ZÁPIS
Zo 6. riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie
Termín zasadnutia:

14.05.2017_10.00 hod.

Miesto:

Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Prítomní členovia:

65 delegátov - Viď prezenčné listiny

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert, Pavol Ilenčík, Pavol Kutlík, Róbert Hliničan

Hostia:

Viď prezenčná listina

Predsedajúci:

Ivan IVANIČ, 2. Viceprezident Predsedníctva SLA

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Peter Červeň, Kamil Povrazník

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,
Potvrdenie uznesení poslednej Konferencia SLA
Voľby (Prezident SLA, zástupca za Bežecký úsek P-SLA)
Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2016
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
Schválenie zmien stanov SLA
Prestávka
Schválenie koncepcie činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022
Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
Rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude
SLA
Diskusia
Správa volebnej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA
Záver
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1. Otvorenie
6. zasadnutie Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie otvoril 2. Viceprezident SLA, Ivan Ivanič.
Privítal členov P-SLA, delegátov a hostí.
Predsedajúceho zasadnutia určilo Predsedníctvo SLA uznesením - Ivan Ivanič. Pre potreby SLA bude
zo zasadnutia vytvorený zvukový a obrazový záznam. Žiaden z prítomných členov nemal pripomienky.
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Počet prítomných je 65 delegátov zo 66 delegátov. Generálny sekretár, ďalej GS, potvrdil, že
Konferencia je uznášania schopná na 98% v zmysle Rokovacieho poriadku a Stanov SLA.
3. Schválenie programu Konferencie
K pôvodnému návrhu programu podal návrh:
p. Červeň:
- navrhol zmenu programu. Program by rozšíril o 1 bod, zmenil poradie niektorých bodov, a to nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Potvrdenie uznesení poslednej Konferencia SLA
8. Príhovor odstupujúceho Prezidenta SLA
9. Príhovor zástupcu UAD
10. Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2016
11. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12. Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13. Schválenie koncepcie činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022
14. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
15. Prestávka
16. Schválenie zmien stanov SLA
17. Voľby (Prezident SLA, zástupca za Bežecký úsek P-SLA
18. Rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude
SLA
19. Diskusia
20. Správa volebnej komisie
21. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA
22. Záver
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Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za upravený návrh Programu podľa p. Červeňa.
Za: 25
Proti: 36
Zdržali sa: 4
Upravený návrh Programu nebol schválený.
Predsedajúci:
- zadal hlasovanie za pôvodný návrh Programu.
Uznesenie č.

34-17/459

Konferencia schválila pôvodný program 6. zasadnutia Konferencie.
ZA:

40

PROTI:

23

ZDRŽAL SA:

2

4. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o Rokovacom poriadku
Uznesenie
č.

34-17/460

Konferencia schválila predložený Rokovací poriadok.
ZA:

55

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

9

NEHLASOVALI:

5. Schválenie volebného poriadku Konferencie

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o Volebnom poriadku:
Uznesenie č.

34-17/461

Konferencia schválila predložený Volebný poriadok.
ZA:

55

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

10

6. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za Zapisovateľa:
Uznesenie č.

34-17/462

Konferencia schválila zapisovateľa – Ing. Katarína Hyblerová/Se-SLA
ZA:

65

PROTI:

0
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ZDRŽAL SA:

0

1

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za Overovateľov:
Uznesenie č.

34-17/463

Konferencia schválila Overovateľov – Peter Červeň/UAL, Kamil Povrazník/UAD
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za Skrutátora:
Uznesenie č.

34-17/464

Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU
ZA:

65

PROTI:

0

7. Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

GS prezentoval návrhy OU, ktoré navrhli kandidátov do jednotlivých procesných komisií.
p. Stanislav Holienčík neprijal návrh do návrhovej komisie a namiesto seba navrhol p. Petra
Ďurča, ktorý návrh prijal.
Ostatní navrhnutí kandidáti svoj návrh prijali.
Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zloženie mandátovej komisie:
Uznesenie č.

34-17/465

Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie - Jánoška Martin/ULT, Róbert
Hliničan/SNB, Richard Jurečka/UAL
ZA:

65

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
Uznesenie č.

34-17/456

Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Peter Ďurčo/BU, Martin
Gavalier/UTL, Pavol Ilenčík/UAL
ZA:

64

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zloženie volebnej komisie:
Uznesenie č.

34-17/457

Konferencia SLA schválila zloženie volebnej komisie – Ing. Ján Žiška/BU, Ľubomír
Masár/UTL, Vladimír Gáfrik/SU
ZA:

64

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

Predsedajúci Ivanič vyzval zvolené komisie, aby si zvolili svojich predsedajúcich a následne
oznámili ich mená. Mená predsedov jednotlivých komisií sú nasledovné:
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Návrhová komisia si zvolila za predsedu Pavla Ilenčíka.
Mandátová komisia si zvolila za predsedu Richarda Jurečku.
Volebná komisia si zvolila za predsedu Ing. Jána Žišku.

8. Potvrdenie uznesení poslednej Konferencia SLA

Predsedajúci vyzval predsedu Legislatívno-právnej komisie – p. Mersicha, aby objasnil prečo
je tento bod dôležitý.
p. Mersich:
- uviedol, že potvrdenie týchto uznesení je dôležité kvôli trestným oznámeniam a súdnym
sporom, ktoré práve prebiehajú. Požiadal GS o prečítanie uznesení.
p. Gibodová:
- uviedla, že nerozumela obsahu toho, čo povedal p. Mersich, ani slovo, a nerozumie prečo
by sa mali znovu schváliť uznesenia z predchádzajúcej Konferencii 2016, Opýtala sa či budú
na každej ďalšej konferencii schvaľovať uznesenia z predchádzajúcej. Ak sa nejaký člen
domáha ochrany svojho práva, má na to právo. Ak sa toto schváli bude toto štandardom
a bude sa to opakovať. A Raz sa do tohto môže dostať hocikto a môže byť poškodený na
svojich právach a nebude sa môcť domáhať svojich práv. Nerozumie tejto situácii, ktorá
vznikla a žiada každého, aby sa rozhodol, lebo nevie aký účel to má sledovať. Požiadala p.
Mersicha, aby vysvetlil čo je cieľom tohto, že povedal niečo o zhode a konsenze o čom sa
rozhodlo na konferencii. To bola konferencia minulého roku, toho roku je iná konferencia,
riešia sa iné body, ktoré schválili iní delegáti
p. Mersich:
- uviedol, že závery Konferencie 2016 boli spochybnené, na čo mu p. Gibodová odpovedala,
že členovia majú na to právo, spochybniť to a toto je špekulatívne.
p. Mašan:
- konštatoval, že čo sa týka odobrenia minulej konferencie, má za to, že spor sa rozšíril
o ďalšie kolo, čím sa zdvihnú náklady SLA a zároveň je to spôsob ako zabrániť ľuďom ako
obraňovať svoje práva. Opýtal sa či aj táto konferencia je skutočne uznášania schopná a či
všetci delegáti boli zvolení zákonným spôsobom. Namietol, že ČS Skokanského úseku
neprebehla legitímne a je spochybnená aj podnetom na Kontrolno-revíznu komisiu. Opýtal sa
aká je legitimita tejto konferencie, ak je tu pochybnosť o časti delegátov. Uviedol, že
predsedníctvo ako zvolávateľ Konferencie, zodpovedá za priebeh konferencie a za zvolaných
delegátov v súlade so stanovami SLA a vznáša na to námietku.
p. Ivanič:
- uviedol, že svedomito konzultoval tento problém s príslušnými kontrolnými orgánmi SR
a máme za to, že je to v poriadku. ČS SU bola preverená a bola v poriadku.
- odovzdal slovo predsedovi Mandátovej komisie, ktorý prečítal správu mandátovej komisie,
ktorá tvorí prílohu tohto zápisu.
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p. Jurečka:
- potvrdil, že je prítomných 65 delegátov zo 66 delegátov. A zároveň potvrdil, že
Konferencia je uznášania schopná na 98% v zmysle Rokovacieho poriadku a Stanov SLA.
- po potvrdení uznášania schopnosti, GS predniesol návrh uznesení z Konferencie SLA 2016
týkajúcich sa súdnych sporov, ktoré tvoria prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

34-17/458

Konferencia SLA schválila zoznam uznesení z Konferencie SLA 2016, týkajúcich sa súdnych
sporov.
ZA:

39

PROTI:

17

ZDRŽAL SA:

9

9. Voľby (Prezident SLA, zástupca za Bežecký úsek P-SLA)

a) Voľba Prezidenta SLA
p. Ivanič:
- Ivanič uviedol, na základe námietky p. Červeňa, že existuje slušnosť a nejaké moratórium
a je presvedčený, že odstupujúci prezident p. Repka bude mať okamžite po voľbách priestor,
časovo neobmedzený, aby sa mohol rozlúčiť a povedať svoj príhovor a správu
odstupujúceho prezidenta. Toto je jediný dôvod, prečo sa nezaradil tento bod pred voľby.
p. Klein:
- navrhoval, aby p. Repka mohol predniesť svoj prejav pred voľbou prezidenta, pretože je
dôležité poznať jeho názor pred voľbami.
p. Červeň:
- uviedol, že na stole sú nesprávne pozvánky, kde je uvedený nesprávny program.
p. Ivanič:
- uviedol, že pozvánky, ktoré boli položené na miestach pre hostí, sú pôvodné a boli určené
pre Hostí. Uznal, že pozvánka obsahuje pôvodný program, a nie program, ktorý bol následne
schválený. Prítomným sa ospravedlnil za chybu. Ostatní delegáti mali na stole umiestnené
pozvánky so správne uvedeným programom.
p. GS:
- odprezentoval zoznam kandidátov na Prezidenta SLA:
 Šabo Ivan
navrhovateľ: Ski team VLHA / ÚAD, Gregor Miroslav / ÚAD,
Beličková Veronika / ÚAD, Belička Peter /
ÚAD
 Ivanič Ivan
navrhovateľ: Mersich Marino/USK
 Mersich Marino
navrhovateľ: Ivanič Ivan/BU
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p. Ivanič:
- vyzval kandidáta p. Šaba Ivana, aby predniesol svoj príhovor, ktorý však uviedol, že by chcel
svoj príhovor predniesť ako posledný.
p. Mersich:
- predniesol svoj príhovor na post Prezidenta SLA. Uviedol, že všetci očakávali jeho
kandidatúru už pred 2-3 rokmi. Ako viceprezidenti majú zodpovednosť k príprave na
Olympijské hry v roku 2018. Uvedomuje si, že treba riešiť existujúce spory. Trúfa si prevziať
post Prezidenta avšak je si vedomý, že nie je najlepším kandidátom a následne sa vzdal
kandidatúry v prospech Ivana Ivaniča. Požiadal plénum, aby hlasovalo za Viceprezidenta
Ivaniča. Na záver poďakoval tým, ktorí ho požiadali, aby kandidoval a ktorí mu dôverovali.
p. Madrová:
- sa informovala, či tomu správne porozumela, že p. Mersich sa vzdal kandidatúry v prospech
p. Ivaniča. Ten odpovedal, že áno.
p. Ivanič:
- predniesol svoj príhovor. Uviedol, že kandidatúru by prijal na dobu jedného roku a to
olympijského roku. Zisťoval, či môže SLA existovať bez prezidenta, ale stanovy hovoria o 3
rovnocenných štatutároch. Funkcia Prezident je skôr reprezentačná funkcia, kde to často
krát nemá prezident ľahké. Uviedol, že štatutári rozhodujú na rovnakej úrovni a sú 3 kvôli
tomu, aby mohli aspoň 2 štatutári z 3 reagovať na prípadné udalosti, aby asociácia neostala
v ofsajde. Asociácia bola pod mediálnym a politickým tlakom. Teraz disponuje financiami,
ktoré sú neporovnateľné so situáciou predtým. Na záver skonštatoval, že každý má svoj
názor a všetky spory sú riešiteľné.
p. Červeň:
- sa opýtal p. Ivaniča a p. Mersicha, kto skôr navrhol koho. Uviedol technickú poznámku, že
kandidáti Ivanič a Mersich neboli pripravení. Čakal od ich prejavov nejaké návrhy
a smerovanie SLA, ako bude SLA fungovať a ako chcú riešiť už existujúce spory. Dodal, že
dúfa, že ďalší kandidát bude prezentovať nejakú koncepciu a ktorá ukľudní situáciu na zväze.
p. Ivanič:
- vyzval predsedov a riaditeľov OU, aby sa stavali k svojim postom zodpovedne. Sme
v očakávaní 6 medailí z OH a musíme urobiť všetko preto, aby športovci tieto medaile
doniesli.
p. Šabo:
- predniesol svoj príhovor ako posledný kandidát. Uviedol, že dlhšie sa nepodieľal na chode
SLA ale má prehľad o dianí. V Banskej Bystrici sa im podarilo zriadiť areál zimných športov
(bežcov, skokanov, biatlon...). Uviedol, že p. Kartík, s ktorým sa nezáväzne stretol, by ho
podporil. Následne uviedol, že by ho podporili aj Ski Team Vlha a p. Zuzula. Následne
predniesol svoju víziu a koncept. Chcel by spolupracovať s vyššími samosprávnymi krajmi
a vyššími územnými celkami. Je predsedom lyžiarskeho klubu Ski klub Donovaly, pôsobil ako
REPRE tréner Maďarska. Za p. Gantnerovej lyžiarsky smer napredoval, avšak teraz ide zlým
smerom. Máme vynikajúcich reprezentantov – Vlhová, Bendík, Procházková, ale je to práca
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ich rodičov, nie vedenia SLA. Opýtal sa prečo nie je na Konferencii prítomný napríklad
zástupca Olympijského výboru, prečo nie je súčinnosť s takýmito organizáciami. Voľby
prezidenta sú účelové. Nie je vybudovaná metodika práce s reprezentantmi. Uviedol, že
máme minimálne dve vynikajúce pretekárky, ktoré ale nevieme „predať“ a zúročiť. Musíme
sa posunúť ďalej. Kto je zodpovedný za to, že znenie stanov nie je v súlade do zákonom
o športe? O čom ho informovala p. Maršáleková. Členovia predsedníctiev OU sú
neodvolateľní. Požiadal, aby boli voľby na Prezidenta SLA tajné, ak to tak nie je. Nakoniec
požiadal prítomných o svoj hlas, nakoľko ide o smerovanie SLA.
Po odprezentovaní všetkých kandidátov nasledovalo kolo otázok a odpovedí:
p. Povrazník:
- uviedol, že nepočul nič o smerovaní a víziu činností na ďalšie obdobie SLA. Opýtal sa p.
Šaba, že je zamestnaný a či vie koľko času zaberá post Prezidenta SLA a tiež, že keď bol na
poste v Banskej Bystrici, tak tá vypadla z 2. Ligy, či sa to nebude opakovať aj v SLA.
p. Šabo:
- informoval, že má jedného nadriadeného, s ktorým všetko konzultoval, riešil s ním, či
nebude problém ak bude zvolený do tejto funkcie. A uviedol, že bude mať čas aj priestor
vykonávať tento post. Čo sa týka druhej otázky....
p. Solivajs:
- uviedol, že p. Šabo v príhovore povedal, že nemôže počuť slovo „mládež“, preto by chcel
vedieť, či ich nechce ako Prezident SLA podporovať? P. Šabo sa vyjadril, že pre mládež urobil
veľa a tá je dostatočne podporovaná.
p. Poprocká:
- uviedla, že robila trénerku na športovom gymnáziu a problémom je podľa nej hlavne
infraštruktúra, a kde nie sú vhodné podmienky pre tréning. Ak sa zlepšia podmienky, tak
následne budú rodičia prihlasovať svoje deti do klubov. Ako príklad uviedla Šachtičky. Na
obidvoch kandidátov mala otázku, ako si prestavujú, ide olympijský rok, ako chcú zabezpečiť
fungovanie a komunikáciu s tými najlepšími športovcami, keďže p. Šabo nebol dlhú dobu
v dianí, ako sám uviedol, a p. Ivanič - keďže vieme ako komunikácia fungovala doteraz.
p. Šabo:
- by chcel zorganizovať stretnutie s rodičmi a kompetentnými osobami, aby si vypočul ich
problémy, potreby a aby sa spoločne dopracovali k tomuto cieľu, so spoluprácou
s Ministerstvom školstva a FIS.
p. Ilenčík:
- sa pýtal p. Šaba prečo sa 3 roky nezúčastňoval na jednotlivých ČS úseku a že nepovedal,
ako presne a aké kroky chce podstúpiť. P. Šabo odpovedal, že bol vyčerpaný a preto sa
nezapájal.
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p. Ivanič:
- odpovedal k otázke p. Poprockej, že rozhovory prebiehajú počas celého roka – za
asistencie olympijského výboru. Zverejňovať detaily teraz by ale nebolo vhodné. Rozhovory
prebehli aj na území Dukly a SOV, a pokračujú v nich aj po odstúpení prezidenta Repku.
p. Šabo:
- vyzval rodičov, že či je to naozaj tak ako povedal p. Ivanič, že sa stretávajú.
p. Vlha:
- informoval, že to nie je tak ako prezentuje p. Ivanič, bavili sa so štátnymi orgánmi, keď zväz
im nechce dať peniaze, 30% je štátnych a 70% privátnych, Uviedol, že Peťa má v tíme 7 ľudí
a chcú napredovať, ale majú nízky rozpočet.
p. Ivanič:
- oponoval, že finančné prostriedky sú prevedené na účty UAD.
p. Garaj:
P. Garaj uviedol, že p. Ivanič povedal, že sa bude venovať sporom, ktoré momentálne sú v
asociácii, ale myslí si, že po opätovnom schválení bodu č. 8, uznesenia z konferencie 2016,
pôjdu ďalšie žaloby.
p. Ivanič:
- informoval, že zo strany P-SLA cítil tlak, aby kandidoval na Prezidenta SLA, a dodal, že to
dobré čo bolo, aj bude pokračovať.
p. Poprocká:
- uviedla, že keď mali minulý rok pripomienky k rozpoču, aj na ČS chceli niektoré kapitoly
otvoriť, nemali možnosť sa k tomu vyjadriť, hoci návrh rozpočtu mali niekoľko krát
pripravený a všetci v P-SLA vedia ako sa postavili k rozpočtu a ako bola verejnosť
informovaná.
p. Garaj:
- chcel vedieť podľa, ktorých stanov sa bude voliť Prezident SLA. Na zvolenie hociktorej
funkcie je potrebné ½ hlasov, ale na odvolanie treba 2/3 väčšinou. Ako príklad uviedol p.
Kartíka.
p. Kartík:
- informoval, že zvažuje, že podá demisiu.
p. Šabo:
- uviedol, že najdôležitejšou funkciou je funkcia Prezident, je to vodca, má zodpovednosť
voči členskej základni, voči orgánom štátnej moci, médiám a voči verejnosti.
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p. Ivanič:
- reagoval na otázku p. Garaja, ohľadom počtu hlasov pri odvolaní Prezidenta SLA, že
zvolenie je jedna vec a odvolanie s 2/3 väčšinou, podľa právnikov, je to určité krytie zvolenej
osoby.
p. Gibodová:
- uviedla, že všetci útočia na právnikov, že sa Konferencia stáva nejakou právnou záležitosťou
a v konečnom dôsledku sa každý odvoláva na právnika. Citovala zákon §19, odst. 1, písm. k:
kde je uvedené, že odvolanie člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu pre
riešenie sporov, licenčného orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie rozhoduje
najvyšší orgán. Najvyšší orgán je Konferencia. Nikde v zákone sa nehovorí, že je to 2/3
väčšina hlasov. Na základe toho predniesla svoj návrh, že ak bol niekto zvolený
nadpolovičnou väčšinou, bude aj nadpolovičnou väčšinou odvolaný. Jediná výnimka je
u kontrolóra, o ktorej hovorí zákon.
p. Bendik:
- vyzval prítomných, aby sa pokúsili stvoriť také vedenie SLA kde bude mať priestor veľký aj
malý, bohatý a chudobný a silný a slabý.
Nasledovala voľba Prezidenta SLA.
Predseda volebnej komisie, Ing. Ján Žiška, vyzval prítomných delegátov na tajné hlasovanie za
jednotlivých kandidátov na Prezidenta SLA, následne sa volebná komisia vzdialila, aby
prepočítala počty hlasov.
Po sčítaní hlasov informoval predseda volebnej komisie p. Žiška koľko hlasov získali jednotliví
kandidáti:




48 hlasov – Ivan Ivanič,
15 hlasov – Ivan Šabo,
2 hlasy – neplatné, boli poškodené lístky.

Uznesenie č.

