Zápis
11. ZASADNUTIE P-SLA
Dátum, hodina konania:
Miesto:
Prítomní členovia P-SLA:
KRK:
Hostia:
Ospravedlnení:

18.06.2014_streda_10.00 hod.
Karpatská 15, 058 01 Poprad, 6. poschodie, č.dv. 606
Gantnerová, Ivanič, Mihok, Kartík, Šandor, Garaj, Malák, Hliničan,
Poľanová, Mersich
Kutlík
Kupčo, Kubusová, Čambalová, Ganzová, Martinkovičová
Penkert – materská dovolenka, Tánczos, Dluhoš

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Čerpanie k 05/2014
Schválenie zmlúv na podpis
Reprezentačné družstvá 2014/2015 – schválenie
Interné smernice SLA
Členské schôdze OÚ SLA – informácie
Konferencia SLA 2014 – vyhodnotenie
Informácie z FIS kongresu Barcelona
Informácie KRK
Informácie odborných úsekov SLA
Rôzne

Gantnerová
Gantnerová
Kubusová
Kubusová
predsedovia OÚ
Gantnerová, Kubusová
predsedovia OÚ
Gantnerová
účastníci FIS kongresu
Kutlík
predsedovia OÚ

K bodu 1
11. zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA, Ing. Janka Gantnerová. V úvode privítala členov P-SLA.
Poďakovala, že sa členovia P-SLA zúčastnili vo veľkom počte a dnešné P-SLA tak môže byť uznášania schopné.
Meškať budú: p. Kartík.
Zápis vypracuje Martina ČAMBALOVÁ, overia Michal MALÁK a Ladislav ŠANDOR.
Prezidentka informovala členov P-SLA, že priebeh P-SLA bude zvukovo nahrávaný pre uľahčenie
písomného zápisu. Členovia P-SLA súhlasili.
V úvode poblahoželala novozvolenému predsedu ÚSn, Marekovi Hliničanovi, ktorý bol v nedeľu 15.6.2014
zvolený za predsedu úseku. Zároveň poďakovala bývalému predsedovi, Karolovi Mihokovi, za zodpovedný
prístup a vedenie tohto úseku.
Poradie programu bude pozmenené z dôvodu účasti p. právničky na P-SLA k bodu 8. Konferencia SLA 2014 –
vyhodnotenie – tento bod programu sa bude preberať ako prvý bod na dnešnom P-SLA. Ďalším bodom bude
bod č. 3 Čerpanie k 05/2014 z dôvodu účasti p. Ing. Ganzovej, externej účtovníčky SLA, na dnešnom P-SLA.
P-SLA schválilo zmenu programu a pozvánku 11. P-SLA.
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K bodu 2
KONTROLA ÚLOH
ÚLOHA14/9.P-SLA
Vypracovať projekt SES CUP pre podujatie, ktoré sa má uskutočniť 20.12.2014. ÚAD tento projekt zároveň
zapracuje do svojej koncepcie medzinárodných podujatí.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: 6.5.2014
P. Kupčo informnoval, že rozpočet pre toto podujatie bol vypracovaný a odprezentovaný na Kongrese v Barcelone, kde
bol predložený na zasadnutí SES. Na usporiadanie tohto podujatia sú traja kandidáti: Rumunsko, Čierna hora a my.
Končené rozhodnutie zatiaľ nemáme. Obdŕžali sme email s požiadavkami na doplnene, resp. inštrukcie k úprave
rozpočtu. Týmito požiadavkami sa bude p. Kupčo zaoberať.
--------------------------------------------------------------------ÚLOHA 15/9.P-SLA
Zistiť presnú výšku dotácie na SES CUP.
Z: prezidentka
T: po konferencii v Barcelóne
11. P-SLA: nie je určená presná suma. Spomedzi troch kandidátov sa vyberie najlepší kandidát s víťazným
rozpočtom.
--------------------------------------------------------------------ÚLOHA 16/9.P-SLA
Se-SLA spolu so športovými riaditeľmi vypracuje projekt pre Erasmus.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: ASAP
--------------------------------------------------------------------Úloha 7/8.PSLA
Se-SLA vypracuje návrh cenovej kalkulácie, finančného pokrytia a obsahu seminára fyzioterapeutiky, medicíny,
doplnkovej výživy pre všetky úseky. Na 11. P-SLA sa určí termín seminára. PO požiadavkách z OÚ navrhneme
na čo konkrétne má byť zameraná seminár fyzioterapeutiky.
Z: Se-SLA
T: 9. P-SLA
9. P-SLA : termín predĺžený do 11. P-SLA
11. P-SLA: Se-SLA osloví elektronicky P-SLA na spracovanie tejto úlohy. Je potrebné zakomponovať do toho
aj komisiu vzdelávania SLA, ktorú oslovíme s tým, aby vypracovala návrh školenia – seminára pre všetky úseky.
Termín splnenia: bez termínu.
--------------------------------------------------------------------KONTROLA UZNESENÍ
UZN: 13-05/73 – trvá
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
8.P-SLA – p. prezidentka urgovala vyjadrenie mailom, čakáme na odpoveď !
9. P-SLA – Se-SLA opätovne osloví ministerstvo so žiadosťou o odpoveď
10.P-SLA- Se-SLA opätovne oslovil ministerstvo, zatiaľ čakáme na odpoveď
11. P-SLA: prezidentka urgovala odpoveď osobne na MŠVVaŠ SR, stanovisko poslali poštou,
avšak na adresu sídla do Smokovca. Zásielka sa im vrátila späť, čakáme na preposlanie
vyjadrenia na korešpondenčnú adresu do Popradu.
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-05/74 - trvá
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:
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--------------------------------------------------------------------UZN. 13-05/75 - trvá
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 - trvá
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
8.P-SLA – p. prezidentka urgovala vyjadrenie mailom, čakáme na odpoveď ! Opätovne osloviť
MŠVVaŠ SR!
9. P-SLA – Se-SLA opätovne osloví ministerstvo so žiadosťou o odpoveď
10.P-SLA- Se-SLA opätovne oslovil ministerstvo, zatiaľ čakáme na odpoveď
11. P-SLA: prezidentka urgovala odpoveď osobne na MŠVVaŠ SR, stanovisko poslali poštou,
avšak na adresu sídla do Smokovca. Zásielka sa im vrátila späť, čakáme na preposlanie
vyjadrenia na korešpondenčnú adresu do Popradu.
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-06/84 - trvá
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloženým návrhom pravidiel pre RD, predložený
predsekyňou Legislatívnej komisie SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.P-SLA – nesplnené.
Prezidentka žiada, aby sa týmto uznesením jednotlivé OÚ SLA zaoberali, hlavne na trénerských radách.
Termín apríl 2014.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/118
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 04/2014 prednesené Denisou Kubusovou s pripomienkami. P-SLA požaduje
výstupy po kalendárnych mesiacoch. Se-SLA na ďalšie zasadnutie P-SLA upraví formát čerpania podľa
predložených pripomienok.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0

