ZÁPIS
z 43. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

28.5.2018_10.00 hod.

Miesto:

Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Prítomní členovia P-SLA:

Garaj, Šandor, Mersich, Ivanič, Šlepecká, Tanczos, Kartík (7)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

K. Saalová, M. Husárová, Z. Senčeková, H. Balážová,

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Denisa Kubusová

Overovatelia:

Garaj, Mersich

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Financie 2018 – rozdelenie prostriedkov
4. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
5. Konferencia 2018
a) aktuálna informácia k príprave
b) Výročná správa SLA 2017
c) podklady
6. Rôzne
a) MeK-SLA – informácia
b) Vzdelávací seminár SLA #01/2018 – informácia
c) Vizuál MS 2019
7. Záver
43. zasadnutie P-SLA otvoril generálny sekretár SLA. Privítal členov P-SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje Denisa Kubusová, overia Ján Garaj
a Marino Mersich. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA bude zo
zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Slovo odovzdal prezidentovi SLA, Ivanovi Ivaničovi. Skonštatoval úspešné FIS zasadnutie, pridelenie SP
v roku 2021, taktiež vyzdvihol skvelý vývoj v moderných disciplínach. Čo vníma negatívne, je, že sme
nedostali p. Mesíka do patričných komisií s tým, že vyjadrenie bolo jasné – najprv musíme vyvíjať
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nejaké aktivity. Prezident SLA sa v noci vrátil z konferencie masových disciplín z Tirolska – pridelené
podujatie Biela Stopa v roku 2023, čo bude súčasne aj 50. ročníkom BS – veľký úspech.
Ďalej informoval, že všetky členské schôdze odborných úsekov už sú uzavreté, okrem úseku alpských
disciplín SLA.
P. Balážová s p. Garajom sa zhodli, že zvolajú P-ÚAD a zvolajú členskú schôdzu ÚAD SLA v stredu
alebo piatok na termín 10.6.2018 v Poprade. Prezident apeloval na potrebu účasti právnej zástupkyne
SLA a taktiež kontrolóra SLA.
GS odprezentoval navrhovaný program zasadnutia. Nikto nemal pripomienky k programu.
Predsedajúci dal v úvode schváliť program 43. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

43-18/562.

P-SLA schvaľuje program 43. zasadnutia P-SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
- GS predniesol zoznam úloh a uznesení z predošlých zasadnutí P-SLA.
- v záležitosti zo 42. P-SLA GS informoval o názore právnej zástupkyne SLA k nárokovaniu
úhrad Darinou Kubekovou za obdobie jún – november 2016. Právna zástupkyňa SLA má za
to, že uvedené prostriedky majú byť p. Kubekovej vyplatené aj napriek tomu, že nemala
uzavretú zmluvu s SLA, avšak prijatím uznesenia odborného úseku o forme mandátnej zmluvy
táto môže byť uzavretá podľa zákonov SR aj ústne.
- p. Ivanič je toho názoru, že touto pohľadávkou by sa malo zaoberať nové P-SLA na
najbližšom zasadnutí a bude sa informovať u právnej zástupkyne k uvedenému stanovisku
ešte detailnejšie
- GS uviedol, že v prvom rade sa jedná o záležitosť P-ÚAD, nakoľko uznesenia z roku 2016
uvádzajú, že odmena p. Kubekovej bude z vlastných zdrojov ÚAD. Z toho dôvodu požaduje,
aby k predmetnej veci zaujalo stanovisko vedenie P-ÚAD, ktoré sa ujme svojej funkcie po
členskej schôdzi v najbližšom období.
- K záležitosti nezdokladovaných výberov vo výške 3600,-€ z TÚ ÚSK Ľ. Kartík informoval, že
v deň zasadnutia vloží na účet TÚ ÚSK sumu 3.600,-€ a predmetnú záležitosť tým považuje
za uzavretú.
3. Financie 2017
a) Financie 2018 – rozdelenie prostriedkov
-

GS prezentoval návrh rozdelenia prostriedkov 2018
podklad dostali členovia P-SLA elektronicky
so zabudovaním pripomienok, ktoré členovia P-SLA zaslali,
následne prebehla diskusia k jednotlivým kapitolám s nasledovným výsledkom:
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kapitola REPRE: rozdeliť kapitolu REPRE na účelovo viazanú časť (účasť MSJ 2018 a SP
2018) a účelovo neviazanú časť na prípravu repre družstiev, ponížením jednotkovej podpory
za účasť na jednom kole Svetového pohára (SP) na úroveň cca 500,-€.
kapitola TALENT: P-SLA súhlasí s rozdelením celej sumy 196.000,-€ podľa športového
odvetvia úrovne súťaže a veku športovca. Detailné rozdelenie na jednotlivých športovcov sa
upraví na základe zapracovania pripomienok. Pripomienka č. 1: V odvetviach akrobatické
lyžovanie, snoubord, skoky na lyžiach sa upravuje vek talentovaného športovca oprávneného
byť zaradeným na interval 10-19 rokov. V ostatných odvetviach sa interval upravuje na 14-23
rokov. Návrh nového rozdelenia bude prezentovaný na 44. P-SLA.
kapitola ROZVOJ: rozdelenie na základe koeficientov činností úsekov sezóny 2016/2017
s opciou solidarity zo strany úseku ÚLT SLA vo výške 11.000,-€
kapitola FIS: rozdelenie na základe percentuálneho prínosu úsekov k tvorbe FIS zdrojov
2017.