34-17/459

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili Ivana Ivaniča, nar. 25.8.1962,
trvale bytom 976 34 Kordíky 167, do funkcie Prezidenta SLA.
ZA:

48

PROTI:

15

ZDRŽAL SA:

2

Po voľbe Prezidenta SLA prezident SLA Ivanič poďakoval za dôveru a hlasy, a vyzval bývalého
prezidenta Františka Repku, aby predniesol svoj príhovor.
Príhovor Františka Repku a jeho správa, je prílohou tohto zápisu.
P. Ivanič informoval, že zvolením jeho osoby do funkcie Prezidenta SLA je tak nútený odstúpiť
z pozície Viceprezidenta SLA, čím vzniká vynútená voľba osoby na túto pozíciu. Navrhuje na post
Viceprezidenta SLA p. Martina Kupča, ml. a vyzval prítomných, aby navrhli ďalšie mená.
Následne vyhlásil 45 minútovú prestávku na obed.
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Prestávka
b) Voľba Viceprezidenta SLA
Schôdza pokračuje v bode programu Voľby, vynútenou voľbou Viceprezidenta SLA,
vzhľadom na to, že na funkciu Prezident SLA bol zvolený jeden zo súčasných viceprezidentov
a stanovy neumožňujú zdvojenie funkcií v Predsedníctve SLA.
p. Gibodová:
- podáva námietku proti zaradeniu tohto bodu v programe tejto konferencie – odvoláva sa
na bod 11.5 stanov, ktorý hovorí: „Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu, ako aj
rokovací poriadok schvaľuje Konferencia SLA na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je
súčasťou schváleného programu môže Konferencia SLA prijať
len odporúčania
a stanoviska.“ Rokovací poriadok sme schválili, schválili sme program konferencie a podľa
rokovacieho poriadku predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie konferencie
pokračuje podľa schváleného programu. Toto sme urobili na začiatku konferencie a máme sa
riadiť podľa schváleného rokovacieho poriadku a schváleného programu. V otázke, ktorá nie
je súčasťou schváleného programu môže Konferencia SLA prijať len odporúčania
a stanoviska. Čiže, navrhuje, aby konferencia v tejto otázke prijala/neprijala odporúčanie
alebo stanovisko v tejto záležitosti, ale v žiadnom prípade voľba podľa týchto stanov dnes
nemôže byť. To po prvé. Po druhé – otázka morálna, bol tu navrhnutý kandidát – p. Martin
Kupčo, ml., a delegáti nemali možnosť sa oboznámiť s tým, že bude dnes predmetom voľby
aj voľba Viceprezidenta SLA. Pri voľbe na prezidenta sa postupovalo podľa stanov, kde sa
umožnilo jednotlivým členom navrhnúť delegátov v lehote do 7 dní pred dňom konania
konferencie. A títo kandidáti boli zverejnení na webovej stránke SLA v súlade so zákonom
o športe, v lehote 3 dni pred dňom konania konferencie.
Je toho názoru, že takýmto postupom sa opäť upiera nielen delegátom ale všetkým členom
SLA navrhnúť na Viceprezidenta nejakého kandidáta.
c) Voľba zástupcu Bežeckého úseku v Predsedníctve SLA
p. GS:
- odprezentoval zoznam kandidátov na zástupcu Bežeckého úseku v Predsedníctve SLA:


Halíř Viktor

navrhovateľ: Malák Michal/BU

Delegáti navrhli verejné hlasovanie, nakoľko bol len jeden kandidát - Halíř Viktor.
Uznesenie č.

34-17/460

Konferencia SLA schválila verejné hlasovanie na Voľbu zástupcu Bežeckého úseku
v Predsedníctve SLA.
ZA:

65

PROTI:

0
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ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č.

34-17/461

Konferencia zvolila Viktora Halířa ako zástupcu Bežeckého úseku v P-SLA.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

p. Sinay:
- uviedol, že v jednej zo správ o činnosti je len vymenovaný súbor uznesení, aby to v najbližšej
správe nebolo takto spracované. Konferencia SLA vzala jeho poznámku na vedomie.
10. Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2016
Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2016 pripravil generálny sekretár SLA,
p. Radovan Cagala. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

34-17/462

Konferencia SLA schválila Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2016.
ZA:

56

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

9

11. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie

Správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie pripravila predsedníčka KRK
SLA, p. Petra Penkert. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

34-17/463

Konferencia SLA schválila Správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie.
ZA:

54

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

11

12. Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie

Správu predsedníctva SLA za obdobie od poslednej konferencie pripravil generálny sekretár
SLA, p. Radovan Cagala. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

34-17/464

Konferencia SLA schválila Správu predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie.
ZA:

51

PROTI:

4

ZDRŽAL SA:

10

13. Schválenie zmien stanov SLA

Predsedajúci uviedol, že tvorba stanov bola približne od januára za asistencie ombudsmana
SOV urobená dohoda medzi ministerstvom a SLA a k tým to zmenám sme sa zaviazali do
konca apríla, k čomu sme potrebovali plne legitímnu schôdzu, za čo ďakuje vedeniu UAD, že
sa to podarilo a že je prítomných 15 platných delegátov. Vie, že jeden z úsekov nerobil
žiadne návrhy na úpravu stanov. Požiadal, aby ďalšie návrhy, ktoré budú prednesené ďalšími
úsekmi boli riadne zaprotokolované. Uviedol, že tento bod musí prejsť 2/3 hlasov a pokiaľ
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nedôjde k odsúhlaseniu navrhuje zvolať Mimoriadnu schôdzu, kvôli úprave textu stanov
a jeho schváleniu. Zároveň vyzval prítomných, ak majú protinávrhy, aby sa vyjadrili.
p. Povrazník:
- odprezentoval svoje návrhy na zmeny, tie sú vyznačené v prílohe)
p. Garaj:
- odprezentoval svoje návrhy na zmeny, tie sú vyznačené v prílohe)
p. Gibodová:
- odprezentoval svoje návrhy na zmeny, tie sú vyznačené v prílohe)
p. Hadvičák:
- odprezentoval svoje návrhy na zmeny, tie sú vyznačené v prílohe)
p. Mersich:
- uviedol, že pojmy člen a športovec, sú podľa zákona o športe dva rôzne pojmy, SLA
podporuje okrem olympijských športov aj neolympijské športy. Upozornil, že zákon definuje,
čo je aktívny športovec. Položil otázku p. Povrazníkovi, či má člena P-SLA voliť Konferencia
SLA alebo ČS OU. Uviedol, že ombudsman SOV uviedol a uznal, že štruktúra klubov
odvetví, športovcov a súťaží v SLA je asymetrická, preto kľuč musí byť asymetrický a musí
tieto aspekty rešpektovať.
p. Ivanič:
- uviedol, že je pripravovaná novela Zákona o športe, ktorý momentálne zvýhodňuje
kolektívne športy. Znova vyzval všetky úseky, aby poslali svoje návrhy k úpravám stanov.
p. Klain:
- súhlasí, aby sa stretli zástupcovia jednotlivých OU a spracovali svoje návrhy, aby našli
spoločného menovateľa. Keďže schválenie cca 50 zmien nie je možné spracovať a schváliť na
tejto konferencii.
p. Mašan:
- navrhuje, aby sa na mimoriadnej konferencii zvolil aj nový Viceprezident SLA a prešli
a schválili aj stanovy.
p. Povrazník:
- navrhuje prijať uznesenie, aby sa do 30 dní zvolala Mimoriadna Konferencia SLA na
schválenie stanov.
p. Sinay:
- si myslí, že by sa nič nestalo ak sa stanovy teraz neschvália, a následne sa zvolá Mimoriadna
Konferencia SLA, kde budú tieto stanovy schválené.
p. Ivanič:
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- navrhuje, aby sa schválilo navrhované znenie stanov a aby sa zvolala Mimoriadna
Konferencia do 30.9.2017. Predtým by pracovné komisie z úsekov pracovali na finálnom
znení stanov, ktoré budú predložené na mimoriadnej konferencii.
p. Sinay:
- navrhuje, aby sa Mimoriadna ko SLA zvolala do 30-45 dní.
Počas diskusie o Stanovách sa vrátili členovia Kontrolno-revíznej komisie, ktorí sa radili
ohľadom voľby Viceprezidenta SLA.
Predseda KRK:
- odprezentovala stanovisko, po porade Kontrolno-revíznej komisie, k voľbe Viceprezidenta
SLA.
- Stanovisko je prílohou tohto zápisu.
p. Gibodová:
- uviedla, že má za to, že voľba Viceprezidenta je v rozpore so stanovami.
p. Sinay:
- uviedol, že SLA netlačí čas na zvolenie nového Viceprezidenta SLA.
p. Kmeťko:
- upozornil, že kandidáti musia byť zverejnení najneskôr 7 dní pred konferenciou, preto je
rozpor v okamžitom schválení viceprezidenta so stanovami.
p. Klein:
- uviedol, že táto konferencia môže zvolať aj mimoriadnu konferenciu, nakoľko na tejto
konferencii by sa išlo proti stanovám a schválenému programu.
p. Gibodová:
- uviedla, že konferencia je najvyšší orgán a ak sa chce o niečom rozhodovať tak sa to má
zakomponovať do programu.
p. Červeň:
- uviedol , že mimoriadnu konferenciu môže zvolať riadna konferencia SLA.
p. Mersich:
- objasnil všetkým aké sú právomoci konferencie SLA podľa Stanov SLA a zákona o športe.
p. Sinay:
- uviedol, že je správne len to, čo Viceprezident Mersich deklaruje. Zároveň oznámil, že
UAD navrhuje kandidáta na funkciu Viceprezidenta SLA, za UAD, p. Jána Garaja.
p. Gibodová:
- znova zopakovala, že voľba Viceprezidenta by bola proti stanovám, podľa jej názoru.
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p. Garaj:
- súhlasil s jeho nomináciou do funkcie Viceprezidenta SLA.
Konferencia SLA hlasovala za schválenie rozšírenia programu v bode č. 9 – Voľba
Viceprezidenta SLA:
Uznesenie č.

34-17/465

Konferencia SLA schválila rozšírenia programu v bode č. 9 – Voľba Viceprezidenta SLA.
ZA:

54

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

11

p. GS:
- odprezentoval zoznam kandidátov na Viceprezidenta SLA:



Kupčo Martin, ml.
Garaj Ján

Uznesenie č.

navrhovateľ: Ivanič Ivan
navrhovateľ: UAD SLA

34-17/466

Konferencia SLA schválila kandidátov na voľbu Viceprezidenta SLA v súlade s článkom 3,
bod 6. Volebného poriadku,
ZA:

54

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

11

Predsedajúci vyhlásil tajnú voľbu Viceprezidenta SLA
Predseda volebnej komisie, Ing. Ján Žiška, informoval, že 2 členovia si neprevzali hlasovacie
lístky (Tóth Juraj, Bíreš Miloš) a vyzval prítomných delegátov na hlasovanie za jednotlivých
kandidátov na Viceprezidenta SLA. Následne sa volebná komisia vzdialila, aby prepočítala
počty hlasov.
Po sčítaní hlasov informoval predseda volebnej komisie p. Žiška koľko hlasov získali jednotliví
kandidáti:



34 hlasov – Ján Garaj,
28 hlasov – Martin Kupčo, ml,

Uznesenie
č.

34-17/467

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili Jána Garaja, nar. 13.4.1961,
trvale bytom Gaštanová 511/5, Liptovský Mikuláš, za nového Viceprezidenta SLA.
ZA:

34

PROTI:

28

ZDRŽAL
SA:

2

NEHLASOVALI:

1

Predsedajúci požiadal skrutátora p. Františka Vavrinčíka o prepočítanie prítomných delegátov
pred hlasovaní za Stanovy.
P. Vavrinčík po prepočítaní skonštatoval, že počet prítomných delegátov je 63.
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Predsedajúci zadal hlasovanie za predložený aktuálny návrh Stanov.
Uznesenie č.

34-17/468

Konferencia SLA NESCHVÁLILA aktuálny návrh Stanov, nakoľko ZA nehlasovala 2/3 väčšina
delegátov.
ZA:

39

Uznesenie č.

