Zápis
5. ZASADNUTIE P-SLA
Dátum, hodina konania:
Miesto:
Prítomní:
KRK:
Ospravedlnení:

29.10.2013 9.00 hod.
Business Centrum, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Ternavský, Tanczos, Mersich, Penkert, Gantnerová, Malák, Kupčo,
Kubusová, Garaj,Mihok, Kubusová, neskôr prišla p. Poľanová,
Šandor
Kutlík
Ivanič, Kartík, Pretzelamayer

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Činnosť sekretariátu SLA
Kontrola úloha a uznesení
Čerpanie k 23.10.2013
Jesenné zasadnutie FIS komisií v Zurichu
- Informácie z konferencie
6. Členstvo SLA v SES (vrámci FIS)
7. Schválenie zmlúv na podpis
8. Schválenie súťažných poriadkov 2013/2014
9. Komisia vzdelávania – plán práce
10. Reprezentačné zmluvy 2013/2014 – prehľad podpísaný zmlúv
11. Informácie KRK
12. Informácie MSJ
13. Činnosť odborných úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
14. Rôzne

Gantnerová
Penkert
Gantnerová
Penkert
Gantnerová
Gantnerová
Penkert
Ternavský
Kubusová
Kutlík
Gantnerová
predsedovia OÚ

K bodu 1
5. zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA, Ing. Janka Gantnerová, v úvode privítala členov P-SLA.
Zápis vypracuje Denisa Kubusová a overia Petra Penkert a Michal Malák. Ospravedlnili sa Ivo Ivanič,
René Pretzelmayer a Ľudovít Kartík. Za meškanie sa vopred ospravedlnili z pracovných dôvodov M.
Poľanová a L. Šandor.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis zo 4. P-SLA.
K bodu 2
Petra Penkert informovala o činnosti sekretariátu SLA.
Se-SLA okrem bežnej činnosti ako korešpondencia, registrácia členov, podklady pre účtovníctvo
a pod. riešil za obdobie od posledného Predsedníctva, t.j. mesiac:
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Vyúčtovanie Hliničan – kontrola za účasti trénera na Se-SLA – zosúladenie
Príprava pracovnej cesty Zurich
Účasť na konferencii FIS v Zurichu, kde okrem účasti na rokovaniach komisie prebehli
rokovania a stretnutia ohľadom:
o organizovania WSD + pomoc s partnerom
o Infront – podpis zmluvy na vysielacie práva, rokovania ohľadom MSJ prenosu
o MSJ – dodávateľské firmy
o prezentácia MSJ
o výkladu pravidiel FIS
o členstva SLA v SES
Spracovanie a objednávka ponúk na polep áut
Príprava TB ÚAD – miestnosť, moderátor, podklady (informácie), organizácia
Príprava TB BÚ – miestnosť, podklady, organizácia
Príprava 5.P-SLA
Vyúčtovanie zálohy Murgáč
Príprava webstránky na predaj produktov SLA (odznaky, magnetky, čiapky) – fotky, cenové
kalkulácie, obchodné podmienky, napojenie na účtovníctvo a pod.
Komunikácia s SOV – účasť na štábe ZOH Soči, dodanie podkladov k dotáciám pre
kvalifikovaných športovcov,
Komunikácia s MŠVVŠ SR – účelové prostriedky Medlová, dofinancovanie šport.prípravy
kvalifikovaných športovcov na ZOH Soči, žiadosť o ocenenie B.Míkovej
Komunikácia so SAUŠ – účasť na porade SAUŠ, podklady pre akreditáciu širšieho výberu
športovcov
Spolupráca s Múzeom TK v BA – vydanie publikácie R.Čillík
Rokovania s TMR – podpis zmluvy so SLA, príprava zmluvy MSJ, príprava komisionárskej
zmluvy na predaj produktov SLA
Príprava vzdelávacích kurzov SLA
Riešenie situácie s vydávaním licencií UL a TR na účely vydania živnosti
Vydávanie licencií ÚAD
Evidencia RD zmlúv a komunikácia so športovcami ohľadom zmlúv
Príprava zmluvy so strediskom Donovaly (slopestyle)
Príprava zmluvy o spolupráci so SITA
Riešenie podnetu redaktora TV Markíza – náklady na Zurich
Príprava kalendára SLA
Registrácia SLA ako príjemcu 2%
Registrácia úsekov na Free Training Days
Ukončenie VO mikrobus UAD
Príprava VO skúter BU
Výberové konanie na administratívneho pracovníka SLA
Vyúčtovanie dotácií BU klubom
Príprava a rozosielanie newsletterov
Príprava stretnutia organizátorov pretekov BÚ
Prihlasovanie na preteky
Organizačné zabezpečenie (doprava, ubytovanie a pod.) členom RD muži a ženy BU
Príprava a organizácia P-OU
Príprava podkladov a účasť na rokovaniach ohľadom dodatkov k RD zmluvám