11. P-SLA - splnené

--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/119
P-SLA doporučuje hlasovanie o zmenách stanov SLA Konferencii SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/120
P-SLA schvaľuje Ing. Janku Gantnerovú za predsedajúcu Ko-SLA 2014, konanej dňa 25.05.2014.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/121
P-SLA schvaľuje zloženia jednotlivých komisií Ko-SLA 2014, konanej dňa 25.05.2014 v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Klement, Kutlík, Hliničan
p. Kutlík dňa 19.05.2014 odmietol telefonicky funkciu v mandátovej komisii Ko-SLA, z titulu predsedu KRK,
kde bude plniť na konferencii povinnosti vyplývajúce hlavne z funkcie predsedu KRK – prezentácia správy
predsedu KRK za obdobie 2013.
Návrhová komisia: Senkar Tibor st., Holienčík Stanislav, Ilenčík
Volebná komisia: Šandor, Novodomec František, Kapsiarová Jana
Zapisovateľ: Martina Čambalová
Overovatelia: Malák Michal, Dluhoš
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Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/121
P-SLA schvaľuje Správu o činnosti SLA za obdobie 2013/2014 prednesené prezidentkou SLA
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Správa o činnosti SLA bude zaslaná športovým riaditeľom na doplnenie.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/122
P-SLA schvaľuje Správu o hospodárení SLA za rok 2013, Správu nezávislého audítora.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/123
P-SLA schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku Ko-SLA 2014, konanej dňa 25.05.2014.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V pondelok 19.05.2014 budú návrhy vyvesené na webovej stránke SLA.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/124
P-SLA schvaľuje zoznam hostí na Ko-SLA 2014, konanú dňa 25.05.2014. Športoví riaditelia, ktorí nezaslali
zoznam hostí, zašlú ho mailom na sekretariát SLA najneskôr do pondelku 19.05.2014
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/125
P-SLA schvaľuje termín konania Lyžiara roka – 25.05.2014 o 15.00 hod., Grand Hotel Bellevu, Vysoké Tatry.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa:0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/126
P-SLA schvaľuje zoznam pozvaných hostí na Lyžiara roka – 25.05.2014 po skončení Riadnej Ko-SLA, Grand
Hotel Bellevu, Vysoké Tatry.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/127
Predsedovia OÚ, ktoré ešte nemali členskú schôdzu, oznámia do 25. mája 2014 termín členskej schôdze.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/128
P-SLA berie na vedomie predložený výsledok hospodárenia MSJ 2014 a schvaľuje, že na účtovnej strate
rozpočtu MSJ 2014 sa okrem úseku alpských disciplín nebudú nijak podieľať žiadne iné odborné úseky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/129
P-SLA odsúhlasuje finančnú dotáciu na knihu p. Schlanka – Cesta na Olymp vo výške 200,-€.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval:
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/130
P-SLA schvaľuje uzatvorenie Darovacej zmluvy s mesto Martin, predmetom ktorej je príspevok na finančnú
zbierku Pamätník slovenských olympionikov vo výške 100 EUR.
Za:8
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval: 1
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-10/131
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok úseku lyžovania na tráve na sezónu 2014/2015.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 3
UZN. 14-11/132
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 05/2014 prednesené Denisou Kubusovou.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------K bodu 4
Obchodný
partner

Predmet
zmluvy

Suma v EUR

Trvanie
zmluvy

KTAG s. r. o.

Nájom Poprad

0

suma bez zmeny
upravené len
poschodie

Ing. Mária
Schreterová

Vykonávanie
finančného
auditu
2014/2015

-

1.300,-€ bez
DPH

Jún 2014 –
Marec 2015

UNION

Dodatok č. 4
k PZ podujatia

0

doplnenie dvoch
podujatí
/SÚ, ÚLT/

od 6.6.2014 DN

Igor Zagernik

Trénerská
činnosť ÚAD
v zmysle HŠP

Jaroslav
Babušiak

Trénerská
činnosť ÚAD
v zmysle HŠP

Branislav Bizík

Trénerská
činnosť ÚAD
v zmysle HŠP

Martina
Čambalová

Výkon funkcie
administratívneh
o pracovníka

-

1.750,-€

1.250,-€

1.300,-€

-

450,-€
brutto/mesiac

1.6.2014 - DN

12.6.2014 –
30.4.2015
s opciou na ďalší
rok
12.6.2014 –
30.4.2015
s opciou na ďalší
rok
12.6.2014 –
30.4.2015
s opciou na ďalší
rok
Od 1.7.2014
počas
zastupovania
MD P. Penkert

P. Garaj navrhuje prehodnotenie uzatvorenej zmluvy s Ernestom Penkertom na výkon administratívnych prác
v SLA. P-SLA vzalo túto informáciu na vedomie, bude sa ňou zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí.
UZN. 14-11/133
P-SLA schvaľuje podpis zmlúv prednesených Denisou Kubusovou.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe stanov prijatých Konferenciou SLA dňa25.5.2014, v mene SLA ako štatutárny zástupca koná
a podpisuje prezident SLA (Ing. Janka Gantnerová ) a súčasne ďalší člen Predsedníctva SLA, ktorým je
podpredseda Predsedníctva SLA (Ivan Ivanič alebo Marino Mersich) alebo generálny sekretár SLA (Petra
Penkert) splnomocnený Predsedníctvom SLA.
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Je potrebné určiť kto bude podpisovať reprezentačné zmluvy pre úseky – predseda OÚ, podpredseda P-SLA,
prezident SLA. Ivan Ivanič bude podpisovať zmluvy dotýkajúce sa severských discipline – BÚ, ÚS, ÚSK. Marino
Mersich bude podpisovať zmluvy tých úsekov, ktoré spadajú pod športového riaditeľa ÚAD, Martina Kupča –
ÚAD, ÚLT, ÚAL, ÚSn.
K bodu 5
UZN. 14-11/134
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev ÚAD, BÚ, ÚSn, ÚAL, ÚLT, SÚ, ÚSK na sezónu 2014/2015.
Zoznam reprezentačných družstiev tvorí príloha č. 1 tohto zápisu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1
K bodu 6
UZN. 14-11/135
P-SLA schvaľuje predložené zmeny v registračnom poriadku SLA s účinnosťou od 1.7.2014. Prijaté zmeny v
registračnom poriadku sú prílohou č. 2 tohto zápisu.
Za: 8
Proti: 1 (Malák)
Zdržal sa: 0
UZN. 14-11/136
P-SLA schvaľuje zmenu názvu Ekonomickej smernice SLA na smernicu s názvom “ Ekonomická smernica SLA –
cestovné náhrady a obstarávanie hmotného majetku.” Smernica bude zverejnená aj na webovej stránke SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-11/137
P-SLA berie na vedomie predloženú Smernicu o používaní služobných motorových vozidiel. Smernica bude
schválená po dopracovaní sekretariátom SLA a konzultácii s právničkou.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7
Úsek

SÚ

ÚSK

ÚLT

ÚAL

Termín
25.04.2014
18.00 hod.
25.04.2014
16.30 hod.
24.05.2014
15.00 hod.
24.05.2014
18.00 hod.

