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

23.09.2013_13.00 hod.
Business Centrum, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Ivanič, Tánczos, Šandor, Mersich, Penkert, Gantnerová, Kupčo,
Kubusová, Malák, Garaj, Mihok, Hliničan, Poľanová, Kartík
Kutlík
Pretzelamayer

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Čerpanie k 16.09.2013
Jesenné zasadnutie FIS komisií v Zurichu
Schválenie výpravy SLA, informácie, pokyny
5. Ekonomická smernica a Interná účtovná smernica SLA
6. Schválenie zmlúv na podpis
7. Komisie SLA – plán práce a rozpočty
8. Repre zmluvy 2013/2014 – prehľad, informácie
9. Informácie o príprave Súťažných poriadkov 2013/2014
10. Kalendár súťaží SLA 2013/2014
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
Gantnerová
Penkert
Gantnerová
Penkert
Penkert
Penkert
Penkert, predsedovia úsekov
predsedovia úsekov
predsedovia úsekov
Kutlík
Gantnerová
predsedovia OÚ

K bodu 1:
4.zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA, Ing. Janka Gantnerová, privítala členov P-SLA. V úvode
poprosila o zmenu poradia bodov programu, nakoľko na dnešnom zasadnutí bude prítomná
účtovníčka SLA, p. Ing. Danka Ganzova, navrhuje v úvode prebrať bod 3. Čerpanie k 16.09.2013
a bod č. 5. Ekonomická smernica a Interná účtovná smernica SLA. Po týchto bodoch navrhuje
prebrať bod č. 4. Jesenné zasadnutie FIS komisií v Zurichu, nakoľko tu dnes bude prítomná aj
predsedkyňa medzinárodnej komisie, p. Jana Palovičová.
P-SLA odsúhlasilo navrhovanú zmenu programu.
Zápis vypracuje Denisa Kubusová a overia Petra Penkert a Michal Malák.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 3. P-SLA.
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K bodu 2:
UZN. 13-02/04
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. 13-02/16 – návrh odoslaný elektronicky (pracovný poriadok zatiaľ nebude schvaľovaný)
P-SLA schvaľuje návrh mzdového poriadku a smernice o odmeňovaní.
Za: 11
Proti:
0
Zdržal sa:
Z: Predsedovia OÚ
T: 3. P-SLA
UZN. 13-41/402: splnené na 4.P-SLA
P-SLA ukladá Se-SLA doplniť chýbajúce zmluvy pretekárov, resp. prílohy k zmluvám.
Za:
Proti:
Z: Predsedovia OÚ
T: 42.P-SLA

0

Zdržal sa:

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: plnené čiastočne
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. 13-03/23
P-SLA schvaľuje Čerpanie k 11.08.2013 prednesené generálnou sekretárkou SLA s pripomienkami.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0

0

UZN. 13-03/24
P-SLA schvaľuje Rozpočet SLA prednesený generálnou sekretárkou SLA.
Za: 7
Proti:
Z:
T:

0

0

Zdržal sa:

UZN. 13-03/25
P-SLA poveruje Se-SLA spracovaním zostatku dotácií FIS do najbližšieho zasadnutia P-SLA a návrhom na jeho
prerozdelenie.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Z: Se-SLA
T: Do 4.P-SLA
UZN. 13-03/26
P-SLA odsúhlasuje rozpočet Se-SLA s pripomienkami.
Za:
Z:
T:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