GS ďalej informovala o uskutočnenom pracovnom pohovore na miesto administratívneho pracovníka
na Se-SLA, počas zastupovania na materskej dovolenke. Vybraná účastníčka pohovoru však v deň
konania P-SLA informovala GS o prijatí ponuky pre inú firmu.
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GS požiadala o prípravu tabuľky rozpočtu SLA na rok 2014 a jej naplnení:
UZN: 13-05/65
P-SLA poveruje športových riaditeľov OU prípravou podkladov na naplnenie tabuľky rozpočtu
2014.
T: 6.P-SLA
Z: športoví riaditelia
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3

UZN. 13-02/04 – materiál bol predložený na 5.P-SLA, bude zaslaný členom P-SLA a predmetom odsúhlasenia
na 6.P-SLA
Odborné úseky SLA a komisie SLA predložia do konca septembra spracovaný materiál – koncepcia činnosti za
jednotlivé úseky. Na októbrovom zasadnutí P-SLA bude tento materiál odsúhlasený.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Z: Predsedovia OÚ
T: 15.10.2013
UZN. 13-02/18: trvalé, plnené priebežne
P-SLA poveruje P-OÚ zaslaním každej pozvánky na rokovanie P-OÚ na Se-SLA a predsedovi KRK.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Z: Predsedovia OÚ
T: priebežne
0
0
UZN. 13-02/21: splnené
P-SLA ukladá OÚ doplniť chýbajúce materiály k archivácii ČS 2013 OÚ na Se-SLA.
4.P-SLA: Predseda KRK navrhol zastavenie financovania úseku do doplnenia chýbajúcich podkladov, najmä
overených zápisov.
Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Z: Predsedovia OÚ
T: 3.P-SLA
0
0
UZN. 13-03/40: splnené čiastočne, viď bod č.7
P-SLA poveruje predsedov jednotlivých komisí SLA predložením plánu práce a rozpočtu do konca roku 2013.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
0

UZN. 13-04/45
P-SLA schvaľuje Čerpanie k 16.09.2013 prednesené generálnou sekretárkou SLA.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-04/46
P-SLA poveruje predsedu SÚ oslovením strediska Štrbské Pleso ohľadom končiacej homologizácie.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
5.P-SLA: Splnené, stredisko oslovil p.Chudý, ktorý ďalej bude dohliadať nad získaním
predĺženia homologizácie mostíkov
UZN. 13-04/47
P-SLA schvaľuje členov výpravy na Jesenné zasadnutie FIS v Zurichu v tomto zložení:
Petra Penkert, Ing. Jana Gantnerová, Michal Malák, Martin Kupčo, Jana Palovičová, Ivan Ivanič,
Tomáš Karoly, Marek Poľan, Juraj Sinay, Martin Hrbáň, Karol Mihok, Ladislav Šandor.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 13-04/48
P-SLA schvaľuje prednesený rozpočet na Jesenné zasadnutie FIS v Zurichu s pripomienkami: Zo
sekretariátu budú hradené náklady na ubytovanie a diéty pre všetkých účastníkov výpravy a cestovné
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pre Penkert, Kupčo, Gantnerová, Malák, Palovičová. Ostatní pocestujú na vlastné náklady, príp.
v rámci rozpočtu OÚ.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 13-04/49
P-SLA schvaľuje Ekonomickú smernicu SLA prednesenú p. Penkert a p. Ing. Ganzovou
s pripomienkami. P-SLA navrhuje rozdeliť smernicu na Smernicu o cestovných náhradách
a Smernicu o obstarávaní a inventarizácii majetku SLA.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 13-04/50
P-SLA schvaľuje Internú účtovnú smernicu SLA prednesenú p. Penkert a p. Ing. Ganzovou.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
Splnené
UZN. 13-04/51
P-SLA schvaľuje upravený rozpočet Se-SLA s pripomienkou rozdelenie hrubej mzdy v pomere 80:20.
Za: 11
Proti:0
Zdržal sa: 1
Splnené
UZN. 13-04/52
P-SLA schvaľuje prerozdelenie zostatku na FIS účte v celkovej sume 50.000,- CHF nasledovne:
47,80%+0,85%=48,65%ÚAD
36,70% + 0,85% = 37,55% BÚ
1,80% + 0,85% = 2,65% SÚ
0,20% + 0,85% = 1,05% ÚSK
4,20% + 0,85% = 5,05% ÚS
4,2% + 0,85% = 5,05% ÚAL
Za: 8
Proti:1
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: Šandor, Mihok (neprítomní v čase hlasovania.)
Splnené
UZN. 13-04/53
P-SLA odsúhlasuje uzatvorenie rámcovej zmluvy (tréningové možnosti, skipasy a pod.) so
spoločnosťou TMR,uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Reality správcovská s. r. o. – Energie sklad
ÚAD a predĺženie zmluvy na TV a vysielacie práva s Infront.
TMR