PROTI:

23

ZDRŽAL SA:

1

34-17/469

Konferencia SLA zaväzuje P-SLA vytvoriť odbornú pracovnú skupinu so zástupcami
z každého športového odvetvia, k spracovaniu navrhovaných zmien v stanovách.
Zástupcovia z každého športového odvetvia nominujú min. 1 delegáta do 5 pracovných dní.
Spoločná práca tejto komisie musí byť ukončená do 30.6.2017.
ZA:

60

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

3

34-17/470

Konferencia zaväzuje P-SLA zvolať Mimoriadnu konferenciu SLA do 30.9.2017 s jedným
bodom programu - schválenie úpravy Stanov.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

15. Schválenie Koncepcie činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022

Predsedajúci požiadal skrutátora p. Františka Vavrinčíka o prepočítanie prítomných
delegátov.
P. Vavrinčík po prepočítaní skonštatoval, že počet prítomných delegátov je 61.
Koncepciu činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022 pripravil generálny sekretár
SLA, p. Radovan Cagala. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

34-17/471

Konferencia schválila Koncepciu činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022
ZA:

46

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

15

16. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia
finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

Správu o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov pripravil generálny sekretár SLA, p.
Radovan Cagala. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
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Uznesenie č.

34-17/472

Konferencia schválila kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
ZA:

50

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

11

17. Rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude
SLA

GS odprezentoval dôvody pre založenie obchodnej spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tohto
zápisu.
p. Murgáč:
- položil otázku p. Ivaničovi, čo je hlavným cieľom založenia spoločnosti s ručeným
obmedzením.
p. Ivanič:
- mu odpovedal, že hlavným cieľom je najmä ušetrenie DPH. Dospeli sme k výpočtu, na
návrh našej audítorky a hlavnej účtovníčky, dospeli sme k sume, ktorá nám umožňuje už čisto
len výpočtami DPH pri našej činnosti, keďže nie je pre nás možné si pri každej činnosti
odpočítať DPH, kde sa náklady spojené s takýmto komerčným subjektom oplácajú, kde
podľa vzoru FIS disponujú občianske združenia, organizácie a asociácie podobnými
spoločnosti a využívajú ich na vlastné marketingové aktivity a konkrétny krok týmto smerom
by viedol k tomu, že nemusíme len teoretizovať o nejakých možnostiach, ale aktivity spojené
s možnosťou vytvorenia nadhodnoty, hlavne finančnej nadhodnoty, by bolo tým benefitom
navrch voči nejakému účtovnému šetreniu DPH.
Uznesenie č. 34-17/473
Konferencia schválila založenie obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude

SLA
ZA:

47

PROTI:

4

ZDRŽAL SA:

10

18. Diskusia

Predsedajúci požiadal skrutátora p. Františka Vavrinčíka o prepočítanie prítomných
delegátov.
P. Vavrinčík po prepočítaní skonštatoval, že počet prítomných delegátov je 60.
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, ktorí sa zapísali do prezenčnej listiny na diskusiu,
aby postupne predstúpili a vyjadrili sa.
p. Poprocká:
- uviedla, že bola poverená úsekom UAD vystúpiť s týmto príspevkom. Počuli sme rôzne
názory na problematiku zjazdového lyžovania, mala možnosť sa zúčastniť otvorenej diskusie
s niekoľkými témami s bývalým prezidentom SLA p. Repkom. Dnes mala možnosť
komunikovať s ďalšími ľuďmi s ďalších úsekov a to čo sa dozvedela potvrdzuje to, čo by
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chcela odprezentovať prítomným delegátom. Vraj sa šíri obrovská vlna strachu z UAD, ktorá
je z jej pohľadu neopodstatnená. Nikto z opýtaných nevedel zdôvodniť prečo sa boja,
spomínali rôzne veci z minulosti, lebo zjazdári chcú niekomu vziať peniaze a nechcú sa
podieľať na fonde Solidarity. Pre ňu to boli nové informácie a nevie o tom, že by niekto z ich
úseku voči ostatným vystupoval a presadzoval niečo, v zmysle Nikomu nič. To čo chce teraz
povedať, maslí si, že logicky nadväzuje na tieto názory, ktoré si dnes a včera vypočula. Na
úsekovej schôdzi ich k tomuto inšpiroval pán Zuzula, ktorý sa zúčastnil stretnutia na Dukle,
kde konzultovali rôzne veci ohľadom zákonu o športe a dospeli tam k jednej hlavnej
myšlienke, s ktoru súhlasili aj tvorcovia zákona o športe – p. Sepéši a skupina okolo neho.
Táto skupina došla k záveru, že najlepšie by bolo pre SLA rozdeliť ju logicky na 3 vyrovnané
a zhodné časti, aby nikto nemusel mať strach, že niekto je silnejší alebo slabší. 1. Časť – BUSU-USK, 2. Časť – UAD, 3. Časť - SNB-UAL-ULT, ktoré majú podobné problémy. Členenie
by fungovalo nasledovne a nepotrebovali by sme 11 členné predsedníctvo. Tieto 3 silné
skupiny by mohli vytvoriť každý jedného Viceprezident, alebo Prezidenta, ktorí by museli
rozhodovať a rozhodovali by o SLA, veľmi pružne a tým pádom, že by boli zastúpení všetci
rovnako silní, nebol by problém, aby sa niekto musel niekoho báť a dva silné subjekty by sa
museli dohodnúť na tom, aby vznikol nejaký konsenzus, ktorý by bol pre všetkých výhodný.
Fond Solidarity je dobrá vec, ktorý fungoval aj za pani Gantnerovej. Dnes sa nám stretla
výnimočná generácia talentov. Podmienky by mali byť pre všetkých vyrovnané a spravodlivé,
aby sa všetky skupiny cítili rovnako silné a mohli ovplyvňovať dianie. Pretože malú úseky sú
momentálne znevýhodňované. Preto by chceli požiadať o uznesenie, aby sme P-SLA alebo
pracovné skupiny, s týmito tvorcami o zákone o športe a do novely zapracovali nové
rozdelenie našej asociácie., Nie sme jediný šport, kde sa stretáva viac športových odvetví.
Malo by sa to dostať do toho zákona a novely zákona, aby vymysleli podmienky ako majú
tieto multi športy fungovať.
p. Ivanič:
- reagoval na jej návrh, kde uviedol, že danú tému preberal s danou skupinou, spolu s p.
Sepešim, Zuzulom, Vlhom, GS, Mersichom, Žampom, Žampovou, nebola tam prítomná
skupina právnikov, a išlo tam o návrh zlúčenia týchto skupín, kde sa p. Zuzula opýtal p.
Ivaniča, či by tento návrh podporil. Toto ale nikdy nebolo politicky priechodné, znamenalo by
to nejakú novú internú štruktúru, ale zatiaľ to nemá podporu. Vieme sa o tom do budúcna
baviť. Na druhej strane, na úsekových konferenciách boli úseky znevýhodňované, kde sa
malé úseky teraz cítia bezpečne. Nevie ale, či je teraz priestor na takéto zlúčenia.
p. Poprocká:
- oponovala, že to nechcela prezentovať ako zlúčenie úsekov, ale skôr by úseky riešili svoje
problémy samé, napríklad v P-SLA. Nemôže malý úsek, ktorý má 2-3 kluby poznač
problematiku úseku zjazdového lyžovania, kde je tých klubov 60, kde štruktúra súťaže je
úplne iná, kde sú iné kategórie....Ťažko môže 11 členné predsedníctvo vysvetľovať všetkým
ľudom ako to je. Naopak je to rovnako – zjazdári nepochopia problémy malých úsekov,
ktoré majú svoju problematiku.
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p. Ivanič:
- P- SLA nikdy nezasahovalo do úsekových záujmov. Všetky športové rozhodnutia si robia
úseky. A nikto sa diskusie nebráni. Takáto štruktúra však momentálne nemá podporu, ale
môžeme sa o tom do budúcna baviť. Malé úseky sa práveže teraz cítia bezpečne.
p. Sinay:
- navrhol, že UAD pripraví koncept a následne ho pošlú na diskusiu na všetky úseky a na PSLA.
p. Hadvičák:
- informoval o výpočte delegačného kľúča, kde uviedol, že na Konferenciu sa z ich úseku
podľa výpočtu dostali len 2 zo 4 klubov.
p. Mersich:
- reagoval na konštatovanie p. Hadvičáka a uviedol, že išlo o jedného pretekára, ktorý nemal
dostatočný počet štartov FIS, alebo organizovaných SLA a ktoré by boli doplnené do
databázy SLA.
p. GS:
- p. Ivanič ho vyzval, aby uviedol ako sa databáza SLA napĺňa. Ten ozrejmil nasledovné:
Športoví riaditelia majú prístup do tejto databázy. Výsledkové listiny sú vkladané do databázy
v špeciálnom formáte .xml, kde sa následne zistilo, že výsledky nie sú 100% nahrávané do
tejto databázy. Na čo boli športoví riaditelia viac krát upozornení.
p. Sinay:
- zablahoželal p. Ivaničovi k zvoleniu za Prezidenta SLA. Ale je mu ľúto, že neboli spomenuté,
počas konferencie, úspechy jednotlivých pretekárov. Praje si, aby SLA pomohla športovcom,
aby športovci úspešne absolvovali ZOH 2018.
19. Správa volebnej komisie

Predsedajúci vyzval predsedu volebnej komisie Ing. Ján Žiška, aby prečítal správu volebnej komisie
o jednotlivých hlasovaniach.

p. Žiška potvrdil, že výsledky podpísali všetci členovia volebnej komisie a zároveň potvrdil
zvolených funkcionárov:
 Do funkcie Prezidenta bol zvolený Ivanič.
 Do funkcie Predsedu BU bol zvolený Halíř Viktor.
 Do funkcie Viceprezidenta bol zvolený Garaj Ján.
Správa volebnej komisie tvorí prílohu tohto zápisu.
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20. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA

Riadna konferencia SLA schvaľuje všetky uznesenia prijaté riadnou konferenciou SLA,
prednesené predsedom návrhovej komisie SLA.
Uznesenia tvoria súčasť správy návrhovej komisie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto
zápisu.
Uznesenie č.

34-17/474

Konferencia schválila uznesenia prijaté na 6. Riadnej Konferencii SLA
ZA:

60

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

21. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Peter Červeň

Kamil Povrazník

Ivan Ivanič

14.05.2017

22.05.2017

20.5.2017

14.05.2017
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POZVÁNKA

na riadnu Konferenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie

Riadny delegát

Dátum konania:

14.máj 2017 (nedeľa)

Miesto konania:

Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Hodina konania:

10.00 hod.

Začiatok prezentácie:

9.00 – 9.45 hod.