Miesto

Pozvánka bola/bude
odoslaná cez Se-SLA

Hotel Dixon, Banská Bystrica

08.04.2014

Hotel Dixon, Banská Bystrica

08.04.2014

Banka (Ahoj)

10.05.2014

Poprad, Svätoplukova 23

10.05.2014
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BÚ

ÚSn
ÚZPŠ

ÚAD

21.6.2014

MKS Kremnica

6.6.2014

Hotel Patria Štrbské Pleso

30.5.2014

?

?

?

28.6.2014

Športová hala SNV

11.00 hod.

RIADNA ČS UAD

28.6.2014

Športová hala SNV

12.00 hod.

MIMORIADNA ČS UAD

10.00 hod.
15.6.2014
11.00 hod.

13.06.2014

13.06.2014

UZN. 14-11/138
P-SLA berie na vedomie zloženie P-ÚSN, po členskej schôdzi úseku ÚSn, konanej dňa 15.6.2014. P-ÚSn bude
pracovať v zložení: Marek Hliničan – predseda ÚSn, Július Hermély – podpredseda ÚSn, Jíři Michal – člen PÚSn.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8
Prezidentka privítala p. prvávničku SLA a poďakovala jej za jej dnešnú účasť na zasadnutí P-SLA. Ďalej v
súvislosti s p. právničkou, informovala p. prezidentka, že v závere zasadnutia bude prijaté uznesenie, aby
komunikácia členov P-SLA s p. právničkou prebiehala výhradne písomnou formou prostredníctvom
sekretariátu SLA . Prezidentka verí, že nikto z členov P-SLA nebude mať voči tomu námietky.
Źiaden z prítomných členov P-SLA nedal pripomienku k tomuto návrhu komunikácie s p. právničkou.
Ko-SLA sa uskutočnila v dodatočne schválenom termíne 25.05.2014 podľa schválenej pozvánky s programom.
Prezidentka sa ospravedlnila sekretariátu SLA, za to, že celý priebeh rokovania Ko-SLA nebol veľmi v prospech
práce Se-SLA vzhľadom k tomu, že niektoré podklady neboli pripravené tak, ako si delegáti predstavovali, čím
sa vniesol chaos do rokovania Ko-SLA. Samozrejme, že je to poučenie do budúcna, pevne verí, že aj členovia
P-SLA, ktorí boli zároveň aj členmi pracovného P-SLA si uvedomujú, že je to vizitka našej práce. Konferencia je
určitým spôsobom slávnostný okamih vyhodnotenia činnosti. Myslela si, že práve po sezóne 2013/2014, kedy
SLA zaznamenala vela výborných výsledkov. Mali by sme sa pýšiť určitým spôsobom našou prácou inak, ako to
vyznelo na Ko-SLA. Je pravda, že sme nejakým spôsobom spolarizovaní. Nevie, či tá polarizácia vychádza práve
z jej osoby a prestáva mať dôveru v členoch P-SLA. Bola by veľmi rada, keby jej to členovia P-SLA povedali.
Vrátila sa ku konaniu Ko-SLA. Dńa 31.5.2014 sa konalo zasadnutie Kontrólno revíznej komisie, ktorá prijala
opatrenia ku Ko-SLA. Predniesla navrhované opatrenia KRK.
P. Kutlík v zápise uviedol, že uznesenia, ktoré dňa 25.5.2014 prijala IV. Riadna konferencia SLA boli prijaté
v rozpore so stanovami SLA a to:
a) s odsekom 10.1., odsekom 10. 2, odsekom 11.3., pretože na konferencii hlasovali aj členovia P-SLA, ktorí
neboli riadnymi delegátmi a nemali preto právo hlasovať