Rámcová zmluva

Tréningové možnosti, skipasy a pod

Reality správcovská s. r. o.

Energie sklad ÚAD

Energie podľa skutočného stavu

Infront

Predĺženie zmluvy

TV a vysielacie práva

Za: 12

Proti:0

Zdržal sa: 0

Splnené
UZN. 13-04/54
P-SLA berie na vedomie predložený Plán práce a Rozpočet Komisie športovcov, Medzinárodnej
komisie, Legislatívnej komisie a Komisie projektov.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-04/55
P-SLA berie na vedomie predložený Rozpočet Komisie rozhodcov.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
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UZN. 13-04/56 – splnené čiastočne, materiálová komisia nepredložila plán práce ani rozpočet.
P-SLA zaväzuje predsedov Komisie vzdelávania a Materiálovej komisie o zaslanie plánu a rozpočtu
komisie.
T: ihneď
Z: predsedovia komisií
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
5. P-SLA: Komisia vzdelávania – splnené (viď bod 9), Materiálová komisia – predseda
informoval o vzdaní sa členstva v tejto funkcii, P-SLA poverilo vypracovaním materiálov SeSLA, ktorý tieto predloží na 6.P-SLA
UZN. 13-04/57
P-SLA zaväzuje Komisiu rozhodcov a Marketingovú komisiu o zaslanie plánu práce komisie.
T: ihneď
Z: predsedovia komisií
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
5. P-SLA: termín predĺžený do 6. P-SLA
UZN. 13-04/58 – trvá, plnené priebežne
P-SLA berie na vedomie prednesenú revíziu reprezentačných zmlúv športovcov na sezónu
2013/2014 a žiada predsedov OÚ, aby venovali svoju pozornosť chýbajúcim zmluvám a tie chýbajúce
doplnili čo najskôr
Za: 10
Proti:0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-04/59
P-SLA poveruje jednotlivých zástupcov úsekov o zaslanie súťažných poriadkov na pripomienkovanie
a schválenie členom P-SLA.
T: do 5.P-SLA
Z: Zástupcovia OÚ
Za: 10
Proti:0
Zdržal sa: 0
Splnené viď bod č. 8
UZN: 13-04/60:
P-SLA poveruje OÚ dodaním kalendára pretekov na sezónu 2013/2014 s uvedením termínu, miesta,
kategórie a usporiadateľa v čo možno najkratšom termíne po odsúhlasení, najneskôr však do
30.10.2013.
T: 30.10.2013
Z: predsedovia OÚ, šport.riaditelia
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
splnené v rámci bodu č. 8
UZN. 13-04/61
P-SLA poveruje Se-SLA zistením informácie o potrebe oprávnení na vedenie motorových vozidiel vo
vlastníctve SLA u trénerov SLA, ktorí motorové vozidlá SLA používajú.
T: ihneď
Z: GS
Za: 10
Proti:0
Zdržal sa: 0
Šandor a Kartík už neboli prítomní.
Splnené - Poverenie je potrebné pre osoby v zamestnaneckom pomere voči SLA.
UZN. 13-04/62
P-SLA schvaľuje zloženie RD UNI na sezónu 2013/2014:
ÚAD:

-

Muži: Bendík, Falat, Hromada, Kupčok, Rázus, Siráň, Štancel, Žampa Adam
Ženy: Gantnerová, Kantorová, Lukáčová, Saalová, Trajčíková
BÚ:
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-

Akademické RD muži: Mlynár Peter, Segeč Andrej, Kapšo Martin, Brűnn David, Michalovský
Rudolf, Šulek Miroslav, Polačko Michal, Žiška Peter, Erik Urgela
Akademické RD ženy: Segečová Eva, Gombalová Jana, Krišicová Katarína, Valaštanová Katarína,
Halačová Michaela