UZN. 13-03/27: Splnené – predložené na 4.P-SLA
P-SLA zaväzuje generálnu sekretárku SLA aktualizovať zoznam reálnych nákladov v rozpočete Se-SLA.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z: GS SLA
T: Do 4.P-SLA
0
0
UZN. 13-03/28
P-SLA berie na vedomie uzatvorenie zmluvy o poskytnutí reklamných služieb so spoločnosťou ATEX Sportwear
SK s. r. o., zmluvy o reklamnej spolupráci so spoločnosťou ELEVATION s. r. o. a DODDY s. r. o. a uzatvorenie
dodatkov so spoločnosťou UNION pre poistenie liečebných nákladov EÚ a SVET.
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ATEX Sporwear SK s. r. o.
Poskytnutie reklamných služieb (tovar v hodnote 5000,- €)
ELEVATION s. r. o.
Reklamná spolupráca (ubytovacie služby v hodnote 7182,- € s DPH)
DODDY s. r. o.
Reklamná spolupráca (ubytovanie služby v hodnote 7183,30 € s DPH)
UNION poisťovňa a. s. – dodatok
Poistenie liečebných nákladov EÚ (500,- €/rok)
UNION poisťovňa a. s. – dodatok
Poistenie liečebných nákladov SVET (1127,- €/rok)
Za: 7
Proti:
Z:
T:

0

Zdržal sa:

0

UZN. 13-03/29 – opravené len v hlasovaní. P. Garaj nehlasoval proti uzatvoreniu zmluvy s Orange
Slovensko a. s. na služby mobilnej siete kancelárie SLA (10,- €/mesiac).
P-SLA odsúhlasuje uzatvorenie zmlúv na projekty s klubmi SLA, uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Orange
Slovensko a. s. na služby mobilnej siete pre kanceláriu Se-SLA v Poprade.
Kluby SLA
Zmluva o dotácii na projekt (podľa prílohy vyhodnotenie výzvy)
Za: 6
Proti: 1 (p. Garaj)
Zdržal sa: 0
Orange Slovensko a. s.
Služby mobilnej siete kancelária SLA (10,-€/mesiac)
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 13-03/30
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku akrobatického lyžovania na sezónu 2013/2014
v zložení:
Slopestyle:
Muži – Viliam Tomo
Ženy – Natália Šlepecká, Zuzana Stromková
Juniori – Igor Janckulík
RT – Tomáš Murgáč – tréner
Skicross:
Tomáš Batalský
Navrhnutí do RT boli aj Boris Žbirka, Štefan Čuvala a Lucia Jergušová, nakoľko však nie sú členmi SLA, neboli
P-SLA schválení.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
0
UZN. 13-03/31:
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku snoubordingu na sezónu 2013/2014 v zložení:
RD A – Medlová Klaudia, Matys Matej
RD B – Bačo Matej, Rákoczy Richard, Kupcová Lucia, Ondrejovič Erik
Juniori – Veronika Školnová, Zuzana Medlová, Boris Karolčík, Dávid Kordiak
Tréneri – Patrik Herko, Lucia Kupcová, Marek Hliničan, Július Hermély
Dolník nespĺňa kritéria do zaradenia do RD B uvedené v súťažnom poriadku ÚS.
Za: 7
Proti:
Z:
T:
0

Zdržal sa:

0

UZN. 13-03/32
P-SLA schvaľuje legislatívne poriadky SLA (organizačný poriadok, disciplinárny poriadok, rokovací poriadok,
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registračný, prestupový a licenčný poriadok) s pripomienkami. Legislatívne poriadky budú do 01.09.2013
zverejnené na webovej stránke SLA , zároveň bude klubom zaslaná informácia o zmene týchto poriadkov.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
0
UZN. 13-03/33
P-SLA schvaľuje martketingovú smernicu SLA s pripomienkami.
Za: 7
Z:
T:

Proti:

0

Zdržal sa:

0

UZN. 13-03/34
P-SLA berie na vedomie Uzn. P-BÚ 1-41/13 (sezónne akreditácie), 2-41/13 (dodatok k RD zmluve pre M.
Bajčičáka, P. Mlynára), 3-41/13 (dodatok k RD zmluve pre A. Procházkovú), 4-41/13 (doplnenie nomin. Kritérií
SZU 2013), 5-41/13 (refundácia nákladov a výdavkov predsedov komisií pri BÚ), I-40/13 (odmena prezidentke),
2-40/13 (žiadosť o rozdelene zostatku FIS peňazí), 4-40/1
(tabuľka ohodnotenia práce RD trénerov), 5-40/13 (zastupovanie BÚ na jednaniach FIS).
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
0
UZN. 13-03/35
P-SLA nesúhlasí s Uzn. P-BÚ 3-40/13 (vytvorenie podúčtov pre BÚ (veľké úseky s disponilitou pre vedenie
úseku)
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
UZN. 13-03/36
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy na MS v lyžovaní na tráve v Japonsku:
Pretekári: Lukáš Ohrádka, Veronika Cvašková, Barbara Míková
Vedúci družstva: Ladislav Šandor
Za: 7
Proti:
Z:
T:

0

Zdržal sa:

0

UZN. 13-03/37
2
2
2
P-SLA schvaľuje rozdelenie reklamných plôch – 150 cm pre pretekárov (100 cm oblečenie, 50 cm prilba), 150
2
2
cm pre odborné úseky, 150 cm pre SLA.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
0
UZN. 13-03/38
P-SLA schvaľuje dodanie kópie OP potrebného k FIS kódu v prípade, že pretekár nemá vydaný cestovný pas.
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
0
UZN. 13-03/39: Splnené – predložené na 4.P-SLA
P-SLA poveruje Se-SLA vypracovaním zoznamu uzavretých poistných zmlúv.
Za: 7
Proti:
Z: GS SLA
T: 4.P-SLA
0

Zdržal sa:

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. 13-03/41
P-SLA schvaľuje úhradu opravy mikrobusu Mercedes PP 419 CV do výšky 1500,-€ z rozpočtu Se-SLA
1
Za: 6
Proti:
Zdržal sa:
Z:
T:
0
Malák

Uznesenia prijaté elektronicky:
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UZN. 13-04/43
P-SLA schvaľuje pracovnú cestu prezidentke SLA na oslavy 100 rokov lyžovania Maďarského
lyžiarskeho zväzu do Budapešti v termíne 4.-5.9.2013 a úhradu cestovného na túto PC.
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5
UZN. 13-04/44
P-SLA schvaľuje pracovnú cestu prezidentke SLA a sekretárovi alpských disciplín v termíne 16.17.9.2013 do Oberhofen (sídlo FIS), pričom budú mať hradenú časť dopravy, ubytovanie a diéty
počas trvania PC. Účel PC je rokovanie spolu s TMR a Českým lyžiarskym zväzom ohľadom
pridelenia SP. Náklady na PC budú hradené z rozpočtu Se-SLA.
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 5
K bodu 3:
Generálna sekretárka SLA, Petra Penkert, predniesla čerpanie k 16.09.2013.
UZN. 13-04/45
P-SLA schvaľuje Čerpanie k 16.09.2013 prednesené generálnou sekretárkou SLA.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
p. Ganzová pri tomto bode zároveň podala informácie ohľadom DPH. Nakoľko sa SLA stala platcom
DPH, je zmena v účtovaní, pri nákupe tovaru v zahraničí je potrebné dodávateľov upozorniť, že sme
platcami DPH, a teda faktúra musí byť vystavená bez DPH, ktorú my hradíme na Slovensku.
Vysvetlila systém a spôsob účtovania, pričom SLA dopláca na DPH, pretože si môže uplatniť len
koeficient z DPH, nie celkovú DPH a to je zanedbateľná časť.
K bodu 4:
Predsedkyňa Medzinárodnej komisia SLA, p. Jana Palovičová v tomto bode informovala o programe
a rozpočte Jesenného zasadnutia FIS v Zurichu. Informovala, že termín začatia schôdzí a seminárov
je 01.10.2013 večerným stretnutím, na ktorom účasť nie je nutná.
Ubytovanie je zabezpečenie v hoteli Aparthotel Zurich v termíne od 02.10-6.10.2013.
Do Zurichu pocestuje Gantnerová, Penkert, Kupčo, Palovičová a Šandor letecky, Malák, Ivanič,
Karoly – autom. M. Poľan pocestuje letecky z Prahy, p. Sinay pricestuje lietadlom z 3. na 4. 10.2013,
prídu taktiež p. Hrbáň s p. Mihokom v termíne 3.-5.10. Podľa informácií p. Palovičovej, ubytovanie
