Prijaté elektronické uznesenia P-SLA 2016
25-16/331

P-SLA schvaľuje doplnenie programu 25. zasadnutia P-SLA o bod "Príprava
stanov SLA, určenie pracovnej skupiny"

25-16/332

P-SLA berie na vedomie vzdanie sa pôsobenie p. Jana Garaja a p. Patrika
Dluhoša ako funkcionárov P-UAD, členov P-SLA a zároveň príjma ich
odstúpenie.

25-16/333

P-SLA doporúča po kooptácii členov P-ÚAD zvolanie členskej schôdze
UAD SLA.

25-16/334

P-SLA doporúča OÚ SLA zvolanie ČS v jednotný termín, najneskôr do 23.
apríla 2016. Najneskôr do 24.4.2016 nahlásia mená delegátov na Ko-SLA.

25-16/335

Prezident SLA odkonzultuje po kooptácii členov P-ÚAD s právnou
zástupkyňou SLA a tvorcami stanov zabezpčenie chodu P-ÚAD.

25-16/336

P-SLA odvoláva členov legislatívno-právnej komisie, ktorá bola schválená
uzn. 21-15/298 a schvaľuje nové zloženie: Judr Reistetter, Mersich, JUDr.
Martinkovičová, zároveň P-SLA ruší uzn. 21-15/286

25-16/337

P-SLA schvaľuje zloženie pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať na
tvorbe stanov SLA a základných legislatívnych poriadkov, ktoré budú v
súlade so zákonom o športe a ktoré budú vyhotovené najneskôr do
15.5.2016 nasledovne: členovia legislatívno-právnej komisie SLA, športoví
riaditelia OÚ SLA, Judr. Faithová, Adriana Miseje, Molotta Michal

26-16/339

Členovia P-SLA súhlasia s vyredením bodu 2 - vyjadrenie dôvery
prezidentovi SLA z programu 26. zasadnutia P-SLA.

26-16/340

Členovia P-SLA vyjadrujú dôveru prezidentovi SLA. Hlasovanie "ZA"
znamená vyjadrenie dôvery.

26-16/341

P-SLA poveruje športových riaditeľov OÚ SLA prípravou zoznamov ich
športových odborníkov, ktoré doručenia na Se-SLA do 18.4.2016.

26-16/342

P-SLA poveruje se-sla a právneho zástupcu SLA vypracovaním manuálu k
žiadosti na základe pokynu komisie vzdelávania do 20.4.2016.

26-16/343

P-SLA poveruje Se-SLA predložiť na overenie právnej zástupkyni návrh
Internej smernice o uznávaní licencií na návrh komisie vzdelávania.

26-16/344

P-SLA poveruje sekreariát SLA v spolupráci s právnym zástupcom SLA
vypracovaním právomocí predsedu komisie vzelávania, ktorými sa doplní
organizačný poriadok SLA v príslušnej časti.

26-16/345

P-SLA zaväzuje Se-SLA aby na najlbižšie zasadnutie P-SLA zaradil do
programu odvolanie a voľbu nových členov komisie vzdelávania na návrh
predsedu Ko-VZd z dôvodu reštrukturalizácie komisie.

26-16/346

P-SLA poveruje Se-sla v spolupráci s účtovníčkou SLA vystavením daňových
dokladov za odborný seminár dňa 8.4.2016 a absolvované kurzy v marci
2016.

26-16/347

P-SLA poveruje Se-SLA v spolupráci s účtovnou poradkyňou a KV riešením
návrhu cenotvorby a spôsobu príjmania platieb za kurzy a za vzdelávanie.
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26-16/348

P-SLA nariaďuje se-sla osloviť p. Ternavského a p. Povrazníka predložením
rozpisu prác a činností, ktoré vykonali v súvislosti s prípravou obnovenia
akreditácie SLA a na základe akého poverenia tieto práce vykonali a
následne vyfakturovali s uvedením dosiahnutého výsledku z týchto prác pre
obnovenie akreditácie SLA.

27-16/349

P-SLA súhlasí s účasťou členov ÚAD (Zuzula Timotej, Igor Vlha, Tomáš
Žampa) na 27. zasadnutí P-SLA ako hostí zasadnutia.

27-16/350

P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Václava Kleina na 27. zasadnutí P-SLA
ako hostí zasadnutia.

27-16/351

P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Antona Borisa na 27. zasadnutí P-SLA
ako hostí zasadnutia.

27-16/352

P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Mirky Poprockej na 27. zasadnutí P-SLA
ako hostí zasadnutia.