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

UZN. 13-04/63
P-SLA neschvaľuje pracovnú cestu p. Povrazníka
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-04/64
P-SLA poveruje Komisiu projektov vypracovaním výzvy na World Snow Day z projektov ušetrených
na projekty 2013.
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Splnené – zverejnené na webovej stránke, uzávierka predkladania žiadosti je 30.10.2013
K bodu 4
UZN. 13-05/66
P-SLA schvaľuje Čerpanie k 23.10.2013 prednesené generálnou sekretárkou SLA.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5
Prezidentka informovala o účasti na jesennom zasadnutí FIS v Zurichu. Výpravy sa zúčastnili všetci
tak, ako to bolo schválené uznesením P-SLA. Všetci zúčastnení boli ubytovaní v jednom hoteli
v Aparthoteli v Zurichu, čo považuje za veľkú výhodu v porovnaní s minulým rokom. Ubytovanie
nevyšlo finančne drahšie oproti minulému roku, keď boli členovia výpravy ubytovaní mimo Zurichu v
penzióne.
Členovia výpravy sa okrem zasadnutí jednotlivých komisií zúčastnili aj týchto rokovaní:
 Gantnerova, Penkert – Infront – podpis zmluvy na vysielacie práva, rokovania ohľadom MSJ
prenosu
 Gantnerova, Kupčo, Palovičová - study group na MSJ a TD na MSJ
 Gantnerova, Kupco – s českým zväzom ohľadom Svetového pohára, MSJ – dodávateľské
firmy
 Penkert – stretnutie s Cholinskym, manažérom pre WSD – ohľadom organizovania WSD +
pomoc s partnerom
 Gantnerová, Penkert, P.Michaelides - členstvo SLA v SES
 Kupčo, Penkert s Janezom Flere – otázky ohľadom FIS pravidiel
 Hrbáň, Mihok stretnutie s Petrom Krogllom ohľadom EC vo Vratnej
 Palovičova - stretnutie z RUS a UKR rozdelenie TD
 Karoly - upresnenie a vysvetlenie Carpatia cup –dohodnuté schvaľovanie mostíka
 Predstavenie a správy za MSJ- Kupčo na komisii EP a Y& C
Spoločná schôdza – schôdza sa konala dna 3.10. o 18.00 spoločné predložene návrhy na
rokovania a zhodnotenie dna podľa usekov
Nasledujúca schôdza bola 4.10.2013 od 19.00 - zhodnotenie dna a výstupy a dosiahnuté
rokovania a návrhy na ďalší postup – na kongres 2014
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Celá schôdza v Zurichu sa niesla otázkami spojenými s problémom s dopravou Sochi, akreditácie na
Sochi nadrámec akreditácie a vôbec celého organizovania. Prakticky sa riešili otázky Sochi
a v neposlednom rade najvážnejšie rezonovali kvóty na OH. Zistilo sa, že sa tam urobilo viac chýb
a nikto si to neuvedomil.
V tomto týždni má zasadnutie Predsedníctvo FIS. Prezidentka informovala, že SLA podala tri projekty
spolu so žiadosťou o spolufinancovanie akcie 100 rokov. Podané projekty by mali byť z ich strany
podporené, akcia 100 rokov však nie.
K bodu 6
SLA bola počas konferencie FIS v Zurichu oslovená, či by sa chcela stať členom SES.
SES (Small European Ski) je združenie v rámci FIS, ktoré združuje malé európske lyžiarske federácie
(krajiny, ktoré neorganizujú v rámci Európy top podujatia a nemajú veľa top pretekárov), a jeho úlohou
je zastupovať záujmy týchto krajín v rámci FIS.
Prvá schôdza sa konala v Montreux (SUI) v r.1990, zakladajúca schôdza sa konala v Luxemburgu
v r.1991 a zakladajúcimi členmi boli: AND - BEL - CYP - ISL - LUX - MON - POR - RSM – IRE.
V r.1994 sa stali členmi ALG - LIB - MAR – RSA.
Keďže tieto krajiny nie sú európske, vznikla v r.1998 SES Ski Nations Ltd. pre malé lyžiarske
federácie. Je registrovaná na Cypre a riadi sa cyperskými zákonmi.
V r.2000 sa členom SES stali Maďari.
SES je riadená výkonným výborom, ktorého členmi sú Ken Hicks (IRE), Dan Mihoc (RUM), Freddy
Keyrouz (LEB) a Milan Bosic (SRB), a prezidentom SES – Paul Michaelides (CYP).
SES organizuje rokovania ročne a SES Cup. SES Cup sa tohto roku bude konať v Kopaonik (SRB)
15.-19.12., a SES dotuje každú účastnícku krajinu 500,-€ na osobu za účasť 2 mužov a 2 žien.
Výročná schôdza sa koná spravidla v členskej krajine SES a každá zúčastnená krajina má uhradené
náklady na letenku, ubytovanie a stravu pre 1 osobu.
Hlavným dôvodom na založenie SES bolo to, aby boli uznané veľkými lyžiarskymi krajinami, ktoré
dovtedy malé krajiny neuznávali.
Dnes sú malé krajiny uznávané aj preto, že sú zjednotené a majú lobby pri hlasovaní. Lobby prebieha
aj takým spôsobom, že na stretnutí krajín SES je demokraticky volený zástupca, ktorý je potom
podporovaný.
Hlavná myšlienka a cieľ SES je propagácia lyžovania a byť jednotní.
Členský poplatok je 400,- Eur ročne.
Členom sa môže stať krajina, ktorá je členom FIS a má menej ako 3 hlasy
Prezidentka vyjadrila podporu pre vstup, resp. členstvo v SES a dala o členstve v SES hlasovať PSLA.
UZN. 13-05/67
P-SLA schvaľuje členstvo SLA v SES s členským poplatkom 400,- € ročne. Administratívne
dorieši členstvo SLA v SES Sekretariát SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: ihneď
Z: GS
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K bodu 7
UZN. 13-05/68
P-SLA odsúhlasuje uzatvorenie zmluvy s LK Huta Látky (predmet zmluvy: zabezpečenie dopravy,
zmluvné plnenie: 0,20€/km), uzatvorenie zmluvy s Goimpex Bratislava (predmet zmluvy: skipasy RD
UAL + Usnb (slopestyle), zmluvné plnenie: barter), uzatvorenie dodatku k zmluve s MŠVVŠ SR
(vybraní športovci Medlová, 7500,-€), uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy Dove na zakúpenie
mikrobusu pre potreby ÚAD a zmluvy s Infront na reklamné práva do r.2016 pri organizovaní SP
v zjazdovom lyžovaní.