zatiaľ nie je zabezpečené pre p. Hrbáňa a Mihoka, ktorí mali požiadavku na 1 noc. Budeme riešiť
priamo na mieste, požiadavka bola p. Palovičovej doručená neskoro a hotel je plný. Schôdze začínajú
02.10.2013 ráno. Oproti minulým rokom došlo k zmene programu. Tohto roku to bude náročnejšie
vzhľadom k tomu, že sa niektorým účastníkom komisií zasadnutia prelínajú. Absolvujeme aj niekoľko
rokovaní ohľadom MSJ.
P. Palovičová požiadala p. Tánczosa o informáciu ohľadom Karpaty CUP. P. Tánczos informoval, že
sme krajina, ktorá sa môže zúčastniť, zatiaľ však nie sme v kalendári. V Banskej Bystrici nemáme
homologovaný mostík, v Tatrách vyprší homologizácia tohto roku.
UZN. 13-04/46
P-SLA poveruje predsedu SÚ oslovením strediska Štrbské Pleso ohľadom končiacej homologizácie.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
P. Palovičová ďalej oslovila p. Ivaniča, za bežecký úsek ohľadom konania ME. P. Ivanič informoval,
že pokiaľ to pôjde, budú sa ich snažiť „pretlačiť“.
Ďalej predniesla rozpočet na Zurich.
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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
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
pre Penkert, Kupčo, Gantnerová, Malák, Palovičová. Ostatní pocestujú na vlastné náklady, príp.
v rámci rozpočtu OÚ.
Za: 12
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
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
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
Na poslednom P-SLA sme prijali rozpočet Se-SLA s pripomienkami. Pripomienky boli zapracované a
na základe toho bol doplnený rozpočet Se-SLA podľa prijatých zásad.
Prezidentka zároveň navrhuje, aby bola mzda pracovníkov Se-SLA rozdelená na 80% fix a 20%
pohyblivá čiastka.
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
V tomto bode prezidentka SLA informovala o zostatku na FIS účte. Je na P-SLA, akým spôsobom
prerozdelíme prostriedky, je to na širšiu diskusiu ale chce, aby boli tieto prostriedky použité v zmysle
racionality a politiky. Po diskusii dáva hlasovať o tom, aby boli tieto prostriedky rozdelené tak, ako to
máme stanovené vo schválenom rozpočte s tým, že % podiel ÚLT bude prerozdelený rovným dielom
medzi 6 úsekov.
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.)
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K bodu 6:
Prezidentka informovala ešte o návrhu dodatku k Zmluve o televíznych právach so spoločnosťou
Infront. V Zurichu by sa malo konať stretnutie ohľadom tejto zmluvy a zapracovaní našich
pripomienok a následne by malo dôjsť k jej podpisu. Ide o predĺženie zmluvy do 2020/2021.
Informácia nebola členom P-SLA zaslaná vopred z dôvodu zaslania Infrontom pred zasadnutím
P-SLA. Znenie dodatku bolo členom P-SLA k dispozícii k nahliadnutiu.
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