27-16/353

P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Jozefa Poprockého na 27. zasadnutí PSLA ako hostí zasadnutia.

27-16/354

Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA dňa 29.05.2016 (nedeľa)
s miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21 , 062 01
Vysoké Tatry o 10.00 hod. V prípade, že riadna Konferencia SLA nebude
uznášania schopná, náhradná Konferencia SLA sa bude konať dňa 29. mája
2016 o 10.30 hod. s totožným programom riadnej Konferencie SLA.

27-16/355

P-SLA schvaľuje program Ko-SLA (podrobnejšie vid v zápise)

27-16/356

P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Konferencie (podrobnejšie viď zápis)

27-16/357

P-SLA schvaľuje tlačivo "Registračný formulár športových odborníkov SLA"
vypracované Komisiou vzdelávania SLA (tlačivo tvorí prílohu tohto e-mailu).

27-16/358

P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu Zmluvy o poskytnutí služby
lektora pre vzdelávaciu aktivitu SLA (návrh zmluvy tvorí prílohu e-mailu).

27-16/359

P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu tlačiva pre vzdelávací kurz SLA
(tlačivo tvorí prílohu e-mailu).

27-16/360

P-SLA schvaľuje návrh právomoci KoVZ a jej predsedu (návrh tvorí prílohu
e-mailu).

27-16/361

P-SLA schvaľuje návrh Rokovacieho a Volebného poriadku na Konferenciu
SLA 2016

27-16/362

P-SLA schvaľuje návrh stanov SLA, ktorý bude predložený na Konferencii
SLA 2016.

27-16/363

P-SLA odvoláva všetkých súčasných členov komisie vzdelávania SLA,
schválenej uznesením P-SLA č. 22-15/301. P-SLA zároveň schvaľuje nové
zloženie komisie vzdelávania v zložení: Adriana Miseje, Michal Molota,
Michal Malák, Peter Ďurčo, Milan Beňačka, Michal Jíří. P-SLA podľa čl.
11 ods. 2 Organizačného poriadku SLA volí za predsedu komisie
vzdelávania Adrianu Miseje

27-16/364

P-SLA schvaľuje Smernicu pre uznávanie licencií vypracovanú komisiou
vzdelávania SLA. Smernica tvorí prílohu e-mailu.
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27-16/365

P-SLA schvaľuje pravidelnú mesačnú odmenu pre predsedkyňu Komisie
vzdelávania SLA vo výške 700,-€ z kapitoly: Vlastné zdroje/Asociácia
s účinnosťou od 1.1.2016.

27-16/366

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho Konferencie SLA (29.mája 2016 (nedeľa)
Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry) Ivana Ivaniča, predsedu BÚ SLA,
podpredsedu predsedníctva SLA.

27-16/367

P-SLA schvaľuje zoznam hostí na Konferenciu SLA

27-16/368

-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za obdobie
roka 2015

27-16/369

P-SLA schvaľuje návrh na vysporiadanie straty, vykázanej za rok 2015
nasledovne: preúčtovanie na hospodársky výsledok minulých rokov.

27-16/370

P-SLA ruší uznesenie č. 21-15/286 v plnom rozsahu (UZN.21-15/286: P-SLA
schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby každý člen legislatívno-právnej
komisie SLA mal ukončené právnické vzdelanie minimálne 1. stupňa).

28-16/371

P-SLA schvaľuje program 28. zasadnutia

28-16/372

P-SLA schvaľuje návrh na rozpočet sekretariátu a manažmentu asociácie
2016 na sumu 130.000 €

28-16/373

P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 2%-2%-6% pre
SÚ, SK a ÚAL v pôvodnom znení

28-16/374

P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 4% pre všetky
odborné úseky, s 50% redukciou ÚLT a delením získanej sumy na polovice
medzi ÚSB a ÚAL.

29-16/375

P-SLA schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorý
tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa disciplinárny poriadok SLA zo dňa
3.1.2015 v celom rozsahu.

29-16/376

P-SLA schvaľuje Registračný, prestupový a licenčný Slovenskej lyžiarskej
asociácie, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa Registračný, prestupový
a licenčný poriadok schválený dňa 3.1.2015 a účinný od 5.1.2015.

29-16/377

P-SLA schvaľuje Poriadok pre riešenie sporov Slovenskej lyžiarskej
asociácie, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu.