Strana 7 z 17

b) s odsekom 10.3 písm. d) a odsekom 12.3, pretože nie všetk zmeny stanov boli prijaté požadovanou 2/3
väčšinou prítomných delegátov
M. Mersich: na zasadnutie KRK konané 31.5.2014 nebol pozvaný piaty člen, ktorý bol zvolený na Ko-SLA. Má
za to, že KRK SLA už rozhodla o niečom, na čo nemá právomoci a to, že uznesenia Ko-SLA sú neplatné.
Musíme sa stotožniť s tým, že Ko-SLA bola ukončená, všetky uznesenia vrátane stanov boli prijaté a či sú v
rozpore so stanovami alebo nie, môže rozhodovať iba súd, nikto iný. p. Mersich nevidí žiadny návrh KRK na
nápravy, ale vidí v tom len nabádanie k porušeniu zákona č. 11, par. 11, kde je o.z. povinné do 15 dní
oboznámiť so zmenami MV SR. Podľa jeho názoru nikto iný, ani P-SLA nemôže rozhodovať, či uznesenia boli
prijaté v rozpore alebo nie, ak najvyšší organ je Ko-SLA a my nemáme právo spochybňovať Ko-SLA.
Prezidentka SLA vrátila k vyjadreniu p. právničky, ktorá nám toto vyjadrenie už raz predniesla – medzi
členskými schôdzami a to platí aj o konferencii – medzi konferenciami je najvyšším orgánom P-SLA, ktoré má
právo rozhodovať o všetkých veciach ktoré vzniknú medzi konferenciami a je potrebné o nich rozhodnúť. P.
právnička konštatovala, je úlohou P-SLA prijať stanovisko, či táto Ko-SLA bola v súlade alebo nie, či uznáme, že
delegati IV. riadnej Ko-SLA boli legitímni a mali právoplatný mandát a teda uznesenia boli teda pravoplatné a
vtedy berieme uznesenia Ko-SLA za právoplatné a pošleme návrh stanov na MV SR, samozrejme, bez tých
bodov, ktoré neboli prijaté 2/3 väčšinou. Prezidentka poprosila, aby si vzala slovo p. právnička.
M. Mersich sa pýta, či dnes sú platné uznesenia Ko-SLA alebo nie. Pani právnička povedala, že sú platné
odkedy sa schválili na Ko-SLA. Ale pokiaľ ide o to, či sa porušili stanovy, p. právnička konštatuje, že stanovy
boli porušené. Súhlasí s týmto s KRK SLA, že boli porušené stanovy čo sa týka delegátov. Právomoc KRK SLA
je v tom, že má kontrolovať dodržiavanie stanov. Pri ich porušení má stanoviť opatrenia, aby P-SLA nejakým
spôsobom rozhodlo. Ide teraz o to, že KRK jediné opatrenie, ktoré v tomto opatrení navrhla je, aby sa stanovy
neposlali na MV SR. KRK SLA zistilo porušenie. Neriešila vo svojom zápise, prečo došlo k porušeniu, kto
porušil, či to bolo úmyselné alebo nedbanlivostné. Minulú Ko-SLA bol rovnakým spôsobom delegovaný kľúč.
Kľúč bol schválený P-SLA. Nikto nenapadol schválenie tohto kľúča – ani pred Ko-SLA, ani počas Ko-SLA, ani
po skončení Ko-SLA. Mlčky všetci, ktorí schválili tento delegačný kľúč, vrátane KRK SLA porušili stanovy. Je
potrebné sa pozrieť na to, čo s tým teraz chceme urobiť. Stanovy boli porušené, to je fakt, ale P-SLA je tu na
to, aby všetky uznesenia, ktoré prijala Ko-SLA, realizovalo – tie sú platné. Musíme sa teraz pozrieť na to, kto
môže rozhodnúť, že sú neplatné. KRK SLA má kompetencie len kontrolovať dodržiavanie stanov, KRK SLA
nemá kompetencie rozhodnúť neplatnosť. Iba Ko-SLA môže zrušiť uznesenia, ktoré si prijala.
Prezidentka: sú teraz dve možnosti buď prijmeme uznesenia, ktoré navrhla p. právnička a poslala písomne.
Citujem návrh uznesenia: P-SLA berie na vedomie opatrenie KRK zo dňa 31.5.2014 a súhlasí s neoznamovaním
a nepodávaním návrhu na registráciu zmien stanov SLA na MV SR prijatých na Ko-SLA dňa 25.5.2014.
Následne na to dala návrh na druhé uznesenie, aby bola možnosť nápravy a aby sa schválila riadna, resp.
mimoriadna konferencia – týmto by sme predišli asi súdnym sporom, ktoré budú nasledovať po tom, ako
zašleme návrh týchto stanov na MV SR. Ide o to, aby sme si boli vedomí tohto, že pokiaľ prijmeme, že stanovy
budú zaslané na MV SR sme si evidentne sme si vedomí toho, že porušujeme stanovy, ktoré máme platné a
zároveň si uvedomujeme možnosť vstupu do súdneho sporu za neplatnosť týchto zmien v stanovách.
Právnička: prečo neurobilo KRK SLA toto opatrenie skôr, pred Ko-SLA. KRK SLA pred Ko-SLA sa mala
pozrieť na to, či niekto neporušil stanovy, mala upozorniť na pochybenie pri stanovovaní delegačného kľúča.
P. Kutlík: tak ako sme mohli prísť s opatrením pred tým, mohli sme prísť aj potom. Počas Ko-SLA sme zistili,
že došlo k špekuláciám, až vtedy sme sa začali hlbšie zaoberať týmto problémom. To je prvá vec. Druhá vec:
vravíte, že v bode ohľadom stanov, čo prešli 2/3 väčšinou sú vporiadku. Vôbec to nie je vporiadku. Pretože
tam hlasovali opäť delegati, ktorí nemali pravoplatný mandát. Preto KRK SLA nehľadalo riešenie, nechali to na
P-SLA, aby sa hľadal nejaký konsenzus. Nikto to nechcel spochybňovať. Ďalej hovorí, že niektorí členovia sú
odhodlaní, ak pôjdu stanovy na MV SR v takomto znení (odsúhlasené delegátmi, ktorí nemali právoplatný
mandát hlasovať), dať podnet na ministerstvo, že tieto stanovy boli prijaté v rozpore s našimi stanovami.
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Chceme hľadať riešenie tu, medzi nami, s dobrou vôľou. Sú naozaj rôzne variant – brať možno konferenciu
ako výročnú alebo hľadať ďalšie riešenia.
M. Mersich: je za to, aby sa konala náprava zvolaním mimoriadnej konferencie.
I.Ivanič: absolútne sa spolieha na ustriehnutie veci z právneho hľadiska. KRK SLA je orgán, ktorý má dohliadať
na to, či stanovy neboli porušené. Je toho názoru, že toto treba napraviť konferenciou opakovanou a
mimoriadnou. Do tej doby sú uznesenia a Ko-SLA platné. Mali by sme akceptovať to, čo sa prijalo ale súčasne
ako opravný prostriedok je dohodnúť sa na termíne mimoriadnej konferencie.
Prezidentka: z opatrení KRK, prijatých na zasadnutí KRK dňa 31.5.2014, KRK navrhuje z dôvodu neplatnosti
hlasovania a následnej neplatnosti zmien stanov SLA prijatých na IV. Riadnej konferencii SLA, neoznamovať a
nepodávať na MV SR návrh na registráciu zmien Stanov SLA. Prezidentka dala o tomto uznesení hlasovať.
Upozornila, že pokiaľ budeme hlasovať tak, ako to p. právnička navrhla, že stanovy nebudeme posielať na MV
SR a budeme súhlasiť s názorom KRK SLA – delegáti boli nelegitímni a prijaté uznesenia neboli v súlade s
platnými stanovami, pokiaľ budeme hlasovať proti tomuto, budeme si vedomí, že porušujeme stanovy, ktoré sú
platné, ale dodržíme uznesenia IV. riadnej Ko-SLA, ktoré boli hlasované s delegátmi, ktorých legitímnosť je
spochybnená na základe podnetu člena SLA.
UZN. 14-11/139 – uzn. neprešlo
P-SLA berie na vedomie opatrenie KRK zo dňa 31.5.2014 a súhlasí s neoznamovaním a nepodávaním návrhu na
registráciu zmien stanov SLA na MV SR prijatých na Ko-SLA dňa 25.5.2014.
Za: 3
(Garaj, Gantnerová, Šandor)
Proti: 2
(Ivanič, Mersich)
Zdržal sa: 3 (Malák, Poľanová, Hliničan)
Nehlasoval: p. Kartík, ktorý na tomto bode rokovanie ešte nebol prítomný
Zmenu stanov SLA budeme posielať na MV SR. Prosím p. právničku o prípravu podkladov na ministerstvo
vnútra SR na podanie zmeny stanov.
Následne dala prezidentka hlasovať o schválení termínu Riadnej (nápravnej) konferencie SLA do 160 dní.
P. Mersich má za to, aby sa konala mimoriadna konferencia SLA do 120 dní. P. Kutlík oponoval – prečo by to
mala byť mimoriadna konferencia SLA a nie riadna. Prezidentka reagovala na návrh p. Mersicha o zvolanie
mimoriadnej konferencie tým, že v tom môže vidieť to, že chce odvolanie prezidenta. P. Mersich otvorene
vyjadril nedôveru voči prezidentke SLA – ako prezident, ktorý by mal byť nestranícky by mal prijať uznesenia