K bodu 7:
Plán práce spolu s rozpočtom predložili Komisia športovcov, Medzinárodná komisia, Legislatívna
komisia a Komisia projektov. Komisia vzdelávania a Materiálová komisia nedodali ani rozpočet ani
plán práce. Komisia rozhodcov a Marketingová komisia predložili rozpočet. Plán spolu s rozpočtom
komisií, ktoré materiály dodali do dnešného P-SLA boli prednesené GS SLA. Prezidentka navrhuje
tieto materiály vziať na vedomie. Ide o interné materiály, ktorými by mali jednotlivé komisie
disponovať, prosí predsedu KRK aby kontroloval, či komisie pracujú podľa stanoveného plánu.
Predseda Materiálovej komisie, J.Garaj zdôvodnil chýbajúce materiály tým, že ak je materiál na SeSLA evidovaný aj uskladnený, nevidí dôvod čerpania rozpočtu. Prezidentka uviedla, že náplň práce
komisie je v Organizačnom poriadku SLA a podľa toho by mala komisia aj pracovať.
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
UZN. 13-04/56
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
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
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K bodu 8:
GS SLA predniesla revíziu reprezentačných zmlúv na sezónu 2013/2014 ku dňu 23.09.2013.
UZN. 13-04/58
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
Šandor a Kartík neboli prítomní.
K bodu 9:
Jednotliví zástupcovia úsekov podali informácie o príprave súťažných poriadkov.
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
K bodu 10:
Zástupcovia OÚ podali informácie o prípravách kalendára športových podujatí v rámci SLA,
v najbližších dňoch budú zasadnutia P-OÚ, kde by mali byť tieto kalendáre definitívne odsúhlasené.
Následne budú zaslané na Se-SLA tak, aby bolo možné vydať poverovacie dekréty usporiadateľom
a uzavrieť poistné zmluvy, príp. zmluvy o spolupráci s usporiadateľmi.
UZN: 13-04/60
P-SLA poveruje OÚ dodaním kalendára pretekov na sezónu 213/2014 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
K bodu 11:
Hospodárne využívanie mikrobusu prideleného SLA pre úseky SÚ a ÚSK
Predseda KRK, Pavol Kutlík, predložil návrh na prehodnotenie potreby pridelenia mikrobusu pre SÚ
a ÚSK SLA s prihliadnutím na skutočnosť, že tieto úseky vlastnia už dva mikrobusy na tak nízky
počet členov a s požiadavkou, aby dané úseky predložili plán využívania mikrobusu (či je mikrobus
dostatočne využitý a či jeho využívanie nie je možné súčasne aj inými odbornými úsekmi).
Nikto z P-SLA nechce prehodnocovať uznesenie ohľadom pridelenia mikrobusu SLA pre úseky SÚ
a ÚSK. Nikto nepodal návrh na zmenu uznesenia, to znamená, že uznesenie je naďalej platné.
Konflikt záujmu u člena KRK – Tomáša Karolyho
Zo strany KRK bol zistený konflikt záujmov u člena KRK – Tomáša Karolyho, ktorý je zároveň členom
KRK a členom P-ÚSK. Všeobecne platí zásada, že člen kontrolného orgánu by nemal byť aj členom
výkonného orgánu. Na základe toho navrhuje predseda KRK osloviť p. Karolyho s návrhom
o vyriešenie tohto konfliktu tak, že sa vzdá jednej z funkcií.
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Počas zasadnutia P-SLA bol doručený e-mail od T.Károlyho, že sa vzdáva funkcie člena KRK.
SÚ a ÚSK navrhnú namiesto T.Károlyho náhradníka do KRK v zmysle stanov SLA.
Oprávnenia na vedenie motorových vozidiel
Predseda KRK pripomína P-SLA potrebu vyriešiť oprávnenia na vedenie motorových vozidiel vo
vlastníctve SLA u trénerov, ktorí motorové vozidlá SLA používajú.
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.
Podnet p. Baláža z LK Levoča
Zo strany predsedu KRK bola podaná informácia o sťažnosti p. Baláža z LK Levoča. Obsahom tejto
sťažnosti bolo, že p. Valuška, ktorý je vedený ako podpredseda trénerskej rady BÚ SLA je súčasne aj
členom P-BÚ, čo je v rozpore s organizačným poriadkom BÚ. Posledné zasadnutie P-BÚ sa