Program Konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,
Potvrdenie uznesení poslednej Konferencia SLA
Voľby (Prezident SLA, zástupca za Bežecký úsek P-SLA)
Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2016
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
Schválenie zmien stanov SLA
Prestávka
Schválenie koncepcie činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022
Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
Rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude SLA
Diskusia
Správa volebnej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA
Záver

Všetky podklady Konferencie SLA 2017 sú zverejnené na webovej stránke asociácie.

http://www.slovak-ski.sk/sla/konferencia-sla-2017.html
S pozdravom

v.r.Ivan Ivanič
Viceprezident SLA
v.r.Marino Mersich
Viceprezident SLA

Návrh uznesení pre Konferenciu SLA týkajúcich sa súdnych sporov:
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté uznesenie
Predsedníctva SLA č. 27-16/356 zo dňa 11.05.2016, ktorým bol schválený delegačný kľúč
Konferencie SLA, ktorá sa konala dňa 29.05.2016.
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté rozhodnutie
Konferencie SLA zo dňa 29.05.2016 o vylúčení člena Tomáša Kmeťa, registrovaného za úsek
alpských disciplín, číslo členského preukazu 613 zo Slovenskej lyžiarskej asociácie.
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté rozhodnutie
Konferencie SLA zo dňa 29.05.2016 o vylúčení člena JUDr. Moniky Maršálekovej, registrovanej
za úsek alpských disciplín, číslo členského preukazu 4710 zo Slovenskej lyžiarskej asociácie.
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté uznesenie
Konferencie SLA zo dňa 29.05.2016, ktorým boli prijaté stanovy SLA.
Uvedené uznesenie nijakým spôsobom nezasahuje, nemení ani neupravuje akékoľvek zmeny
stanov SLA prijaté Konferenciou SLA po dni 29.05.2016.
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté uznesenie
konferencie SLA zo dňa 29.05.2016, ktorým rozhodlo o zvolení viceprezidentov a ostaných členov
Predsedníctva SLA, a to:
- za viceprezidenta SLA Ivana Ivaniča,
- za viceprezidenta SLA Marina Mersicha,
- za člena Predsedníctva SLA za úsek alpských disciplín Michala Rajčana,
- za člena Predsedníctva SLA za úsek bežeckých disciplín Michala Maláka,
- za člena Predsedníctva SLA za skokanský úsek Jána Tanczosa,
- za člena Predsedníctva SLA za úsek severskej kombinácie Ľudovíta Kartíka,
- za člena Predsedníctva SLA za úsek akrobatického lyžovania Moniku Poľanovú,
- za člena Predsedníctva SLA za úsek snoubordingu Mareka Hliničana,
- za člena Predsedníctva SLA za úsek lyžovania na tráve Ladislava Šándora,
- za člena Predsedníctva SLA - zástupcu športovcov Natália Šlepecká.
Uvedené uznesenie nijakým spôsobom nezasahuje, nemení ani neupravuje akékoľvek zmeny
v uvedených funkciách viceprezidentov a/alebo ostatných členov Predsedníctva SLA, ku ktorým
došlo v súlade so stanovami SLA po dni 29.05.2016.
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté uznesenie
konferencie SLA zo dňa 29.05.2016, ktorým rozhodla o zvolení predsedu a podpredsedu Kontrólnorevíznej komisie SLA, a to predsedu - Petra Penkert a podpredsedu - Vladimíra Staroňa.
Uvedené uznesenie nijakým spôsobom nezasahuje, nemení ani neupravuje akékoľvek zmeny
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v uvedených funkciách, ku ktorým došlo v súlade so stanovami SLA po dni 29.05.2016.
Uznesenie:
Konferencia SLA v súlade s bodom 10.9. písm. v) stanov SLA týmto potvrdzuje prijaté uznesenie
konferencie SLA zo dňa 29.05.2016, ktorým rozhodlo o schválení všetkých uznesení prijatých
Konferenciou SLA dňa 29.05.2016, prednesených predsedom návrhovej komisie SLA, pričom
uznesenia tvoria súčasť správy návrhovej komisie, ktorá je neoddeliteľnou prílohou zápisnice
z konferencie SLA zo dňa 29.05.2016.
Uvedené uznesenie nijakým spôsobom nezasahuje, nemení ani neupravuje akékoľvek zmeny
týkajúce sa prijatých uznesení, ku ktorým došlo v súlade so stanovami SLA po dni 29.05.2016.
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Príhovor prezidenta SLA
Vážení delegáti vystupujem pred vami v čase, keď už najbližšej zimnej sezóne budú naši reprezentanti
reprezentovať Slovensko a SLA na OH 2018 v Pchjongčchangu, v Južnej Kórei.
Dnes tu stojím pred vami z dôvodu môjho odstúpenia z funkcie prezidenta SLA, je to v období kedy
je obrovská nedôvera športovcov, verejnosti, fanúšikov v činnosť vrcholových funkcionárov SLA.
Vaše hlasy na tejto konferencii budú rozhodovať o tom, ako bude slovenské lyžovanie napredovať
v najbližšom období. Či skončí v priemernosti alebo prijme sebareflexiu a dokáže sa vnútorne
vysporiadať s praktikami, ktoré v športovej organizácii, športe a fair-play nemajú čo hľadať. Či si
dokáže vážiť svojich najlepších športovcov, trénerov, rozhodcov a vytvárať pre nich podmienky,
ktoré im prináležia, alebo bude pokračovať v komunikácii nátlaku a neúcty voči týmto ľuďom, ktorí
tvoria najväčšie hodnoty SLA.
Dnes žijeme v dobe, kedy vie byť akýkoľvek úspech, morálka a zmysel pre fair-play spochybnené
a bagatelizované a mnohé veci prijímame ako samozrejmosť.
Naši reprezentanti Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Zuzka Stromková, Klaudia Medlová,
Adam Žampa, Matej Falát, Barbara Miková dosiahli v posledných rokoch vynikajúce športové
výsledky, na ktoré môžeme byť právom hrdí a sú to výnimočné športové úspechy, na ktoré sme si už
zvykli a berieme ich ako samozrejmosť. Za týmito úspechmi ale stojí obrovské množstvo práce
a odriekania. Otázkou je: Ako sa na týchto úspechoch podieľala SLA a jej vrcholoví funkcionári?
Dokázali vrcholoví funkcionári zabezpečiť také podmienky a prostredie pre týchto špičkových
pretekárov aké im prináležia, aby mohli povedať, že sa tiež pričinili svojou činnosťou k dosahovaniu
takýchto významných športových úspechov? Na toto si musíte zodpovedať každý sám. Ja osobne som
si už na túto otázku odpovedal.
Do funkcie prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) som bol 6. septembra 2014 zvolený
Konferenciou SLA. Na kandidatúru na funkciu prezidenta som bol oslovený p. Michalom Malákom
a v tom období som nepoznal nikoho z funkcionárov SLA a prijal som kandidatúru s cieľom pomôcť
SLA najmä po marketingovej stránke, s cieľom zlepšiť finančné zabezpečenie športovej prípravy
detí, mládeže i reprezentácie. Mojou víziou bolo predovšetkým vytvoriť podmienky pre rozvoj
lyžovania a zabezpečiť stabilný zdroj financovania pre asociáciu vlastným marketingom a nie osobným
lobingom niektorých členov v štátnych inštitúciách. Moja predstava fungovania SLA bola jasná –
lyžiarska asociácia musí byť moderne a transparentne fungujúci subjekt, preto po zvolení
do funkcie som spolu so sekretariátom SLA začal pracovať na projekte ,,Transparentná asociácia“.
Po spracovaní analýzy v SLA som si zvolil priority zmien v týchto oblastiach:
1. ekonomiky a financovania
2. legislatívy
3. marketingovej činnosti
4. športovej činnosti
5. funkcionárskej práci
1. Ekonomika a financovanie
Po nástupe do funkcie som prevzal dlhy z činností za predchádzajúce obdobie, s ktorými bolo
potrebné sa vysporiadať, aby sme mohli nastaviť parametre transparentnosti v SLA.
Sprehľadnil som finančné toky v jednotlivých športových odvetviach SLA na strane príjmov
a výdajov, ktoré boli pri mojom nástupe do funkcie netransparentné a neprehľadné a zaviedol
som princíp transparentnosti. Dnes si môže každý člen SLA na webe, kde sú zverejnené
transparentné účty jednotlivých športových odvetví preveriť, ako jeho funkcionári hospodária so
zverenými financiami, aké výdavky realizujú, pre koho a aké sú celkové disponibilné prostriedky v
odvetví.
Zaviedol som kontroling čerpania finančných zdrojov, kedy máme prehľad o každom jednom
cente na ktorý výdavok a pre koho bol použitý.
Zaviedol som automatický systém schvaľovania úhrad prostredníctvom digitálneho prostredia.

Vymenil som účtovníčku a audítora SLA.
2. Legislatíva
Prebiehali práce na úprave stanov a legislatívnych poriadkov v rámci pripravovaného zákona
o športe. Na základe práce a návrhu legislatívnej komisie v zložení Mersich, JUDr.
Martinkovičová, JUDr. Reistetter a JUDr. Faithovej boli na konferencii v máji 2016 prijaté
delegátmi konferencie stanovy ktoré táto komisia navrhla.
Dnes musím skonštatovať, že tieto stanovy umožňujú stále veľký priestor pre manipuláciu
s delegačnými kľúčmi pre osobné záujmy niektorých funkcionárov, ako na schôdze jednotlivých
športových odvetví, tak aj na účasť delegátov na konferencii SLA, čo aj aktívne niektorí vrcholní
funkcionári SLA využívajú.
Konkrétne je to:
Čl.21.2. Stanov. ,,Počet delegátov a hlasov pre delegátov členskej schôdze úseku je stanovený na
základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu určí predsedníctvo úseku.“
Ak sa má prestať manipulovať, je potrebné doplniť do stanov jasný termín kedy sa vyberú údaje
z databázy. Z mojich osobných skúseností určití funkcionári manipulujú s týmto termínom, aby
vyhovoval im spriazneným osobám vo funkciách SLA a preto tam musí byť zakomponovaný jasný
termín aby sa tomu predišlo.
Ďalej je obrovský priestor pre manipuláciu so športovými súťažami, niektoré športové odvetvia
nemajú pred začatím šporotvej sezóny vôbec schválený a odpripomienkovaný súťažný poriadok
predsedníctvom SLA a ten ani neobsahuje niekedy všetky potrebné kapitoly , ako je napr.kalendár
súťaží a potom si funkcionári určujú počet aktívnych športovcov na základe účasti na podujatiach,
o ktorých vedenie SLA nemá žiadne informácie a umelo si zvyšujú počet aktívnych športovcov
a hlasov za organizovanie súťaží v lyžiarskom odvetví.
Toto sa tiež zo strany určitých funkcionárov aktívne využíva na získavanie moci a vplyvu na
schôdzach jednotlivých športových odvetví.
Tretí priestor pre manipuláciu je v delegačnom kľúči pre delegátov na konferenciu SLA za
jednotlivé úseky, a je potrebné určiť jednotný parameter tohto kľúča podľa činnosti jednotlivých
klubov, aby sa nestalo, že na konferenciu sú nominovaní úsekom delegáti len za jeden klub, alebo
za klub, ktorý má len jedného, alebo dvoch športovcov, ako sa to teraz v SLA praktizuje, aj keď
v danom športovom odvetví vyvíja športovú činnosť viacero klubov. V princípe kluby s najviac
šporotovcami, alebo kluby, ktoré pravidelne organizujú súťaže a de-facto robia šport ako taký
vôbec nemajú zastúpenie v najvyššom orgáne SLA.
Mám za to, že pokiaľ sa tento stav v stanovách neupraví, vždy bude priestor v SLA pre
špekulantov a manipulátorov a nikdy sa SLA nebude venovať športovej činnosti, ale práve týmto
mocenským bojom.
Záverom k tejto téme, prijatím stanov v roku 2016 bola degradovaná funkcia prezidenta SLA,
ktorý stratil akékoľvek právomoci k ovplyvňovaniu diania v SLA a celá moc sa sústredí do rúk
viceprezidentov a predsedníctva SLA. Mám za to, že takéto rozloženie moci poškodzuje činnosti
a prácu v SLA.
3. Marketingová činnosť
Zjednotil som grafické manuály pre propagáciu SLA, dohodol som propagáciu lyžovania na
týždennej báze v rádiu Šport a otvoril komunikáciu s potencionálnymi partnermi pre SLA.
Mal som rozpracovanú spoluprácu cca. v hodnote 80 000 EUR, bohužiaľ musím konštatovať, že
taký negatívny imidž ako má SLA, ako organizácia v očiach verejnosti a potencionálnych
partnerov, znemožňuje akúkoľvek spoluprácu a dohodu s partnermi. Osobne si myslím, že za
tento stav nesú veľký podiel funkcionári predsedníctva SLA na čele s viceprezidentmi. – to mi
znenie nie úplne vyvážene, keďže žiadny funkcionár do médii nešiel a nespustil tirádu sťažností a
ohováraní, to urobili v prvom rade športovci UAD, ale to čo si myslím, že treba tu povedať je to,