Ko-SLA tak ako boli schválené, mal by rešpektovať vôlu tých, ktorí rozhodujú. Prezidentka má za to, že ako
prezident SLA zastupuje celú členskú základňu a zastupuje navonok všetkých. Každopádne jej konanie musí byť
v súlade so stanovami. Nemôže konať vedome v rozpore so stanovami.
A ak chce p. Mersich povedať, že prezidentka SLA, p. Gantnerová, do toho dáva politiku a, že zastáva nejaké
iné živly, tak to nie je pravda. Všetko čo urobila, urobila kvôli tomu, aby boli dodržané stanovy SLA
a organizačné poriadky odborných úsekov, a aby boli dodržané pravidlá fungovania také, aké si zaslúži členská
základňa, ktorú máme na úrovni, a aby sa za nás nehambila. Celá táto situácia vznikla delegovaním ÚAD na KoSLA. Týmto delegačným kľúčom nastala polarizácia členskej základne.
Prezidentka ďalej predniesla podnet člena SLA, ktorý hovorí, ,,Počet delegátov Členskej schôdze
odborného úseku je stanovený na základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu stanoví
predsedníctvo odborného úseku k 30 . dňu pred dátumom konania Členskej schôdze výlučne
podľa veľkosti členskej základne organizačných zložiek. ,, Kľúč bol stanovený 13.6.2014 a na
stránke SLA zverejnený až 16.6.2014. Vzhľadom na netradičnosť a komplikovanosť stanoveného
kľúča ( počet delegátov sa rovná počtu všetkých dospelých členov ÚAD SLA ) pokladáme
tento časový úsek za nedostatočný.”
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Prezidentka využila prítomnosť p. právničky, aby sa tiež k tomuto podnetu vyjadrila. P. Mersich dal na to
mailovú odpoveď, že bol prijatý Kluč bol stanoveny 30/5 Tj k 30 dni pred ČS info a pozvánka bola poslaná
podľa stanov a to 14 vopred. P. právnička dá na tento podnet písomné stanovisko. P. právnička vo svojom
písomnom stanovisku zo dňa 25. júna 2014 uvádza:“ Zo zápisu konania Predsedníctva ÚAD zo dňa 12.06.2014
vyplýva, že kľúč na zvolanú členskú schôdzu ÚAD bol odsúhlasený dňa 30.05.2014 elektronickým hlasovaním.
Z uvedeného dôvodu podnet ne je dôvodný, pretože sa splnila podmienka stanovenia kľúču k 30. dňu pred
dátumom konania Členskej schôdze, t.j. 30.05.2014.“
Ďalší podnet – porušenie stanov v bode 18.2. Počet delegátov Členskej schôdze odborného úseku je
stanovený na základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu stanoví predsedníctvo odborného úseku k 30.
dňu pred dátumom konania členskej schôdze výlučne podľa veľkosti základne organizačných zložiek. P.
právnička vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 25.júna 2014 dáva k tomuto podnetu toto stanovisko:
„Predsedníctvo ÚAD pri stanovení tohto kľúč bralo do úvahy len veľkosti základne organizačných zložiek tým, že
organizačná zložka bude môcť nominovať toľko delegátov, koľko má člen s aktívnym volebným právom. Nie je
možné pri stanovení kľúča určiť organizačnej zložke viac delegátov ako má členov s aktívnym volebným
právom, pretože by sa jej odobrala možnosť svoje právo realizovať. Poukazujem aj na ustanovenie 8.1 písm. e)
Stanov, na základe ktorého má každý člen SLA aktívne volebné právo, ak v čase hlasovania dovŕšil 18. rokov,
ktoré bude vykonávať len prostredníctvom organizačnej zložky, pod ktorou je zaregistrovaný v SLA. Na základe
týchto skutočností pri stanovení kľúča na členskú schôdzu ÚAD nedošlo k porušeniu Stanov SLA.“
P. Garaj: využil prítomnosť právničky a informoval sa, že ak člen organizačnej zložky, ktorý má splnené
členské povinnosti, má splnené všetky záväzky voči SLA, či je to do 18 rokov, alebo masters – má také isté
volebné právo alebo nemá?
Právnička: aktívne volebné právo má iba ten, ktorý dovŕšil vek 18 rokov.
UZN. 14-11/140
P-SLA schvaľuje termín Riadnej konferencie SLA do 160 dní od dnešného dňa. Legislatívna komisia SLA pripraví
hamonogram Ko-SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
došiel p. Kartík
K bodu 9
P. Palovičová informovala o účasti na Kongrese FIS v Barcelone. Kongres sa konal od 1. – 6.6. 2014. Bolo tam
okolo 67 schôdzí. Každý deň si zhodnotili informácie z týchto schôdzí. Mimo oficiálnych schôdzí boli rôzne
porady alebo pracovné skupiny, ktoré majú na starosti to, ako sa riešia rôzne projekty. Mali sme zastúpenie na
základe požiadaviek aj z masters, nominovali sme tam p. Mersicha. Na schôdzach sa zúčastnili aj naši dvaja
snoubordisti, p. Hliničan a p. Hermély. Podotkla, že najviac tam bola p. Silvia Artzová z TMR, ktorá
prezentovala MSJ 2014. Prezentovala to na komisii mládežníckej, ktorej členom je aj p. Kupčo. Ohlasy boli
veľmi dobré. P. Palovičová sa zúčastnila komisie EP namiesto p. prof. Sinaya, kde takisto prezentovali MSJ.
Samozrejme, že prezentácia bola urobená na úrovni, malo to dynamiku, boli na to veľmi dobré ohlasy. MSJ boli
hodnotené vysoko, veľmi kladne, položili sme základ, na ktorom sme vybudovali niečo, na čo sme čakali toľké
roky. Ako organizátorov nás zhodnotili veľmi pozitívne. Máme byť na čo hrdí. Pomohlo nám to k tomu, že na
Svetovom pohári síce niesme zapísaný, ale pred celým zastúpení v Barcelóne, pred všetkými ľuďmi p. Scardal
vyhlásil, že bol na prehliadke Jasnej, že sa mu Jasná páčila, že potrebuje už iba nejaké dva reporty a na Kongrese
v Zurichu potvrdí Jasnú na SP 3- 4. Marec 2016. Odpadol nám kameň zo srdca, niekoľkoročný boj o SP sa
konečne podaril. Na dodatočných reportoch, ktoré potrebujú pracujeme.
P. Palovičová prosí o zaslanie správ účastníkov Kongresu FIS v Barcelone najneskôr do pondelka, 23. 6.
2014. Správy účastníkov Kongresu FIS v Barcelone budú zverejnené na webovej stránke SLA do 29. 6. 2014.
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K bodu 10
Informácie KRK – boli zaslané mailom členom P-SLA. Informácie KRK na dnešnom zasadnutí P-SLA predniesol
p. Kutlík.
Kooptácia člena KRK
Ak teda ďalší člen KRK bol zvolený na konferencii, ale uznesenie je neplatné, nestal sa členom KRK.
Podľa 15.5. Stanov SLA má P-SLA právo navrhnúť KRK kooptáciu nového člena, ktorého funkčné obdobie
bude do konania najbližšej konferencie SLA.
Kooptácia je spôsob ustanovenia osoby do funkcie člena výboru alebo do vedenia organizácie menovaním, na
základe rozhodnutia už zvolených členov, resp. vedenia, bez toho, aby menovaniu predchádzala voľba.
Teda P- SLA prijme uznesenie, ktorým KRK navrhne nového člena, KRK uznesením návrh prijme
a navrhovaný člen je kooptovaný a má všetky práva a povinnosti člena KRK.
Posunutie termín konferencie
Riadna konferencia v r. 2013 prijala uznesenie, ktorým P-SLA uložila povinnosť zvolať Konferenciu SLA 1x
v kalendárnom roku. Termín plnenia máj 2014 a následné roky.
P-SLA na svojom zasadnutí dňa 25.3.2014 prijalo uznesenie č. 14-08/99, ktorým schválilo termín konania
konferencie SLA predbežne od 16.5. -18.5.2014.
Konferencia bola zvolaná na 25.5.2014
Obsahový význam slova predbežný je - príprava pred niečím, majúci dočasnú platnosť, dočasný, nie definitívny.
Z uvedeného teda vyplýva, že aj P-SLA tým, že schválilo termín ako predbežný bolo uzrozumené s tým, že
schválený termín konania konferencie nie je definitívny a teda môže sa aj meniť, čo sa nakoniec aj stalo, keďže
sa konferencia konala 25.5.2014. Teda nedošlo ku porušeniu žiadneho uznesenia.
Z uvedeného dôvodu ani KRK nemal čo riešiť a vyvodzovať akékoľvek dôsledky.