uvedeným podnetom zaoberalo so záverom, že došlo k formálnej chybe a členstvo p. Valušku v P-BÚ
je z dôvodu funkcie marketingový manažér, o čom bol písomne sťažovateľ informovaný.
Kontrola zápisov z členských schôdzí SLA
Predseda KRK konštatoval, že niektoré odborné úseky dodnes nesplnili svoje povinnosti
a nepredložili najmä požadované zápisy z ČS OÚ na Se-SLA napriek urgencii Se-SLA a uzn. P-SLA.
Predloženie týchto zápisov je nutné z dôvodu preukázania legitímnosti členstva v P-SLA zástupcov
jednotlivých úsekov. Pokiaľ uvedené zápisy nie sú predložené, je sporné, či členovia P-SLA za dané
úseky sú aj oprávnení byť na P-SLA, hlasovať a príjmať uznesenia na P-SLA a schvaľovať čerpanie
finančných prostriedkov. Predseda KRK navrhuje do doručenia všetkých materiálov, najmä zápisov,
pozastaviť financovanie OÚ.
V závere predseda KRK informoval o vykonaných kontrolách a to kontrola účtovníctva a evidencie
členov na sekretariáte SLA a kontrolu klubu SnowSports Club ohľadom zakúpenia a preukázania
materiálu zakúpeného z prostriedkov projektov SLA. Obe kontroly prebehli bez zistenia vážnych
nedostatkov. Zápisy z týchto kontrol sú na Se-SLA.
Zároveň KRK plánuje uskutočniť ďalšie kontroly smerom k už zrealizovaným projektom podporených
zo SLA.
K bodu 12:
Prezidentka SLA informovala o dianí ohľadom pripravovaných MSJ 2014. Zatiaľ každá pracovná
skupina pracuje samostatne.
S p. Tučekom sa pripravuje na podpis zmluva ohľadom dodávky tyčí.
Komisie sa zaoberali aj personálnym obsadením – pomoc sľúbili Česi ako technici (grátis, hradené
iba oblečenie, ubytovanie, stravovanie). Taktiež sa prisľúbili dobrovoľníci z Chorvátska. Tiež im bude
hradená iba strava, ubytovanie a oblečenie. Za svoju prácu nebudú žiadať finančnú náhradu.
Zasadala Ubytovacia a stravovacia komisia, kde z našej strany bola zadefinovaná požiadavka na
cenu. Z ich strany zatiaľ nebola potvrdená. P. Senčeková bola na stretnutí s p. Hurtajom – ubytovateľ
Lúčky a dohodla rezerváciu za veľmi dobrých podmienok.
Dňa 12.09.2013 sa uskutočnilo stretnutie p. Ing. Janky Gantnerovej s ministrom obrany, ministrom
školstva, ministrom vnútra SR, na ktorom bol odovzdaný propagačný materiál MSJ 2014 spolu
s plánom vrcholových podujatí SLA, kde je MSJ 2014 predstavené ako testovacie podujatie smerom
ku kandidatúre ZOH 2022 a zároveň ako najväčšie podujatie v súlade s programom vlády, na základe
ktorého máme presadzovať šport pre žiacke a juniorske kategórie. Predstavený projekt bol zo strany
ministrov hodnotený veľmi pozitívne. Uskutočnilo sa aj stretnutie s premiérom SR, kde premiér
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prisľúbil pomôcť s generálnym partnerom – Tipos. Zároveň prisľúbil prehodnotenie záštity nad týmto
podujatím, resp. prebratie záštity prezidentom SR a zároveň prisľúbil spolufinancovanie podujatia.
Okrem toho prebehlo stretnutie s ADA, kde prebehla dohoda o spôsobe spolupráce a o rozpočte. Do
rozpočtu prezidentka navrhuje, aby boli odobrané vzorky víťaz + 1 vylosovaný športovec na každú
disciplínu (cena jednej odobranej vzorky 400-450,-€). Podmienky budú bližšie upresnené pri podpise
zmluvy.
Čo sa týka sponzorov, okrem generálneho sponzora máme prísľub aj od Mercedesu a pracujeme aj
na spoločnosti Budiš, ktorá by mala sponzorovať nápoje počas MSJ.
Po návrate z Zurichu bude zasadať organizačný výbor MSJ, kde bude všetko skonkretizované.
ÚAD má požiadavku čo najskôr predložiť reálny rozpočet podložený ponukami partnerov, príp.
zmluvami
K bodu 13:
ÚLT
p. Šandor už nebol prítomný. Prezidentka však oficiálne poblahoželala reprezentácii v Japonsku,
pričom výsledok B.Míkovej z MS v Japonsku – zlatá medaila hodnotila veľmi pozitívne.