že ten imidž sa vytvoril preto lebo nebola vôbec platforma a ochota na dialóg k riešeniu
názorových rozdielov a zjednoteniu názorových rozdielov, to jest namiesto toho aby sa všetci
zúčastnení stretli a rečnili, hádali sa a hľadali riešenie za zatvorenými dverami (ako sa to robí v
iných organizáciách) tak u nás sa proste toto nedialo a hneď sa utekalo s bubnom von a
ukazovalo prstom na druhého.
4. Vzdelávanie
Podarilo sa mi obnoviť akreditácie v spolupráci s komisiou vzdelávania a vytvoriť samostatný
model financovania vzdelávania. Tým sa podarilo osamostatniť manažment veľkej skupiny členov
SLA – inštruktorov lyžovania bez klubovej príslušnosti.
5. Športová činnosť
Úspešne sme zvládli spolu organizáciu SP v Jasnej so spoločnosťou TMR po 31. rokoch a pritom
sme nevytvorili žiadne dlhy alebo záväzky pre samotnú SLA, tak ako sa to udialo v minulosti pred
mojim nástupom do funkcie.
6. Funkcionárska činnosť
Zorganizoval som slávnostný galavečer, akciu Lyžiar roka v máji 2015, kde boli ocenení naši
najúspešnejší športovci a boli ocenení členovia hnutia pri príležitosti ich jubileí a osobnosti
lyžovania za ich dlhoročnú prácu pre šport, organizátori športových podujatí, lyžiarske kluby
a zdravotne postihnutí športovci. Toto podujatie malo pozitívnu odozvu u lyžiarskej verejnosti
o čom svedčil aj počet pozitívnych mediálnych výstupov.
Zabezpečil som svojou aktivitou zvolanie členskej schôdze v športovom odvetví zjazdového
lyžovania za účelom voľby nového vedenia a ich zástupcov vo vedení SLA.
Aktívne som komunikoval s partnermi SLA, najmä SOV, Dukla, NŠC, TMR, MŠVVAŠ za účelom
vytvorenia konštruktívnej spolupráce pre rozvoj lyžiarskeho športu na Slovensku.
Dôvodom môjho odstúpenia sú obrovské názorové rozdiely na činnosť SLA medzi mnou a
viceprezidentmi p. Mersichom a p.Ivaničom, ktorým sekundujú viacerí členovia predsedníctva SLA. Sú
to obrovské názorové rozdiely v oblasti práce predsedníctva SLA a postavenia a podpory športovej
činnosti našich najlepších športovcov.
Je smutné, že samotní členovia SLA v jednotlivých lyžiarskych odvetviach ani netušia, ako ich
zástupcovia v predsedníctve SLA pristupujú k dôležitým otázkam, ktoré sa ich bytostne dotýkajú
a že ich zástupcovia častokrát neprídu na zasadnutie na čas, alebo vôbec, materiály na
schvaľovanie ani nenaštudujú, takmer nikdy nepredkladajú žiadne komplexné návrhy či už
krátkodobé alebo dlhodobé koncepcie, pracujú len s tým čo sa im podá a predloží a zdvihnú ruku
za to, čo pripraví p.Mersich s p. Ivaničom.
Legislatívno-právna komisia je defacto nefunkčná a nijak sa nepodieľala na tom aby tie schôdze
prebehli správne a v súlade (ja si proste myslím, že právnik SLA má byť prítomný na každej jednej
členskej schôdzi a dozerať na jej správny priebeh). Nie je možné aby do riadenia schôdze
a zasadnutí zasahovali iní právnici a tí určovali predsedajúcemu čo má ako robiť a ako sa čo
interpretuje. LPK a právnik SLA majú aktívne pomáhať vedeniu SLA v aplikácii zákona o športe
spoločne s KRK a pomáhať, navrhovať, poskytovať súčinnosť, aktívne upozorňovať vopred,
a hlavne podávať jasný výklad.

Keďže nemôžem presadzovať koncepciu s ktorou som do tejto funkcie išiel, lebo nemám na to ako
prezident žiadne kompetencie, je úplne zbytočné mrhať mojím časom, energiou a vedomosťami. Po
dôkladnom zvážení všetkých možností som sa rozhodol odstúpiť z funkcie prezidenta SLA.

Mám za to, že pokiaľ si členská základňa nevymení svojich zástupcov v predsedníctve SLA, a nevytvorí
funkcii prezidenta náležité postavenie, nevidím zmysel zotrvávať v tejto funkcii. Predsedníctvo SLA
v tomto zložení nie je schopné prijať zásadné zmeny smerom k rozvoju lyžovania na Slovensku.
Predsedníctvo SLA na čele s viceprezidentmi presadzuje reštriktívne a nátlakové metódy voči našim
najúspešnejším športovcom a členskej základni, s čím sa nikdy nemôžem ako bývalý vrcholový
športovec stotožniť a obhajovať ich.
Preto som sa po vyhodnotení týchto faktov a z dôvodu takýchto praktík, s ktorými zásadne
nesúhlasím a po dôkladnom zvážení, rozhodol odstúpiť z funkcie prezidenta SLA.
Verím že SLA s kvalitnými ľuďmi vo vedení má obrovský potenciál rastu, avšak potrebuje prekonať
historické animozity, ktoré jej rozvoj a rozvoj celého lyžovania na Slovensku brzdia.
SLA ako organizácia nemá žiadnu rozumnú alternatívu. A predstavy a návrhy, že niektoré lyžiarske
odvetvie by mohlo fungovať lepšie aj mimo SLA, je hazardérske. Jedinou cestou je cesta vzájomnej
konštruktívnej komunikácie, úcty a spolupráce medzi športovými odvetviami v rámci SLA. Schopnosť
vyjednávať dobré kompromisy musí byť súčasťou povinností každého funkcionára, ktorému záleží na
rozvoji lyžovania.
Verím, že SLA má tento potenciál, že funkcionári preukážu nielen schopnosť vyjednávať o vlastných
záujmoch, ale aj spájať sa naprieč športovými odvetviami v oblasti cieľov a stratégií, čo dnes nie je
samozrejmosťou. Verím, že SLA na čele so šikovnými ľuďmi, ktorých vo svojej členskej základni má,
dokáže byť čestnou, poctivou a dynamickou organizáciou v prospech vyše 5 000 svojich členov a so
skvelými ľuďmi zvládnuť každý predstaviteľný problém a krízu. Tlačenie SLA zo strany funkcionárov
do vyhrotených a konfrontačných postojov, SLA oslabujú.
Ešte raz by som chcel poukázať na to, že tieto vynikajúce športové výsledky v dnešnej dobe neboli,
nie sú a ani nikdy nebudú samozrejmosťou bez tvrdej práce na všetkých stupňoch činností v rámci
SLA.
Povedal som to viackrát a dnes to zopakujem. Považujem za chybu, že sme zabudli v SLA oceňovať
úspechy našich športovcov a trénerov, povedať o nich čokoľvek priaznivé. Že sa v diskusiách vo
vnútri SLA stratil zmysel pre spoločné ciele, postoje, vymizla vzájomná úcta a prevládajú praktiky ako
ohováranie, manipulácia, zavádzanie, prekrúcanie a prispôsobovanie faktov osobným potrebám
niektorých vrcholných funkcionárov.
Že pomaly sa v členskej základni nenájde nik, kto pripomenie, že v SLA je podstatný šport,
športovci, fair-play a nie funkcionári, aj keď sú volení zástupcami hnutia. Že sa nenájde nik, kto by
poukázal a upozornil volených funkcionárov, že oni boli zvolení aby pracovali pre členov SLA a nie
pre seba a svoje osobné záujmy.
Chcem sa všetkým poďakovať, zvlášť všetkým športovcom, trénerom, rozhodcom, rodičom za
doterajšie úsilie, lebo oni majú najväčšiu zásluhu na tom aké vynikajúce športové výsledky dnes
dosahujeme.
Rovnako chcem poďakovať generálnemu sekretárovi p. Cagalovi, sekretariátu na čele so sl.
Kubusovou, ktorí pre členov SLA odvádzajú výbornú prácu a tak vytvárajú stabilné zázemie pre ich
športovú činnosť. Doplním, že nie raz som bol svedkom ako často sú nútení suplovať činnosti a riešiť
problémy, ktoré sú v kompetencii sekretárov odborných úsekov (športoví riaditelia) a to na úkor
svojich vlastných úloh a svojho času, aby zabezpečili plynulý chod záležitostí pre úsek, jeho
športovcov a jeho športových odborníkov.
Chcem poďakovať aj všetkým partnerom ako SOV, Dukla NŠC, MŠVVAŠ, TMR a ďalším, s ktorými
som mal tú česť spolupracovať pri výkone mojej funkcie prezidenta SLA.
A dovoľte mi vysloviť na záver jedno želanie. Verím, že ho môžem vysloviť v mene väčšiny
športovcov SLA: Nech už volení funkcionári začnú pracovať pre šport, športovcov a na vytváraní
čoraz lepších podmienok pre športovú činnosť, či už to bude na vrcholovej úrovni alebo na rozvoji
členskej základne športovcov-lyžiarov.