LK Huta Látky
Goimpex Bratislava
Dodatok k zmluve
o dotácii MŠVVŠ
SR
DOVE
Infront
Za: 7

Zabezpečenie
dopravy
Skipasy RD UAL +
USnb (slopestyle)
Vybraní športovci
Medlová

0,20€ / km
barter

Pozn. predĺženie
z min. roka

7500€

Kúpa mikrobusu
37 270,-€
Marketingové práva
WC AL do r.2015/16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Víťaz VO

K bodu 8
Zástupcovia jednotivých OÚ SLA predniesli súťažné poriadky na sezónu 2013/2014, ktoré boli
schválené P-OÚ.
UZN. 13-05/69
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAD a BÚ s pripomienkami.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZN. 13-05/70
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚS, ÚSK s pripomienkami, žiada o doplnenie nominačných kritérií
na zimnú univerziádu a MSJ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/71
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok Úsn s pripomienkami, a žiada hlavne o doplnenie kritérií účasti na
vrcholných podujatiach, konkrétne kritériá na zaradenie do RD 2014/15, kalendár domácich súťaží.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/72
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAL s pripomienkami, a žiada o doplnenie kalendára domácich
podujatí.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Súťažný poriadok ÚLT je vzhľadom na to, že je to letná disciplína ešte v platnosti.
K bodu 9
Dnešného P-SLA sa zúčastnil aj predseda komisie vzdelávania, p. Ternavský.
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Informoval P-SLA o pláne práce na sezónu 2013/2014 a predbežnom rozpočte, ktorý zároveň
predložil písomne
Apeluje na dôležitosť vzdelávania trénerov a učiteľov lyžovania, rozhodcov a vôbec všetkých
odborníkov v športe, pretože len s takýmito odborníkmi vieme získať väčšiu členskú základňu,
podporovať rozvoj lyžovania a zároveň propagovať lyžovanie. Aj keď učitelia lyžovania sú považovaní
za komerčnú skupinu, dnes je trend, že veľa z nich sa angažuje pri trénovaní malých detí v kluboch
a medzi trénermi a učiteľmi lyžovania je len veľmi tenká hranica.
Je nutné podporovať vzdelávanie a získanie akreditácie aj pre menšie úseky, aby mohli napredovať.
Informoval o problémoch účastníkov vzdelávania SLZ, ktorí majú problémy pri získaní živnosti na
staré osvedčenia. (osvedčenia neboli vydané, príp. sa volali potvrdenie, čo Živnostenské úrady
neuznávajú). Keďže SLA nie je oprávnená vydávať osvedčenia osobám, ktoré neabsolvovali
vzdelávanie SLA, navrhol, že pre týchto členov budú organizované skúšky zdarma, na základe
ktorých bude vydané osvedčenie SLA.
UZN: 13-05/73
P-SLA súhlasí s organizovaním školenia a skúšok pre členov, ktorí majú uznanú licenciu SLA zo SLZ
zdarma a s vydaním osvedčenia. Zároveň poveruje Se-SLA overením správnosti tohto postupu na
Akreditačnej komisii MŠVVŠ SR.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zároveň požiadal o centrálne financovanie vzdelávanie prostredníctvom SLA a nie prostredníctvom
jednotlivých OÚ. Rozpočet KV bude prehodnotený systémom zosúladenia s výdavkami jednotlivých
OÚ.
Zápis z rokovania komisie bude zaslaný členom P-SLA elektronicky.
UZN. 13-05/74
P-SLA berie na vedomie požiadavku financovania KV SLA predložený predsedom KV SLA a bude sa
ňou zaoberať pri tvorbe rozpočtu 2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-05/75
P-SLA poveruje zástupcov úsekov - členov KV SLA a jednotlivé OÚ spracovaním podkladov ku
akreditácii podľa odporúčaní KV SLA (viď zápis z 1.zasadnutia).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 30.4.2014
Z: P-OÚ SLA
UZN. 13-05/76
P-SLA poveruje prezidentku požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o informáciu, aká
je legislatíva uznávania vzdelávania v EÚ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10
Prezidentka SLA predniesla revíziu reprezentačných zmlúv športovcov na sezónu 2013/2014
k termínu 28.10.2013. Do dnešného dňa neboli dodané na Se-SLA všetky zmluvy/prílohy k zmluve.