29-16/378

Predsedníctvo SLA pozastavuje čerpanie dotácie poskytnutej SLA na základe
zmluvy o poskytnutí dotácieč.0009/2016/SŠSŠM zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre oblasť športu uzatvorenej dňa 8.1.2016 a účinnej
od 9.1.2016 v znení dodatku č. 1, a to pre rok 2016 z dôvodu doručenia
predbežného opatrenia Okresného súdu Poprad sp. zn. 9C/268/2016-158
zo dňa 30.06.2016, ktorým súd pozastavil výkon uznesení konferencie SLA
zo dňa 29.05.2016, v dôsledku čoho SLA nespĺňa zákonné podmienky
spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, a to až do odvolania.
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29-16/379

Predsedníctvo SLA obmedzuje čerpanie vlastných finančných prostriedkov
SLA a to tak, že sa budú uhrádzať iba náklady nevyhnutné na chod
sekretariátu SLA a záväzky SLA, nesplnením ktorých by bola SLA vystavená
nárastu nákladov a/alebo zákonných, či zmluvných sankcií, a to až do
odvolania.

29-16/380

Predsedníctvo SLA ukladá prezidentovi SLA písomne požiadať hlavného
kontrolóra športu o vyjadrenie sa k tomu, či SLA je oprávnená čerpať
prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú SLA poskytnuté pre rok 2016
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 0009/2016 /SŠSŠM zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky pre oblasť športu uzatvorenej dňa 8.1.2016 a
účinnej od 9.1.2016 v znení dodatku č. 1 ktorý bol účinný od 8.6.2016, aj
potom čo bolo SLA doručené uznesenie Okresného súdu v Poprade sp.
zn.9C/ 268/2016-158 zo dňa 30.06.2016, ktorým boli pozastavené uznesenia
konferencie SLA zo dňa 29.05.2016.

29-16/381

Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František Repka a
podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení spoločne
rozhodnúť o tom, ktoré záväzky SLA budú uhradené SLA počas
obmedzenia čerpania vlastných prostriedkov v zmysle uznesenia
predsedníctva SLA Uznesenie č 29-16/379.

29-16/382

Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František Repka a
podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení v celom rozsahu
zadávať členom SLA a/alebo orgánom SLA a/alebo zamestnancom SLA
úlohy, ktoré súvisia a/alebo sa týkajú spravovania a riadenia SLA, najmä v
oblasti právnej, finančnej, hospodárskej, koncepčnej, či mediálnej, a to v čase
pozastavenia a obmedzenia čerpania finančných prostriedkov SLA podľa
uznesení predsedníctva SLA č. Uznesenie č 29-16/379 a Uznesenie č 2916/381 ako aj počas doby, kým nebude súdom právoplatne rozhodnuté o
návrhu niektorých členov SLA na zrušenie uznesení konferencie SLA
konanej dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je vedený na Okresnom súde
v Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158. Zároveň predsedníctvo SLA súhlasí, aby
členom SLA, ktorým budú uložené úlohy podľa predchádzajúcej vety boli
preplatené preukázateľne vynaložené náklady a odmena vo výške 10 EUR/1
hod. Predsedníctvo SLA rozhodlo, že všetky náklady, ktoré SLA vzniknú v
súvislosti s vedením súdnych sporov vyvolaných členmi ÚAD, ako aj náklady
SLA na ochranu práv a záujmov SLA v správnych, či iných konaniach pred
orgánmi verejnej moci, ktoré vyvolali členovia ÚAD, budú hradené z
vlastných zdrojov, a to z rozpočtu ÚAD.
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29-16/383

Predsedníctvo SLA schvaľuje skrátenie lehôt zvolávania Predsedníctva SLA
(v súlade s Čl. 2, bod 2 Rokovacieho poriadku SLA) a lehoty na elektronické
hlasovanie na lehotu 1 dňa počas doby, kým nebude súdom právoplatne
rozhodnuté o návrhu niektorých členov SLA na zrušenie uznesení
Konferencie SLA konanej dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je vedený na
Okresnom súde v Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158.

P-SLA ukladá predsedníctvam odborných úsekov povinnosť zverejniť
pozvánku na rokovanie predsedníctva úseku (so všetkými potrebnými
náležitosťami, uvedením termínu, miesta, programu rokovania a podkladov
k jednotlivým bodom rokovania) sedem (7) kalendárnych dní vopred na
webovej stránke SLA, v príslušnej časti sekcii „Zápisy“ odborného úseku.