p. Šandor navrhol, aby bol na MŠVVŠ SR zaslaný list ohľadom vynikajúcich výsledkov z MS 2013
v Japonsku, ktorý sám sformuluje. List bude zaslaný prostredníctvom Sekretariátu SLA.
ÚAL /informovala p. Poľanová/
- pretekári boli v auguste na Novom Zélande, medzitým trénujú
- Natália Šlepecká po operácii, už rehabilituje, v decembri by mala začať s tréningom, je vysoká
pravdepodobnosť, že na ZOH bude štartovať.
ZPŠ /informoval p. Mihok/
- 3 týždne sústredenia v Austrálii, kde absolvovali aj štart na svetových pohároch
- Príprava momentálne pokračuje na ľadovci, od budúceho týždňa do konca novembra sústredenie
Hintertux, prípadne Pitztal
- Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou - 2x1.miesto
Petra Kozičková s navádzačom Michalom Červeňom - 1x1. a 1x2.miesto
Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom - 2x1. a 1x 2.miesto
Marek Kubačka s navádzačkou Natáliou Karpišovou - 1x3.miesto
Jakub Krako s navádzačom Martinom Motykom - 1x2.miestoPetra Smaržová - 2x1.miesto
Martin France - 2x3.miesto
ÚSnb /informoval p. Hliničan/
- Predvčerom sa vrátili z Nového Zélandu – účel: svetový pohár a tréning, boli tam 6 týždňov
- Hodnotí to zle hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia
- Najbližšie sústredenie na Hintertuxe – celý október
- K.Mihok sa informoval ohľadom pridelenia účelových prostriedkov z MŠVVŠ SR pre K.Medlovú,
prezidentka ho informovala o krokoch, ktoré podnikol Se-SLA, zatiaľ stále čakáme na odpoveď,
ktorá podľa vyjadrenia MŠVVŠ SR bude po zasadnutí Rady ministra.
- Karol Mihok zatiaľ nehodnotí výsledky našich reprezentantov (Medlová, Matys) v roku 2013
pozitívne z hľadiska splnenia kritérií a účasti na ZOH 2014 v Sochi.
BÚ /informoval p. Malák a p. Ivanič/
Michal Malák predniesol požiadavky P-BÚ, ktoré sa konalo dnes o 9.00 hod. v Poprade. Prezidentka
navrhuje schválenie týchto požiadaviek smerom k P-SLA až po formálnej úprave požiadaviek zo
strany BÚ a následnom prednesení na najbližšom P-SLA.
Ivo Ivanič informoval o vydarenom seminári trénerov v Liberci, kde načerpali hlavne info ohľadom
metodiky na tréningov.
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- RD muži sa vrátili zo sústredenia v Livignu
- Juniori a OH nádeje majú spoločné sústredenie na Sliezskom Dome
SÚ a ÚSK /informoval p. Tánczos/
- Pretekári absolvovali FIS camp, veľmi dobrá úroveň
ÚAD /Informovali Marino Mersich a Martin Kupčo/
- Momentálne majú schválenú RD UNI
- Dolaďujú kalendár – termíny už majú, chýba im doplnenie organizátorov
- M. Kupčo informoval o realizovanom kempe U21, ktorý sa uskutočnil za účasti takmer všetkých
juniorských reprezentantov, ich trénerov a za účasti talianskeho trénera – konzultant na dva dni.
Hodnotí to veľmi pozitívne. Tréneri sa zo začiatku k tomu stavali defenzívne, nakoniec to dopadlo
dobre, diskutovali s konzultantom, pýtali sa na jeho názory, prezentovali svoje a pod.
- Čo sa týka výsledkov, tak ako vlani, štart do sezóny hodnotí veľmi kladne – Kantorová celková
víťazka kontinentálneho pohára, Falát v Austrálii nie zlé ale ani výnimočne dobre, Andreas Žampa
vynikajúci výsledok, Adam potvrdil svoj vysoký štandard. Vyzdvihol aj výborné výsledky Janky
Gantnerovej v Argentíne. Veronika Zuzulová a Petra Vlhová sa vrátili z Argentíny a Chille, kde
trénovali s francúzskym tímom, mali výborné podmienky. O ostatných pretekároch nemá bližšie
info, trénuju doma, hala Litva.
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:
Akademické RD muži: Mlynár Peter, Segeč Andrej, Kapšo Martin, Brűnn David, Michalovský
Rudolf, Šulek Miroslav, Polačko Michal, Žiška Peter
Akademické RD ženy: Segečová Eva, Gombalová Jana, Krišicová Katarína, Valaštanová Katarína,
Halačová Michaela