Preto opätovne žiada predsedov OÚ, aby venovali svoju pozornosť chýbajúcim zmluvám a doplnili ich
čím skôr v zmysle platného uznesenia č.13-04/58
K bodu 11
Info ohľadom podkladov k členským schôdzam SLA
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K dnešnému dňu boli dodané na Se-SLA všetky chýbajúce zápisy z členských schôdzi SLA, je
potrebné, aby boli zverejnené na webovej stránke SLA ihneď.
Kontrola projektov
V rámci kontroly projektov bol kontrolovaný klub SnowSports Club Kežmarok – priebeh čerpania
finančných prostriedkov, ich správne využitie. Kontrola prebehla bez závad.
Ďalšia kontrola bola vykonaná na skokanskom úseku, v klube KPSL Banská Bystrica, kde žiada
predseda KRK predložiť efekt projektu na získanie mládeže – ako deklaruje klub v cieli projektu.
UZN. 13-05/77
Predseda SÚ predloží P-SLA písomne výsledný efekt projektu Naučíme Vás lietať – Brestová 2013.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Termín: do 6.P-SLA
Z: predseda SÚ
Členstvo Viktória Šidlová – skokanský úsek
Reprezentantka už je členkou SLA. SÚ poslal všetky potrebné dokumenty k platnej registrácii v SLA.
Fréza – bežecký úsek
Predseda KRK žiadal BÚ o informáciu, kde sa nachádza fréza, ktorá bola zakúpenia zo štátnych
prostriedkov do SLA. P. Malák informoval, že fréza sa nachádza na Skalke, využíva ju Alena
Procházková, nakoľko bola určená pre ňu zmluvou z ministerstva.. Karta majetku je v evidencii SeSLA.
Členská základňa mládežníkov
UZN. 13-05/78
P-SLA poveruje Se-SLA spracovaním prehľadu členskej základne mládežníkov (0-15 rokov)
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Termín: do 6.P-SLA
Z: Se-SLA
Účasť predsedu a členov KRK na P-OÚ
Predseda KRK ďalej informoval o účasti KRK na zasadnutiach P-OÚ.
K bodu 12
Prezidentka informovala o 23. Zasadnutí OV MSJ 2014.
Na tomto zasadnutí boli vyšpecifikované jednotlivé kompetencie OV MSJ 2014:
Odborné komisie OV:
Zabezpečujú plnenie úloh OV
Predkladajú OV návrhy
Spolupracujú s inými komisiami OV
Jednajú v mene OV vo veciach schválených OV
Predsedníctvo OV:
Kontroluje plnenie úloh OV
Predkladá OV návrhy
Spolupracuje s komisiami OV
Poveruje komisie jednaním v mene OV vo veciach schválených OV
Predseda OV:
Vystavuje / schvaľuje objednávky v mene OV
Koná v mene OV
Podpisuje zmluvy v mene OV
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Schvaľuje úhrady faktúr a pohľadávok
Schvaľuje vystavenie faktúr
Zvoláva zasadnutia OV
Gen. sekretár OV:
Koordinuje činnosť komisií OV
Vedie a archivuje dokumentáciu
Organizačne zabezpečuje zasadnutia OV
Tieto kompetencie sa prelínajú s kompetenciami podľa stanov SLA.
Ďalej informovala o podpise zmluvy medzi TMR a SLA výlučne len k MSJ – bude to zmluva
všeobecná. S TMR sa SLA dohodla, že materiál, ktorý sa bude objednávať, pôjde zatiaľ z ich
rozpočtu (siete, tyče).
Na pretekovej komisie bol stanovený harmonogram jednotlivých požiadaviek na technikov,
dobrovoľníkov. Na internetovej stránke www.jasna2014.sk je aj registračný formulár, prostredníctvom
ktorého sa môžu prihlasovať dobrovoľníci.
Prezidentka prezentovala aj brožúru MSJ, ktorá bola predstavená na zasadnutí FIS v Zurichu.
K bodu 13
ÚLT
- Prezidentka sa v úvode ospravedlnila L. Šandorovi, že mu minulé P-SLA nestihla oficiálne
zagratulovať k výsledkom v Japonsku
- L. Šandor informoval o Majstrovstvách Slovenska, za účasti pretekárov z piatich LK. Pretekom
dominovali lyžiari z domáceho LK Remas Piešťany.Alex Jánoška a Adam Masár získali tituly vo
všetkých disciplínach a stali sa tak trojnásobnými Majstrami SR. Dva tituly získal vo svojej
kategórii Kristián Švorc a jeden titul Matúš Petráš, ktorý sa stal Majstrom SR v slalome. Vanesa
Drahovská získala tri strieborné medaile.Tri tituly získala aj Nikol Fričová z LK Viktory
Bratislava.Ozdobou domáceho šampionátu bola tohtoročná Majsterka sveta, Barbara Míková,
ASC Bratislava, ktorá je zároveň aj tohtoročnou celkovou víťazkou Svetového pohára,
Na Ahoji sa, ale musela uspokojiť s troma druhými miestami, keď ju v super-g, v obrovskom