29-16/384

P-SLA rozhodlo, že zverejňovanie zápisov z rokovaní predsedníctiev
odborných úsekov (P-OU), poradných orgánov a komisií zriadených P-SLA a
P-OU sa vykoná výlučne až po doručení originálov predmetných zápisov
na registratúrne stredisko SLA (Karpatská 15, 05801 Poprad). V prípade, že
originály zápisov so všetkými potrebnými náležitosťami a prílohami nebudú
doručené správcovi registratúry v zmysle tohto uznesenia, SLA nebude na
ne prihliadať.

V prípade, že P-OU nebude postupovať v súlade s týmto uznesením, SLA
na takéto rokovania nebude prihliadať, z dôvodu nesplnenia povinnosti
uloženej P-SLA , čím sú porušené stanovy SLA, ktoré ukladajú
povinnosť všetkým členom asociácie dodržiavať predpisy SLA a plniť úlohy
vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov SLA.

29-16/385

P-SLA schvaľuje úpravu súčasného Disciplinárneho poriadku SLA, zo dňa
30.06.2016 nasledovne: Mení sa článok 43 a znie takto: Čl. 43 Prechodné
obdobie 1. Disciplinárnymi orgánmi SLA sú až do dňa nadobudnutia
právoplatného rozhodnutia vo veci odvolania SLA proti predbežnému
opatreniu, ktoré vydal Okresný súd Poprad sp. zn. 9C/268/2016 dňa
30.06.2016, disciplinárne orgány podľa disciplinárneho poriadku SLA zo dňa
3.1.2015. 2. Disciplinárne orgány podľa bodu 1. tohto článku disciplinárneho
poriadku postupujú a konajú v rozsahu postupov a podľa
právomoci určených disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa 3.1.2015.

29-16/386

P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka Repku, a
podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní, uskutočnením výberu a
dohodnutím podmienok, a to v celom rozsahu bez obmedzenia, vo veci
zabezpečenia marketingových činností pre SLA.

29-16/387

P-SLA schvaľuje návrh zmluvy medzi SLA a TMR a. s. o poskytnutí
reklamného plnenia v celkovej sume 20.000 eur/rok 2016 v prospech
vybraných športovcov.
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29-16/388

P-SLA schvaľuje formulár žiadosti o poskytnutie príspevku MŠVVaŠ SR
uznanému športu v roku 2017, ktorého obsah tvoria údaje zaslané
zástupcami jednotlivých odborných úsekov SLA. P-SLA zároveň poveruje
Sekretariát SLA zaslaním žiadosti na MŠVVaŠ SR do požadovaného termínu.

29-16/389

P-SLA schvaľuje program 29. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.

29-16/390

P-SLA schválilo pretrvávajúci krízový režim v SLA. Dôjde však k zmene
zloženia krízového štábu. Krízový štáb bude pracovať v zložení: prezident,
viceprezidenti a predseda KRK SLA.

29-16/391

P-SLA schválilo čerpanie štátnych finančných prostriedkov v krízovom
režime, t. j. schválenie všetkých úhrad uskutočňujú štatutári SLA.

29-16/392

Predsedovia OÚ zabezpečia doloženie kópií sponzorských zmlúv od
reprezentov. Kópie doložia na Se-SLA do 31.10.2016

29-16/393

P-SLA volí do funkcie člena KRK SLA p. Pavla Ilenčíka (UAL)

29-16/394

P-SLA volí do funkcie člena KRK SLA p. Róberta Hliničana (Úsnb)

29-16/395

P-SLA volí do funkcie člena KRK SLA p. Pavla Kutlíka (ÚAD)

29-16/396

P-SLA volí do funkcie člena Disciplinárnej komisie SLA p. Vincenta Friča
(ÚLT)

29-16/397

P-SLA volí do funkcie Orgánu pre riešenie sporov p. Martina Jánošku (ÚLT)

29-16/398

Na návrh predsedkyne komisie vzdelávania SLA, P-SLA schvaľuje plán
vzdelávania na sezónu 2016/2017

29-16/399

P-SLA schvaľuje spustenie registračného procesu od 31.10.2016. Všetky
registrácie budú realizované len ELEKTRONICKY
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-17/16 zo dňa 05.08.2016
o prerozdelení finančných prostriedkov členom UAD z radov RD A, RD B,
RD U21 za sezónu 2015/16.