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

K bodu 14:
Schválenie dotácie na pracovnú cestu p. Povrazníka
Prezidentka informovala o požiadavke K.Povrazníka na schválenie príspevok na jeho pobyt na
vedeckej konferencii s možnosťou dodania metodických materiálov ako protihodnotu. Jedná sa
o výšku 400,-€. M.Mersich informoval P-SLA, že túto požiadavku P-ÚAD neschválilo a že v prípade,
že bude mať záujem o metodiku, zakúpi ju po jej vypracovaní.
UZN. 13-04/63
P-SLA neschvaľuje pracovnú cestu p. Povrazníka
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Výberové konanie auto SLA
Prezidentka SLA informovala o procese výberovej komisie. Ten bol taký, že v pondelok sa podpísala
zápisnica z vyhodnotenia ponúk. Auto bude vyrobené v 50.týždni 2013.
Podnet člena SLA na prerozdelenie financií SLA zo štátnych dotácií
M.Mersich predniesol požiadavku, či je možné riešiť rozpočet spôsobom, aby náklady na Se-SLA boli
tvorené pomernou čiastkou z reprezentácie a rozvoja odvetvia a čiastkou z mládežníckych
prostriedkov.
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GS uviedla, že podľa zmluvy s MŠVVŠ SR to nie je možné, pretože prostriedky na mládež sú viazané
na mládež a musia byť preukázateľne použité na činnosť mládeže ako napr. mzdy/odmeny trénerov,
sústredenia a športová príprava, materiál a pod. Prostriedky na reprezentáciu sú určené aj na rozvoj
odvetvia a teda na réžiju. Ani účelové prostriedky nesmú byť využívané na mzdy, telefóny a ostatné
náklady Se-SLA napriek tomu, že zabezpečujú činnosť aj pre športovcov, ktorí majú tieto prostriedky
pridelené.
Polep áut SLA
Predseda marketingovej komisie predložil ponuky na polep áut, tie budú doplnené o ďalšie do konca
39.týždňa 2013. Marketingová komisia následne vyberie ponuku s najlepšou cenou.
Komisia projektov
p.Garaj navrhol, aby komisia rozdeľovala na projekty len tie financie, ktoré sama zoženie, teda nie
štátne dotácie alebo FIS dotácie. Zároveň navrhuje, aby projekty vyhodnocovala komisia zriadená len
na tento účel.
Prezidentka reagovala, že je v dnešnej dobe veľmi ťažké zohnať financie na reprezentantov, nie to
ešte na projekty. Podporu klubov máme vo svojej hlavnej činnosti a je možné, aby komisia do
budúcnosti zmenila témy, resp. ich viac špecifikovala. Komisia má podľa Organizačného poriadku
SLA v kompetencii aj vyhodnotenie projektov, bolo potrebné reagovať pri schvaľovaní Organizačného
poriadku v auguste, zmena je možná až pri nasledujúcej zmene Org.poriadku SLA.
Výzva na WSD
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

Prezidentka sa poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie.
Vo Vysokých Tatrách, 23.09.2013
Termín nasledujúceho zasadnutia: 10/2013
Trvanie: 6 hodín
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