slalome a aj v slalom porazila víťazka finále Svetového pohára Veronika Cvašková, TJ T.Lomnica.
- Oficiálne výsledky budú na stránke SLA doplnené najneskôr do konca týždňa, správa z M-SR
a fotogaléria už sú na stránke SLA zverejnené.
- Po skončení MSR mali zasadnutie P-ÚLT, kde má z uznesení úseku tri požiadavky na P-SLA
(čerpanie rozpočtu ÚLT - kontrola, objednávku na náhradné diely na lyže, objednávku na kĺbové
tyče juniorske) – všetky tri požiadavky boli na 5.P-SLA vyriešené.
SÚ, ÚSK
- P. Tánczos informoval, že ukončili letnú prípravu
- Dobrá príprava vďaka mostíkom
- Zmoray trénuje v Sczcyrku, odkiaľ sa vo štvrtok vracia späť a 23.10.2013 nastupujú na svetový
pohár
- Požiadavka USK na schválenie finančnej dotácie FIS na zmenu účelu, nakoľko v úseku nie je
športovec, ktorý sa pripravuje na ZOH 2014, žiadajú preto o schválenie P-SLA, aby 422,50€ mohli
použiť na športovú prípravu a prostriedky neboli viazané na prípravu na ZOH.
UZN. 13-05/80
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P-SLA schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z FIS dotácie pre ÚSK
v sume 422,50 € tak, že tieto prostriedky budú použité na športovú prípravu pretekárov.
Dotácia nie je viazaná na prípravu ZOH 2014.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
ÚAL
- P. Poľanová informovala o priebehu P-ÚAL
- Zápis z P-ÚAL poslala mailom na Se-SLA a originál bol doručený v deň konania P-SLA
- Informovala o sťažnosti Bartalského na zúčtovanie MS Nórsko
- Janckulík a Jurečková trénuju na univerziádu
- Natália Šlepecká sa vracia z Bratislavy, zranenie je v poriadku, už začína trénovať
- Stromková – problémy s ADA – prisľúbila zjednanie nápravy v tejto veci
- Ďalej žiada Se-SLA o zaslanie členskej základne úseku. Se-SLA ju informoval, že tieto informácie
sú dostupné na webovej stránke SLA – nájde tam všetky potrebné informácie o klubov aj členoch
ÚLT.
- informovala sa, či účelová dotácia Šlepeckej a Stromkovej môže byť pretekárkam poslaná naraz
na účet. GS informovala, že z tejto dotácie už pretekárky vyčerpali viac ako polovicu. Po zaslaní
vyúčtovania nie je problém zaslať zvyšok dotácie na účet. V prípade zaslania dokladov na celú
sumu a schválenia úhrady OU je možné zaslanie účeloviek aj v celej sume.
ÚSnb
- Karol Mihok informoval o tréningovej príprave Klaudie Medlovej v Hintertuxe
- Ďalej informoval o zasadnutí P-ÚS: na tomto zasadnutí schvaľovali aj nomináciu na MSJ, ktorá
bude doplnená do súťažného poriadku. Ďalej riešili aj spoluprácu s úsekom ÚAL a ÚLT v rámci
zabezpečenia administratívnej činnosti a servisu. Vrámci svojho úseku schválili finančný
príspevok na túto činnosť. S týmto súhlasí aj ÚAL. ÚLT s týmto návrhom nesúhlasí.
- Prezidentka žiada o zaslanie návrhu na fungovanie sekretariátu týchto dvoch úsekov, nakoľko si
nevie predstaviť, aby fungoval prostredníctvom klubu ŠK TPŠ Kinex Bytča tak, ako to navrhuje PÚSnb.Príprava na Sochi – rozbehnutá, skôr je otázka, či Klaudia Medlová splní kritériá, aby mohla
byť aj nominovaná. Matys – jeho výsledky zatiaľ nezodpovedajú očakávaniam. Zatiaľ tiež nemá
splnené kritériá a tým ÚSnb nemá miestenku na ZOH Sochi.
ÚAD
- M. Mersich informoval o dobrom začiatku sezóny
- Ďalej informoval o tlačovej besede ÚAD
BÚ
- Informoval M. Malák
- Uskutočnili sa preteky na kolieskových lyžiach v Gerlachove
- Uskutočnili sa testy ÚTM v BB s rekordnou účasťou mládežníkov za posledných 5 rokov
- Realizovala sa tlačová beseda BÚ SLA s pozitívnym ohlasom
- RD muži absolvovali športovú prípravu v Ramsau, taktiež aj Procházková
- Ostatné družstvá v domácich podmienkach na Sliezskom dome
K bodu 14
Prezidentka informovala o rokovaní s členmi RD ÚAD ohľadom podpisu zmlúv a požiadala členov PSLA o súhlas a schválenie s pridelením reklamných plôch SLA pre členov RD:
UZN. 13-05/79
P-SLA schvaľuje pridelenie 100 m2 reklamných plôch SLA na oblečení pre pretekárov
Adamovi a Andreasovi Žampovcom, Veronike Velez Zuzulovej a Petre Vlhovej bezodplatne. PStrana 12 z 13