29-16/400

UZN per rollam 1-17/16 : P-ÚAD schvaľuje prerozdelenie finančných
prostriedkov členom RD A, RD B, RD U21 v sezóne 2015/16 na základe
predloženého rozpočtu ÚAD 2016 na ČS ÚAD 23.4. 2016, v dôsledku
schváleného rozpočtu SLA P-SLA zo dňa 21.6.2016 (ktorým bol ponížený
pôvodne predkladaný rozpočet pre ÚAD) a pokles pridelených finančných
prostriedky pre ÚAD, P-ÚAD finančné plnenie upravuje a ponižuje pre
všetky kapitoly rozpočtu ÚAD a teda aj všetkým členom RD A, RD B, a RD
U21.

30-16/401

P-SLA schvaľuje program 30. zasadnutia s pozmenením poradia a to
nasledovne: bod 11a bude zaradený pred bod 4 programu.

30-16/402

P-SLA schvaľuje poveriť organizáciou EUCup mužov v zjazdovom lyžovaní
02/2017 organizačnú zložku ESL.

30/16/403

P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov jednotlivých
úsekov z roku 2015 nasledovne: Zostatok každého úseku bude ponížený o
50% a táto suma bude predmetom dorovnania každému úseku podľa toho,
či je úsek príjemca (+zostatok) alebo dlžník (-zostatok)
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30/16/404

P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov jednotlivých
úsekov z roku 2015 nasledovne: Chýbajúca suma pre úseky po dorovnaní
podľa UZN. 30-16/403, ktoré skončili s kladným zostatkom (príjemcovia)
bude dorovnaná z účtu FIS zdrojov asociácie z prostriedkov 2017.

30/16/405

P-SLA schvaľuje prednesený návrh odmien funkcionárov P-SLA za rok 2016

30/16/406

P-SLA schvaľuje zoznam reprezentačných družstiev jednotlivých odborných
úsekov na sezónu 2016/2017

30/16/407

P-SLA schvaľuje predložené súťažné poriadky úseku bežeckého lyžovania,
úseku alpských disciplín a úseku snoubordingu SLA

30/16/408

P-SLA schvaľuje "Štatút reprezentanta" v znení s doplnením bodu 5.3. na
sezónu 2016/2017

30/16/409

P-SLA schvaľuje Reprezentančnú zmluvu na sezónu 2016/2017 v znení s
dopnenou prílohou č. 7 "Plnenie SLA voči reprezentantovi SLA"

30/16/410

P-SLA berie na vedomie a schvaľuje voľbu predsedu Komisie vzdelávania
spomedzi jej členov, ktorým sa stal Michal Mollota.

30-16/411

P-SLA schvaľuje pre bývalú predsedkyňu KV SLA, p. A. Miseje odmenu vo
výške 1750 €. Každý odborný úsek asociácie prispeje sumou 250,-€ z
vlastných zdrojov úseku.

30-16/412

P-SLA berie na vedomie prijatú žiadosť, poveruje GS pripraví návrh
odpovede pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu odpovede
P-SLA bude tento zaslaný na adresu múzea.

30-16/413

P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-20/16 o prerozdelení
finančných prostriedkov členom UAD z radov RD A, RD B, RD U21 za
zaradenie do RD na sezónu 2016/17, ktorým je výsledná finančná podpora
(schválená ČS UAD 23.4.2016) všetkým členom všetkých RD 2016/17 za
splnenie výkonnostných kritérií ponížená o 30%.

30-16/414

P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 3-20/16 o
prerozdelení finančných prostriedkov z rozpočtu UAD 2016 pre
mládežnícke kluby UAD za ich činnosť v sezóne 2016/16, viď príloha č. 18
zápisu z 30 zasadnutia P-SLA

30-16/415

P-SLA schvaľuje žiadateľov o členskú registráciu do SLA, na základe
predloženej zostavy žiadateľov o členstvo (príloha č. 17)

31-16/416

P-SLA schvaľuje predĺženie termínu podpisu Štatútu reprezentanta SLA
2016/17 do 3. januára 2017 vrátane. Členovia reprezentácie SLA sezóny
2016/17, ktorí predmetný dokument do uvedeného termínu nepodpíšu,
budú po tomto termíne prihlasovaní na preteky FIS kalendára 2016/2017 s
dátumom konania 4. januára 2017 a neskôr, až do doby, pokiaľ nepodpíšu
Štatút reprezentanta SLA 2016/17.

31-16/417

P-SLA schvaľuje program 31. zasadnutia bez pripomienok

31-16/418

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAL na sezónu 2016/2017

31-16/419

P-SLA berie na vedomie a súhlasí so zaradením športového odvetvia
"rýchlostné lyžovaine" pod ÚAD a riadenia tohto odvetvia a jeho
športovcov formou Komisie pre rýchlostné lyžovanie.

