
Jana, Krišicová Katarína, Halačová Nina
muži:
Mlynár Peter, Novotný Michal, Brünn David, Kapšo Martin, Filipko Jakub, Urgela
Erik, Šulek Miroslav, Michalovský Rudolf, Marek Matuška
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 12-38/375:
P-SLA berie na vedomie doplnenie RT pre RD družstvo mužov na sezónu 2012/13
o fyzioterapeuta Milana Zaťka.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11:
Rôzne
Otázky členov na právničku SLA – boli konzultované otázky na právničku ohľadom
uznesenia UAD v rozpore so stanovami.
P-SLA sa oboznámilo s prijatými uzneseniami ohľadom odvolania člena P-ÚAD.
UZN. 12-38/376:
P-SLA berie na vedomie prijaté uznesenia P-ÚAD ohľadom odvolania člena P-ÚAD.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
P-SLA žiada P-ÚAD o postupovanie v súlade so stanovami SLA a v prípade, že P-SLA
uzná niektoré z uznesení za v rozpore so stanovami, bude trvať na zvolanie ČS ÚAD.

MK – predseda MK podal správu o činnosti:
sekretariát vypracoval prezentáciu SLA, logo SLA ako značky SLA – Slovak Ski ako
hlavné logo

Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Vo Vysokých Tatrách, 9.11.2012
Termín nasledujúceho zasadnutia: 2. septembrový týždeň 2012
Trvanie: 7 hod

Zapísala:

Petra Kurcábová
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Overili:

Martin Kupčo
René Pretzelmayer
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