43-18/563.
ZA:

5

PROTI:

1 (Tánczos)

ZDRŽAL SA:

0

4. Informácia z KRK
a) Informácia z kontrolnej činnosti
- Kontrolórka, Petra Penkert, stručne zopakovala stanovisko KRK ku priebehu ČS UAD zo dňa
13.5.2018
- p. Garaj potvrdil prítomným, že dal pokyn na zvolanie členskej schôdze na 10.6.2018
v Poprade, uviedol, že v prípade, že zvolanie bude neúspešné, požiadanie o vynútené zvolanie
ČS z titulu P-SLA
- Prezident Ivanič požaduje prítomnosť LPK a KRK na ČS ÚAD z dôvodu jednoznačného
výkladu legislatívno-právnych smerníc SLA zúčastneným delegátom ÚAD

5. Konferencia 2018
a) Aktuálna informácia k príprave

GS prezentoval podklady potrebné k procesným úkonom konferencie.
Uznesenie č. 43-18/564.
P-SLA schvaľuje návrh na overovateľov Riadnej Ko-SLA 2018 v zložení: R. Hliničan, Ľ. Hadvičák
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č. 43-18/565.
P-SLA schvaľuje návrh skrutátorov Riadnej Ko-SLA 2018 v zložení: M. Husárová, K. Saalová, T.
Károly
ZA:

6

PROTI:

0
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ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č.

43-18/566.

P-SLA schvaľuje návrh na mandátovú komisiu v zložení: L. Šandor, M. VIgaš, P. Jurečková.
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

43-18/567.

P-SLA schvaľuje návrh na návrhovú komisiu v zložení: P. Ďurčo, M. Gavalier, M. Štrkolec
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

43-18/568.

P-SLA schvaľuje návrh na volebnú komisiu v zložení: Z. Podaný, M. Mesík, J. Valuška
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

0

ZDRŽAL SA:

0

0

ZDRŽAL SA:

0

ZDRŽAL SA:

0

43-18/569.

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho riadnej Ko-SLA 2018 I. Ivaniča.
ZA:

6

PROTI:

b) Výročná správa SLA 2017

Uznesenie č.

43-18/570.

P-SLA schvaľuje výročnú správu SLA za rok 2017
ZA:

6

PROTI:

c) Podklady

Uznesenie č.

43-18/571.

P-SLA berie na vedomie správu KRK za posledné obdobie.
ZA:

6

PROTI:

0

Uznesenie č. 43-18/572.
P-SLA schvaľuje úpravu predpisu talentovaná mládež SLA v rozsahu diskusie v bode 3 tohto
zasadnutia.
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

43-18/573.

P-SLA berie na vedomie zoznam kandidátov na funkcie členov P-SLA.
ZA:

6

PROTI:

0

6. Rôzne
a) MeK-SLA – informácia
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ZDRŽAL SA:

0

Gs podal stručnú správu o priebehu 51. kongresu FIS. Jeho správu doplnil M. Malák za BU, Murgáč za
ÚAL a L. Šandor za ÚLT. Zápisy zo zasadnutí jednotlivých konferencií sú zverejnené v úsekových
sekciách webovej stránky SLA určených pre FIS agendu.
b) Vzdelávací seminár SLA #01/2018 – informácia
-

vedúca KV SLA predložila na schválenie program vzdelávacieho semináru 01/2018 vrátane
rozpočtu
K. Saalová spoločne s GS ďalej odprezentovali model pravidelných vzdelávacích seminárov
určených pre doškoľovanie športových odborníkov SLA vrátane kreditného systému.
model bude ďalej dopracovaný na základe pripomienok a poznatkov získaných po absolvovaní
seminára 01/2018
K. Saalová v krátkosti informovala, že pracuje na vývoji nového produktu na základe
spoločenskej objednávky ZŠ a SŠ – učiteľ zjazdového lyžovania

Uznesenie č.

43-18/574.

P-SLA schvaľuje vzdelávací seminár 01/2018
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Vizuál MS 2019
- GS prezentoval vizuál MS 2019 (pretekové kombinézy) v aplikácií na bežeckú kombinézu a
zjazdarsku kombinézu.
Uznesenie č.

43-18/575.

P-SLA schvaľuje vizuál pretekovej kombinézy MS 2019.
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

7. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Denisa Kubusová

Ján Garaj

Marino Mersich

Ivan Ivanič

28.5.2018

28.5.2018

28.5.2018

28.5.2018

PRÍLOHY:
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1.

Pozvánka na 43. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 43. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení – uverejnené na webovej stránke SLA
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