Prijaté elektronické uznesenia P-SLA 2016

31-16/420

GS spolu s predsedkyňou KRK SLA pripraví odvolanie na výzvu z MŠVVaŠ
SR ohľadom vrátenia finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej v roku
2015

31-16/421

P-SLA odsúhlasuje personálne zloženie na stretnutí s HKŠ MŠVVaŠ SR v
zložení: prezident, štatutári SLA, predsedkyňa KRK SLA, JUDr. Faithová právnik SLA, ombudsman OSV. GS zašle zoznam zloženia na stretnutí s
HKŠ.

31-16/422

P-SLA berie na vedomie stav podpísaných štatútov na prebiehajúcu sezónu
2016/2017. P-SLA pristúpi do rokovaní o podpise štatútu reprezentanta na
nasledujúcu sezónu v apríli 2017 a bude v prípade každého jedného
reprezentanta trvať na jeho podpise ešte pred začiatkom sezóny.

31-16/423

P-SLA schvaľuje Zmluvu o spolupráci so SAUŠ na SZU 2017 Almaty
v termíne 29.1.-8.2.2017 pre úseky snoubord, bežecké lyžovanie, úsek
alpských disciplín. P-SLA schvaľuje úhradu cestovných nákladov športovcov
a členov tímu SLA na podujatie SZU 2017 vo výške 8.448 eur ako pôžičku
pre SAUŠ. Predmetná suma bude následne refundovaná na účet SLA zo
strany SAUŠ do 30.03.2017.

P-SLA schvaľuje Zmluvu o reklamnej spolupráci so spoločnosťou
Tatry mountain resorts a. s. na sezónu 2016/2017.
31-16/424

P-SLA schvaľuje predložený zoznam nových registrácií žiadateľov o členstvo
v SLA bez výhrad.

Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu na SZU 2017 v Almaty podľa
vypísaných nominačných kritérií a to v zložení:

31-16/425

Za úsek bežeckého lyžovania:
Ženy: Segečová Eva, Smerčiaková Aneta
Muži: Šulek Miroslav, Michalovský Rudolf
Realizačný tím: Malák Michal – vedúci výpravy, Kubiš Mário – tréner
Za úsek alpských disciplín:
Ženy: Barbora Kantorová, Katarína Miklošová, Roman Petriľák – tréner
Muži: Matej Falát , Martin Hyška, Henrich Katrenič
tréner Jaroslav Rakušan
tréner Fabián

Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku bežeckého lyžovania na MSJ
a MS U23 Park City USA nasledovne:
31-16/426

U-23 pretekári: Andrej Segeč, Ján Koristek:
Juniori: Jozef Šefčík, František Šulek
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Realizačný tím: Ondrej Benka- Rybár (servis), František Novodomec
(tréner, servis)
Peter Bartoň (vedúci akcie, servis)

Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku akrobatického lyžovania na
MS Sierra Nevada:
Vedúci výpravy: Tomáš Murgáč
Ženy: Zuzana Stromková

Muži: Richard Jurečka

Skicross team: Tomáš Bartalský
Fyzioterapeut: Mgr. Boris Žbirka, Phd.
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu pre podujatie EYOF 2017
ERZURUM a to nasledovne:

Za úsek bežeckého lyžovania:

31-16/425

Dievčatá: Šefčíková Zuzana, Michaličková Lucia
Náhradníčka: Gabčíková Rebeka
Chlapci: Klouda Kristián, Číž Dominik
Náhradník: Bíreš Martin
Realizačný tím:
Vedúci tímu, tréner a servis: Brugoš Juraj
Tréner a servis: Michalech Branko
Náhradník: Malák Michal
Za úsek alpských disciplín:
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Team Official
Team Official
Team Official
Team Official
Za úsek skokov na lyžiach:
Viktória Šidlová – pretekárka

Prijaté elektronické uznesenia P-SLA 2016
Tomáš Károly – tréner
Natália Hanková – pretekárka – náhradník
Ján Tánczos – tréner – náhradník
Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosti odborných úsekov – Úsek bežeckého
lyžovania a úsek lyžovania na tráve SLA o zaradenie športovcov do systému
skupinovej podpory kategórie talentov NŠC v roku 2017
31-16/426
Za úsek bežeckého lyžovania:
Michaličková Lucia, Šefčíková Zuzana, Gabčíková Rebeka, Číž Dominik,
Kristián Klouda, tréner Juraj Brugoš

Do individuálnej podpory NŠC: Barbara Míková – úsek lyžovania na tráve