Mám za to, že funkcionár ktorý počas dvoch funkčných období, čo je 8 rokov, nedokáže pripraviť
lepšie podmienky pre športovú činnosť lyžiarov nemá morálne právo vykonávať naďalej svoju funkciu
v športovom hnutí.
Prajem veľa športových úspechov našim lyžiarom a veľa krásnych športových zážitkov, minimálne
takých, aké som mal tú česť zažiť vo Flachau na SP –žien, kedy sme mali na stupni víťazov dvoch
našich reprezentantov, Veroniku Velez Zuzulovú a Petru Vlhovú.
Ešte raz ďakujem za spoluprácu a prajem lyžovaniu všetko dobré.
František Repka

POZMEŇUJÚCI NÁVRH – p. Povrazník, p. Gibodová
Návrh úplného znenia stanov:

STANOVY
Slovenská lyžiarska asociácia
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Časť I.
Základné ustanovenia
Čl. 1. Úvodné ustanovenia
1.1. Názov združenia: Slovenská lyžiarska asociácia (ďalej aj iba „SLA“).
1.2. Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/ je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v platnom znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v súlade s osobitným
predpisom1 v nasledujúcich
samostatných športových
lyžiarskych odvetviach, ktoré sú
olympijskými alebo neolympijskými športmi a zároveň, ktoré sú registrované medzinárodnou
športovou organizáciou FIS - Fédération Internationale de Ski (v slovenskom jazyku ako
Medzinárodná lyžiarska federácia, ďalej aj iba „FIS“) resp. inými medzinárodnými športovými
organizáciami:
a)
akrobatické lyžovanie,
b)
alpské lyžovanie,
c)
bežecké lyžovanie,
d)
lyžovanie na tráve,
e)
severská kombinácia,
f)
skoky na lyžiach,
g)
snoubording,
(ďalej aj iba ako „lyžiarske odvetvia“). Podľa týchto lyžiarskych odvetví sa SLA člení na športové
odvetvia SLA (ďalej aj iba ako „športové odvetvia“) úseky v súlade s čl. 19. týchto stanov.
1.3. SLA spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa venujú rovnakej
alebo podobnej športovej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských vzťahov a do svojej
činnosti preberá pozitívne skúsenosti svojich partnerov.
1.4. SLA sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií. O členstve, resp. združovaní
v ďalších organizáciách a združeniach, rozhoduje konferencia SLA.
1.5. V činnosti SLA, jeho orgánov a členov sa uplatňujú tieto princípy:
a)
princíp fair play - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu
a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k
osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí; princípy,
ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu,
b)
princípy olympizmu - tak ako sú vymedzené v Olympijskej charte Medzinárodného
olympijského výboru,
c)
princíp odbornosti - podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov SLA, postupoch alebo
rozhodnutiach v rámci činnosti SLA a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci,
odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na
prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú
príslušnosť,
d)
princíp slušnosti - podľa ktorého sa zúčastnené osoby správajú vzájomne úctivo a pri
výkone činností zachovávajú zásady morálky,

1

zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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e)

f)

g)

h)
i)

j)

princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním
dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého
cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo
postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených
nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen
kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,
princíp kauzality - ktorý vedie orgány a funkcionárov SLA a orgány a funkcionárov členov
SLA k tomu, aby sa pri riešení každej veci, otázky alebo problému zaoberali okrem
hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe
a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov,
princíp apolitickosti - podľa ktorého si orgány SLA a jeho členov v politických a
náboženských záležitostiach zachovávajú neutrálny postoj,
princíp lojality - podľa ktorého všetky osoby s príslušnosťou k SLA riešia veci a spory
súvisiace s lyžiarskymi odvetviami prednostne pred orgánmi SLA, ktoré majú v pôsobnosti
rozhodnúť v príslušnej veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci,
princíp spravodlivého procesu - podľa ktorého sa proces riešenia sporov osôb s
príslušnosťou k SLA a disciplinárne konanie musí vykonávať pri dodržaní zákonnosti,
nezávislosti a nestrannosti rozhodujúceho orgánu, rovnosti účastníkov konania a strán,
prezumpcie neviny, práva na obhajobu, práva na právne zastúpenie, práva na informácie
(nahliadnutie do spisu) a dodržiavanie lehôt.

Čl. 2. Sídlo združenia
2.1. Sídlom SLA je Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
Čl. 3. Právna forma a právny režim
3.1. SLA je právnickou osobou.
3.2. Vznik, právna forma, pomery a zánik SLA sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení a zák. č. 440/2015 Z.z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 4. Poslanie a hlavné úlohy SLA
4.1. SLA ako národný športový zväz v súlade s osobitným predpisom2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou FIS - Fédération
Internationale de Ski, ktorá zastrešuje lyžiarska odvetvia podľa bodu 1.2. týchto stanov,
b)
vykonáva výlučnú pôsobnosť pre lyžiarske odvetvia podľa bodu 1.2. týchto stanov na území
Slovenskej republiky,
c)
má najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v
športe3 a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri
fyzických osôb v športe4,

2

§ 16 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 81 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
§ 80 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3
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d)

4.2.

organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž v lyžiarskych odvetviach podľa
bodu 1.2. stanov najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
e)
zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na
medzinárodných súťažiach v lyžiarskych odvetviach podľa bodu 1.2. týchto stanov,
f)
zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov v lyžiarskych odvetviach podľa bodu
1.2. týchto stanov.
SLA tiež:
a)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy lyžiarskych odvetví podľa bodu 1.2. týchto stanov vo
vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným
športovým organizáciám, ktorých je SLA členom,
b)
navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska
v lyžiarskych odvetviach,
c)
zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií
určených predpisom SLA,
d)
vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov v lyžiarskych odvetviach,
ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu5,
e)
metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov v lyžiarskych odvetviach,
f)
organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže v lyžiarskych odvetviach alebo ich
organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu,
g)
schvaľuje podmienky účasti športovej organizácií v súťaži podľa predchádzajúceho bodu
a udeľuje športovej organizácií právo na účasť v nej na základe ich splnenia,
h)
vedie zoznam športových reprezentantov v lyžiarskych odvetviach, ktorý obsahuje údaje
v rozsahu podľa osobitného predpisu6,
i)
určuje druhy športových odborníkov pre príslušné lyžiarske odvetvia, vrátane odbornej
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich
odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť,
j)
oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe
a osobností, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj športu v lyžiarskych odvetviach,
k)
uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov v lyžiarskych odvetviach, ak sa uznanie
príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis7,
l)
podporuje výstavbu športovej infraštruktúry,
m)

n)
o)
p)

organizovanie a riadenie prípravy, činnosti a vzdelávania športových odborníkov (vrátane
edičnej a publikačnej činnosti), najmä trénerov, rozhodcov, kontrolórov, športových
manažérov a iných osôb vykonávajúcich odborné činnosti v rámci SLA a lyžiarskych športov,
ako aj vzdelávanie podľa predpisov FIS alebo iných medzinárodných športových organizácií,
určovanie filozofie a koncepcie činnosti SLA v záujme rozvoja lyžiarskych športov,
vytváranie podmienok pre profesionálne fungovanie zväzu po odbornej, finančnej
a administratívnej stránke,
celoživotné vzdelávanie a vykonávanie ďalších činností priamo súvisiacich so vzdelávaním.

5

§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), k) n) až q) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
§ 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zák. č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií
6
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4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

SLA má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov
a záznamov zo súťaží a podujatí, ktoré organizuje.
Ak SLA organizuje súťaž má výlučné právo na označenie súťaže názvom, nezameniteľným
obrazovým symbolom, nezameniteľným zvukovým signálom a výlučné právo využívať toto
označenie.
SLA je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré
spadajú do jeho kompetencie a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta.
Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových
práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových záznamov, práv na
reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických
sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát,
multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, nehmotné práva a práva
vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon).
SLA má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a
zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania,
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania
alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov
dát zo športových podujatí SLA a aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných SLA.

Časť II.
Členstvo
Čl. 5. Členstvo
5.1. Členstvo v SLA je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý bez rozdielu politickej príslušnosti,
náboženského vyznania a pohlavia, ak splní podmienky stanovené predpismi SLA. Podmienky
a postup prijatia za člena určujú stanovy a vedenie zdrojovej evidencie členov a osôb
s príslušnosťou k SLA upravuje interný predpis SLA.
5.2. Členstvo môže byť:
a)
riadne,
b)
čestné.
5.3. Členstvom SLA člen prejavuje svoju vôľu a súhlas podriadiť sa platným pravidlám SLA, ktoré sú
vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SLA ako aj rozhodnutiam orgánov SLA.
Čl. 6. Riadne členstvo
6.1. Riadnymi členmi SLA sú:
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby, t.j. športové organizácie a športové kluby.
6.2. SLA vedie zdrojovú evidenciu členov a osôb s jej príslušnosťou, a to podľa lyžiarskych, resp.
športových odvetví SLA. , resp. úsekov. O fyzických osobách vedie v zdrojovej evidencii údaje podľa
osobitného predpisu8.
6.3. Členom SLA môže byť právnická osoba, a to:
a)
športový klub (ďalej aj iba ako „klub“ alebo „kluby“) zapísaný v registri právnických osôb v
športe s predmetom alebo cieľom činnosti – športová činnosť v lyžiarskych odvetviach,

8

§ 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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b)