SLA berie na vedomie, že uvedení pretekári nebudú požadovať od SLA vozidlo na
zabezpečenie športovej prípravy, účasti na pretekoch a pod.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Vyjadrenie Adama Žampu - tlačová konferencia ÚAD
P. Kutlík vyjadril veľké sklamanie ohľadom vyjadrenia A. Žampu, ktorý na tlačovej besede ÚAD SLA
povedal, že SLA mu kladie polená pod nohy. M. Mersich vidí toto jeho vyjadrenie ako očiernenie
mena SLA, má za to, aby v budúcnosti boli takéto neoprávnené útoky na meno SLA riešené
disciplinárnou komisiou.
List pre P-SLA od p.Zmoraya
GS sa informovala u predsedu SU, ako boli riešené otázky v liste p.Zmoraya, a či úsek komunikoval
s p.Zmorayom. Nakoľko nikto p.Zmoraya neinformoval písomne, prebehlo síce stretnutie
s prezidentkou, no p.Zmoray nedostal odpoveď, bude ho informovať GS.
Požiadavka BU na mikrobus
GS sa informovala na SU a USK, či je možnosť zapožičania mikrobusu pre U23 BU, odpoveď úseku
je, že táto možnosť je do konca novembra 2013, v decembri už potrebujú mikrobus na preteky.
Keďže od augusta p.Brunn nedostal odpove

Vo Vysokých Tatrách, 29.10.2013
Termín nasledujúceho zasadnutia:
Trvanie: 8 hodín
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OVERIL

OVERIL

Kubusová Denisa
Dňa

Petra Penkert
Dňa
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Dňa
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