Pokiaľ niektorí členovia P-SLA mali vo veci iný názor, nič im nebránilo v tom, aby sa s podnetom
na
prešetrenie v tejto veci obrátili na KRK.
Účelom KRK nie je suplovať právo členov SLA na podávanie podnetov .
Ďalej informoval o zasadnutí KRK, ktoré sa konalo 31. mája 2014 v Poprade. KRK sa na tomto zasadnutí
zaoberala týmito bodmi rokovania:
Konferencia SLA konaná 25.5.2014
P. Kutlík uviedol, že uznesenia, ktoré dňa 25.5.2014 prijala IV. Riadna konferencia SLA boli prijaté v rozpore so
stanovami SLA a to:
a) s odsekom 10.1., odsekom 10. 2, odsekom 11.3., pretože na konferencii hlasovali aj členovia P-SLA, ktorí
neboli riadnymi delegátmi a nemali preto právo hlasovať
b) s odsekom 10.3 písm. d) a odsekom 12.3, pretože nie všetk zmeny stanov boli prijaté požadovanou 2/3
väčšinou prítomných delegátov
Podnet člena SLA
Predseda KRK informoval, že prostredníctvom e-mailu mu bol dňa29.5.2014 doručený podnet od p. Tomáša
Kmeťa, riadneho člena SLA v tomto znení: „Mám za to, že na ostatnej konferencii SLA sa zúčastnili delegáti za
ÚAD aj z lyžiarskeho klubu SLA, žiadam preskúmať KRK, akú má tento oddiel právnu subjektivitu, či je členom
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organizačnej zložky ÚAD, kto tento oddiel zaregistroval, kto je jeho predsedom a či je platný počet jeho
členov, podľa evidencie SLA má viac ako 500 učiteľov lyžovania, kto teda a prečo môže za týchto členov
v mene klubu konať.
P. Kutlík konštatuje, že občania (fyzické osoby) sa môžu sťať členmi SLA iba ak sú členmi alebo majú iný vzťah
k organizačnej zložke, ktorá je členom SLA a po podaní prihlášky a zaplatení členského príspevku.
Potvrdenie organizačnej zložky vyžaduje aj písomná prihláška za člena pre občana/fyzickú osobu. Člen SLA –
občan je následne v evidencii členov vedený s príslušnosťou k určitému klubu (organizačnej zložke). Ak
uvedené podmienky splnené nie sú, členstvo v SLA nevznikne, alebo ak počas trvania členstva v SLA dôjde
k zániku členstva organizačných zložiek, členstvo zaniká priamo zo stanov.
Za delegátov ÚAD boli nominovaní p. Králik, p. Surový a ako náhradník p. Kurcáb, ktorí sú evidovaní ako
členovia SLA, avšak bez klubovej príslušnosti. Preto sú vedení v evidencii SLA. Je potrebné vysporiadať
vzniknutý rozpor medzi stanovami a skutočným stanov v evidencii členov SLA.
Kontrola využívania motorových vozidiel SLA
KRK kontrolovalo aj využívanie motorových vozidiel. U služobného motorového vozidla Mercedes, PP 419 CV
mali pochybenie, že vodič evidoval súkromnú jazdu ako služobnú. Táto skutočnosť bola odkonzultovaná
s predsedom SÚ, J. Tánczosom, ktorý potvrdil, že ide o služobnú jazdu, kde sa robil servis vozidla.
KRK berie túto skutočnosť na vedomie.
U služobného motorového vozidla VW Multivan, ŠPZ PP 231 CV bolo zistené, že v kontrolovanom období od
29. 4 – 16.5.2014 pri najazdených 95 km chýba evidencia o užívaní vozidla – žiadanka, odovzdávací a preberací
protool, nie je známy vodič, ktorý mal vozidlo používať. Prosí preto predsedu ÚAD, aby do budúcna
predchádzali takýmto nedorozumeniam a plnili si povinnosti vrámci využívania SMV SLA. Užívanie SMV SLA
bude ošetrení v smernici o využívaní SMV, ktorá bude schválená P-SLA elektronicky a zverejnená aj na webe
SLA.
Zvolanie riadnej členskej schôdze ÚAD
KRK sa z vlastného podnetu zaoberal aj zvolanou členskou schôdzou ÚAD. Dňa 27.5.2014 bol na stránke SLA
zverejnený oznam P-ÚAD o zvolaní riadnej členskej schôdze ÚAD na deň 28.6.2014. KRK konštatuje, že pri
zvolávaní tejto schôdze došlo zo strany P-ÚAD ku porušeniu odseku 18.2. Stanov SLA (Počet delegátov ČS OÚ
je stanovený na základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu stanoví predsedníctvo odbornéo úseku ku 30. dňu
pred dátumom konania členskej schôdze výlučne podľa veľkosti členskej základne organizačných zložiek).
Riadna ČS ÚAD je zvolaná na 28.6.2014. 30-tym dňom pred dátumom jej konania, ku ktorému je potrebné
stanoviť kľúč pre počet delegátov je deň 30.5.2014. Dňa 30.5.2014 a ani v tento deň konania tohto zasadnutia
(31.5.2014) P-ÚAD nestanovilo a nezverejnilo kľúč pre počet delegátov.
Nevyhnutnosť zverejnenia kľúča pre počet delegátov, resp. jeho oznámenia priamo organizačným zložkám
vyplýva z výlučného práva organizačnej zložky nominovať delegátov na ČS OÚ (odsek 18.1. Stanov)
a povinností predsedníctva odborného úseku zaslať delegátom minimálne 14 dní pred termínom konania
členskej schôdzi pozvánky (odsek 18.7 v spojení s odsekom 10.8 stanov)
Pokiaľ táto informačná povinnosť nie je splnená, organizačné zložky nemajú vedomosť o tom, v akom počte
majú nominovať delegátov a získať súhlas nominovaného delegáta k jeho účasti na členskej schôdzi.
Predsedníctvo odborného úseku ako zvolávateľ členskej schôze tak nemôže mať vedomosť o tom, ktorým
menovite určeným delegátom má poslať pozvánky na členskú schôdzu.
K bodu 11
ÚLT – L. Šandor:
Predseda úseku LT informoval o uskutočnených FIS pretekoch na Ahoji v Banke pri Piešťanoch v dňoch
14.-15.6.2014. Na pretekoch bolo 5 národných zväzov /ITA, GER, Austria, CZ, SVK/, na štart sa postavilo 46
pretekárov. Napriek informácii na stránke Slovenskej lyžiarskej asociácie sa žiadny člen P-SLA /ospravedlnila sa
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len prezidentka a Rene Pretzelmayer/ nezúčastnil. Na týchto pretekoch sa nezúčastnil ani jeden zástupca LK,
ktorý sú zapísaní do úseku lyžovania na tráve /ŠK Kartík B.Bystrica i ŠK Talentovaná mládež z B.Bystrice/ a
teda mali výbornú možnosť oboznámiť sa s týmto športom. Zároveň sme nesplnili povinnosť, že na vyhlásení
výsledkov budeme mať FIS vlajku /zástavu/ na Ahoji. V nedeľu mal niekto doniesť vlajku z B.Bystrice podľa
prísľubu Reného Pretzelmayera.
ÚSK – Ľ. Kartík:
-skokanské mostíky na banskobystrických Žltých pieskoch sa v sobotu 14. Júna stali dejiskom medzinárodných
pretekov v skoku na lyžiach o Pohár mesta Banská Bystrica.
- na pretekoch sa zúčastnilo viac ako sedemdesiat skokanov a skokaniek zo SR, ČR, PL, Bulharska, Bieloruska,
- súťažili v kategóriach predžiaci, žiaci – žiačky, junior – veteran.
- podujatie malo veľmi pozitívne ohlasy.
K bodu 12
M. Mersich:
- naformuluje uznesenie ohľadom medzinárodných pretekov, o tom, že požiadavky by mal dávať odborný úsek,
ktorý bude zodpovedný aj za krytie, vrátane zmlúv s organizátorom
- o uznesení dá hlasovať elektronicky
M. Malák:
- kalendár športových podujatí SLA, priniesol ukázať ukážku
- v kalendári by sa prezentovali podujatia SLA
- otázne je finančné krytie tohto kalendára
- dať na rokovanie marketingovej komisii SLA
J. Garaj:
- počet kandidátov na ČS ÚAD nesúhlasí, žiada Se-SLA, aby spravil nápravu v evidencii všetkých úsekov
- posielať oznámenie o skončení členstva nielen jednotlivcovi ale aj na klub, aby to riešil
- poslať oznámenie na klub, aby prípadne doplnili mailové adresy členov kvôli rozosielaniu newslettera SLA
- sekretariát SLA pripraví inventúrny zoznam majetku ÚAD SLA podľa požiadaviek p. Garaja
Ľ. Kartík:
- bol by rád, aby sa všetky záležitosti na P-SLA riešili v priateľskom duchu,
- aby sa predchádzalo konfliktom,
- sme jedna športová rodina,
Prezidentka poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie P-SLA.
V Poprade, 18.06.2014
Termín nasledujúceho zasadnutia: 7/2014
Trvanie: 7 hodín
ZAPÍSAL

OVERIL

OVERIL

Martina ČAMBALOVÁ
Dňa
18.06.2014
Podpis

Ladislav ŠANDOR
Dňa

Michal Malák
Dňa

Podpis

Podpis
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Príloha č. 1

Zoznam schválených reprezentačných družstiev a realizačných tímov 2014/2015

BÚ SLA
RD tréner Novodomec František
RD juniori: Korístek Ján, Nociar Ján
RD OH nádeje chlapci: Šefčík Jozef, Mikita Milan, Šulek František, Mikuš Ján
RD tréner Klement František
OH nádeje dievčatá:
Smerčiaková Aneta, Orinčáková Michaela, Repková Michaela, Glajzová Erika
RD juniorky: Matušková Lucia
U 23 dievčatá: Klementová Barbora
RD tréner Kubiš Mário
U 23: chlapci
Segeč Andrej, Michalovský Rudolf, Šulek Miroslav,
Urgela Erik – na základe splnených kritérií zaradenia do RD, avšak s pozastavením
finančného zabezpečenia do jesenných RD testov z dôvodu nezáujmu reprezentovať
Slovensko na MSJ. Na základe výsledkov z jesenných testov bude pozastavenie
prehodnotené.
Schválení RD tréneri mládeže si vyberajú k sebe asistentov a RT, ktorí budú z BÚ SLA
podporovaný materiálne, bez nároku na finančnú odmenu.
RD tréner Valuška Ján
RT Procházka Benedikt, Novota Daniel
RD ženy: Procházková Alena
RD tréner Holienčík Stanislav
RT – Benka-Rybár Ondrej
RD muži: Bajčičák Martin, Mlynár Peter
Akademické RD muži:
Segeč Andrej, Kapšo Martin, Brűnn David, Urgela Erik, Šulek Miroslav, Michalovský
Rudolf, Polačko Michal
Akademické RD ženy:
Klementová Barbora, Segečová Eva, Gombalová Jana, Krišicová Katarína, Valašťanová
Katarína, Halačová Michaela

ÚAD SLA
RD A:
VELEZ ZUZULOVÁ Veronika, VLHOVÁ Petra
ŽAMPA Adam, ŽAMPA Andreas
RD B:
GANTNEROVÁ Jana, KANTOROVÁ Barbara
BENDÍK Martin, FALAT Matej
RD C:
LUKÁČOVÁ Barbora, SAALOVÁ Kristína
U21 A:
KAMENICKÁ Daniela
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PRIELOŽNÝ Matej
U21 B:
MIKLOŠOVÁ Katarína
BROZMAN Branislav, HYŠKA Martin, ŠENKÁR Samuel, VARJASSI Tomáš

SÚ:
Zmoray Tomáš
Nosál Mojmír
Tánczos Ján

RD A
RD A - tréner
RD A - hlavný tréner

Ondrejka Tomáš

RD B

Šidlová Viktória

RD B

Caban Jozef

RD B

Hýsek Jozef

RD B - tréner

ÚSK
Lichý Patrik
Ďurčo Dominik
Károly Tomáš - tréner

ÚAL
Kuric Pavol

Juniorská reprezentácia

Jurečková Petra

nominácia na SZU Granada 2015

Chluda Boris

nominácia na SZU Granada 2015

Stromková Zuzana

Team A

Šlepecká Natália

Team A

Tomo Viliam

Team B

Janckulík Igor

Team B

ÚLT
Masár Adam

žiaci

Janoška Alex

žiaci

Fričová Nikol

žiaci

Drahovská Vanesa

predžiaci

Petráš Matúš

predžiaci

Švorc Kristián

predžiaci

Masár Ľubomír

tréner

Jánoška Martin

podpredseda, štk, technik

Cvašková Veronika

RD ženy

Miková Barbora

RD ženy

Ohrádka Lukáš
Ing. Ladislav Šandor

RD muži
koordinátor
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ÚSn
A-reprezentácia:
B- reprezentácia:

Freestyle:
Freestyle:
PGS, SBX:

Klaudia Medlová, Boris Karolčík
Matej Matys, Matej Dolník
Richard Rákoczy, Matej Bačo

Juniorska reprezentácia A:
Juniorska reprezentácia B:

Dávid Kordiak, Zuzana Medlová
Dávid Trnovský

Tréner juniorska reprezentácia Freestyle:
Tréner seniorska reprezentácia Freestyle:
Tréner PGS, SBX:

Július Hermély
Marek Hliničan
Patrik Herko
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Príloha č. 2

1.

2.
3.
4.
5.

Prijaté zmeny v registračnom poriadku SLA s účinnosťou od 1.7.2014

Článok 3
PRIHLÁŠKA K REGISTRÁCII

Na vystavenie členského preukazu sú potrebné tieto doklady:
 riadne vyplnené tlačivo „Prihláška k registrácii“ (ďalej len žiadosť),
 fotografia v elektronickej podobe v jpg formáte,
 doklad o zaplatení registračného poplatku,
 pri športovcoch, žiadajúcich o prestup alebo hosťovanie, vyplnené tlačivo „Prestup-hosťovanie“ v
súlade s ustanoveniami prestupového poriadku
 pri neplnoletých členoch (do 18 rokov) prihlášku potvrdzuje tiež jeden z rodičov (zákonných
zástupcov).
Občan, ktorý požiada o prvú registráciu, výmenu alebo duplikát členského preukazu vyplní žiadosť podľa
predtlače paličkovým písmom perom, strojom.
Vlastnoručne žiadosť podpíše zodpovedný pracovník Organizačnej zložky svojim podpisom a pečiatkou
toto overí a potvrdí. U neplnoletých (mladších ako 18 rokov) k prihláške je potrebný podpis jedného zo
zákonných zástupcov na žiadosti.
V prípade, že sa žiada výmena alebo duplikát členského preukazu, toto sa vyznačí na záhlaví žiadosti.
Registrácia musí byť vybavená do 30 dní od doručenia prihlášky. V prípade, že je prihláška neúplná,
bude zamietnutá a vrátená žiadateľovi.

Popis zmeny: v pôvodnom registračnom poriadku SLA bola potrebná fotografia rozmeru 3x3,5 cm, nakoľko
sa vydávajú nové preukazy, kde je potrebná elektronická fotografia, nie je potrebné, aby bola dodržaná táto
veľkosť. Podmienkou je zreteľná tvár na fotografii a format jpg.
Článok 11
POPLATKY

1. Za úkony spojené s registráciou, s prestupom, s hosťovaním a vydávaním licencie sa platia nasledujúce
poplatky:
poplatok za registráciu Organizačnej zložky
80 EUR
poplatok za registráciu člena vrátane vydania členského preukazu
Poplatok za registráciu člena – dôchodcu, staršieho ako 62 rokov (resp. dôchodca, ktorý
nedovŕšil vek 62 rokov, ale má doklad zo Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku) vrátane
vydania členského preukazu
poplatok pri výmene členského preukazu z dôvodu zmeny údajov
poplatok za vydanie duplikátu členského preukazu z dôvodu jeho straty

20 EUR
20 EUR
5 EUR
5 EUR

poplatok za realizáciu prestupu

15 EUR

poplatky za prejednanie prestupu, príp. rozhodovanie o prestupe

50 EUR

poplatok za prejednanie odvolania

50 EUR

poplatok za registráciu hosťovania

15 EUR

poplatok za vydanie licenčného preukazu

5 EUR

poplatok za obnovenie platnosti licenčného preukazu

5 EUR

Popis zmeny: registračný poplatok 20,-€ sa vzťahuje na každého, kto má záujem o registráciu v SLA vrátane
dôchodcu, ktorí dovŕšil 62 rokov, resp. aj na dôchodcu, ktorý nedovŕšil tento vek, ale má doklad zo Sociálnej
poisťovne o priznaní dôchodku.
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