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

9

športová organizácia, ktorá združuje športových odborníkov, kluby, športovcov v
lyžiarskych odvetviach, zapísaná v registri právnických osôb v športe s predmetom alebo
cieľom činnosti - športová činnosť v lyžiarskych odvetviach.
Právnická osoba podľa bodu 6.3. stanov, ktorá má záujem stať sa členom SLA, predkladá SLA
záväznú písomnú prihlášku, v ktorej určí svoju príslušnosť k športovému odvetviu úseku SLA a ku
ktorej je povinná priložiť:
a)
originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho znenia zakladajúceho dokumentu, ktorým sa
rozumejú stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská
zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument preukazujúci založenie alebo zriadenie
športovej organizácie (ďalej aj iba „zakladajúci dokument“),
b)
zoznam funkcionárov, t.j. zoznam orgánov s uvedením ich členov a s vyznačením
štatutárneho orgánu za žiadateľa, pričom športoví funkcionári musia byť zapísaní v registri
fyzických osôb v športe,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy SLA a rozhodnutia orgánov SLA,
d)
písomný súhlas každého funkcionára o tom, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných
údajov pre potreby SLA s obsahom a v rozsahu potrieb SLA v súlade s platnými predpismi
Slovenskej republiky9.
Žiadateľ o členstvo predkladá prihlášku SLA prostredníctvom toho športového odvetvia, úseku,
ktorý zodpovedá predmetu alebo cieľu športovej činnosti žiadateľa. Pokiaľ žiadateľ vykonáva
športovú činnosť vo viacerých lyžiarskych športových odvetviach, je povinný v prihláške určiť svoju
príslušnosť iba k jednému zo športových odvetví úsekov SLA. O výnimke, t.j. o príslušnosti
k viacerým športovým odvetviam úsekom SLA, rozhodne na návrh žiadateľa predsedníctvo SLA.
Príslušnosťou k športovému odvetviu úseku SLA sa pre účely týchto stanov rozumie športové
odvetvie úsek SLA, v ktorom bude žiadateľ vykonávať práva a povinnosti člena SLA. SLA poskytne
žiadateľovi vzor prihlášky, ako aj vyhlásení podľa bodu 6.4. tohto článku stanov v znení schválenom
predsedníctvom SLA. Žiadateľ je povinný poskytnúť SLA údaje v rozsahu údajov zapisovaných do
registra právnických osôb v športe.
Žiadateľ podáva prihlášku SLA a je povinný zaplatiť členský príspevok na činnosť SLA vo výške a v
čase určenom SLA.
O prijatí žiadateľa za člena SLA rozhodne predsedníctvo SLA na svojom najbližšom zasadnutí po
podaní prihlášky a splnení podmienok a žiadateľ sa stáva členom SLA ku dňu prijatia rozhodnutia.
V predsedníctve SLA sa k žiadosti vyjadrí zástupca toho športového odvetvia úseku (príp. odvetví
úsekov), ku ktorému vznikne žiadateľovi príslušnosť, t.j. v rámci ktorého bude žiadateľ vykonávať
práva a povinnosti člena SLA.
V prípade existencie:
a)
vážnych dôvodov alebo vážnych pochybností týkajúcich sa žiadateľa alebo vykonávania jeho
športovej činnosti alebo
b)
dôvodov, ktoré zakladajú oprávnenú obavu, že by prijatím za člena SLA mohlo dôjsť
k porušeniu ústavných práv a slobôd, či oprávnených záujmov chránených právnym
poriadkom Slovenskej republiky, alebo by mohli byť ohrozené alebo akokoľvek poškodené
slobody a práva členov SLA alebo tretích osôb garantované právnym poriadkom Slovenskej
republiky alebo
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c)

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.
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ak by mohli byť ohrozené alebo poškodené ciele, činnosť alebo dobré meno alebo povesť
SLA,
je predsedníctvo SLA oprávnené neprijať rozhodnutie o prijatí za člena a zároveň je predsedníctvo
SLA povinné predložiť vec na rozhodnutie o neprijatí žiadateľa za člena SLA najbližšej konferencii
SLA, pričom takýto návrh musí byť odôvodnený v súlade s písm. a) až c) tohto bodu stanov.
Riadne členstvo fyzických osôb:
a)
je u členov klubov alebo športových organizácií, ktoré sú členmi SLA, odvodené od ich
členstva v klubu alebo športovej organizácií v súlade s bodom 6.15. stanov,
b)
v inom prípade ako v písm. a) vzniká na základe rozhodnutia predsedníctva SLA.
Fyzická osoba, ktorá má záujem sa stať členom SLA (ďalej aj iba „žiadateľ“) a nie je členom klubu
alebo športovej organizácie predkladá SLA záväznú písomnú prihlášku, v ktorej určí svoju
príslušnosť k športovému odvetviu úseku SLA a ku ktorej je povinná priložiť:
a)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude dodržiavať predpisy SLA a rozhodnutia
orgánov SLA,
b)
písomný súhlas žiadateľa o tom, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov pre
potreby SLA s obsahom a v rozsahu podľa potrieb SLA v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky10,
c)
v prípade osôb mladších ako 15 rokov rodný list alebo jeho kópiu alebo predloženie preukazu
poistenca a priloženie jeho kópie, v prípade osôb starších ako 15 rokov občiansky preukaz
a jeho fotokópiu, pričom kópie dokladov verifikuje vždy porovnaním s originálom pracovník
SLA, resp. príslušného športového odvetvia, úseku, ktoréý zabezpečuje evidenciu. Za osoby
mladšie ako 15 rokov koná zákonný zástupca.
Žiadateľ o členstvo predkladá prihlášku SLA s uvedením športového odvetviaúseku, v ktorom
bude vykonávať práva a povinnosti člena SLA. Pokiaľ žiadateľ vykonáva športovú činnosť vo
viacerých športových lyžiarskych odvetviach, je povinný v prihláške určiť svoju príslušnosť iba
k jednému zo športových odvetví úsekov SLA. O výnimke, t.j. o príslušnosti k viacerým športovým
odvetviam úsekom SLA, rozhodne na návrh žiadateľa predsedníctvo SLA, pričom výnimka je
prípustná iba ak ide o aktívneho pretekára v dotknutých športových odvetviach úsekoch lyžiarskych
odvetví, a to na dobu určitú určenú predsedníctvom SLA. Príslušnosťou k športovému odvetviu
úseku SLA sa pre účely týchto stanov rozumie to športové odvetvie ten úsek SLA, v ktorom bude
žiadateľ vykonávať práva a povinnosti člena SLA. SLA poskytne žiadateľovi vzor prihlášky, ako aj
vyhlásení podľa bodu 6.10. tohto článku stanov v znení schválenom predsedníctvom SLA. Žiadateľ
je povinný poskytnúť SLA údaje v rozsahu údajov zapisovaných do registra fyzických osôb v športe.
Žiadateľ, ktorý podal prihlášku je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške a v čase určenom v
predpisoch SLA.
O prijatí žiadateľa za člena SLA rozhodne predsedníctvo SLA na svojom najbližšom zasadnutí po
podaní prihlášky a splnení podmienok a žiadateľ sa stáva členom SLA ku dňu prijatia rozhodnutia.
V predsedníctve SLA sa k žiadosti vyjadrí zástupca športového odvetvia úseku (resp. odvetví
úsekov), ku ktorému má vzniknúť žiadateľovi príslušnosť.
V prípade existencie:
a)
vážnych dôvodov alebo vážnych pochybností týkajúcich sa žiadateľa alebo vykonávania jeho
športovej činnosti alebo
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b)

dôvodov, ktoré zakladajú oprávnenú obavu, že by prijatím za člena SLA mohlo dôjsť
k porušeniu ústavných práv a slobôd, či oprávnených záujmov chránených právnym
poriadkom Slovenskej republiky, alebo by mohli byť ohrozené alebo akokoľvek poškodené
slobody a práva členov SLA alebo tretích osôb garantované právnym poriadkom Slovenskej
republiky alebo
c)
ak by mohli byť ohrozené alebo poškodené ciele, činnosť alebo dobré meno alebo povesť
SLA,
je predsedníctvo SLA oprávnené neprijať rozhodnutie o prijatí za člena SLA a zároveň je
predsedníctvo SLA povinné predložiť vec na rozhodnutie o neprijatí žiadateľa za člena SLA
najbližšej konferencii SLA, pričom takýto návrh musí byť odôvodnený v súlade s písm. a) až c) tohto
bodu stanov.
6.15. Právnická osoba (klub, športová organizácia), ktorá je členom SLA, po prijatí fyzickej osoby za
svojho člena a na základe jej súhlasu, podá za člena záväznú prihlášku viažucu sa k športovému
odvetviuúseku, v ktorom vykonáva práva a povinnosti člena SLA. Právnická osoba je oprávnená
podať prihlášku aj za fyzickú osobu, ktorá nie jej členom, ak ju k uvedenému fyzická osoba
splnomocní. Takýto člen SLA má príslušnosť k tomu športovému odvetviu úseku, t.j. je oprávnený
vykonávať práva a povinnosti člena SLA v tom športovom odvetví úseku SLA, ku ktorému má
príslušnosť klub alebo športová organizácia, ktorá podáva za neho prihlášku. O výnimke, t.j.
o príslušnosti k viacerým športovým odvetviam úsekom SLA, rozhodne na návrh žiadateľa
predsedníctvo SLA, pričom výnimka je prípustná iba ak ide o aktívneho pretekára v dotknutých
úsekoch športových lyžiarskych odvetviachí, a to na dobu určitú určenú predsedníctvom SLA.
Obsah prihlášky a vyhlásenia sú totožné s prihláškou a vyhláseniami podľa bodu 6.10. týchto
stanov.
Predsedníctvo SLA na základe toho potvrdí členstvo fyzickej osoby v SLA bez
rozhodnutia, a to na svojom najbližšom zasadnutí. Táto fyzická osoba sa stáva členom SLA dňom
evidencie za člena SLA. Predsedníctvo SLA je oprávnené v prípade existencie dôvodov podľa
bodu 6.14. tohto článku stanov nepotvrdiť členstvo fyzickej osobe v SLA a zároveň je povinné
predložiť vec na rozhodnutie o neprijatí za člena SLA najbližšej konferencii SLA, pričom takýto
návrh musí byť odôvodnený v súlade s písm. a) až c) bodu 6.14. stanov. Pri podaní žiadosti sa platí
členský príspevok vo výške a v čase určenom SLA.
6.16. Každý člen SLA môže slobodne zo SLA vystúpiť.
6.17. Členstvo v SLA zaniká:
a)
písomným oznámením člena SLA o vôli vystúpiť zo SLA, pričom v takomto prípade členstvo
zaniká ku dňu doručenia takéhoto oznámenia, ktoré musí byť datované a vlastnoručne
podpísané členom SLA,
b)
vylúčením na základe rozhodnutia konferencie SLA,
c)
vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v SLA disciplinárnou
komisiou SLA v súlade s disciplinárnymi predpismi SLA (viď Disciplinárny poriadok),
d)
úmrtím člena fyzickej osoby,
e)
zrušením člena SLA právnickej osoby,
f)
zánikom SLA.
6.18. Podnet na zánik členstva v SLA, a to vylúčením člena podľa bodu. 6.17. písm. b) môže predložiť
predsedníctvo SLA.
6.19. Úprava vedenia zdrojovej evidencie je podrobnejšie upravená v registračnom poriadku SLA.
Čl. 7.

Čestné členstvo
Strana 8 z 34

7.1.

7.2.

Členom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj lyžiarskeho športu na Slovensku, môže byť udelené
čestné členstvo uznesením Predsedníctva SLA na návrh športového odvetvia úseku alebo
sekretariátu SLA.
Čestné členstvo v SLA môže byť rovnakým spôsobom odňaté, t.j. rozhodnutím predsedníctva SLA,
ak jeho držiteľ porušuje ciele, princípy a zásady SLA.

Čl.8. Práva a povinnosti členov
8.1. Práva člena SLA:
a)
zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu lyžiarskych súťaží, akcií a podujatí, ako i ďalších
kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných SLA,
b)
zúčastňovať sa priamo, resp. nepriamo prostredníctvom zástupcov, na rokovaní orgánov SLA
a to v súlade so stanovami a ostatnými predpismi SLA,
c)
požadovať informácie o činnosti SLA a hospodárení SLA,
d)
podávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať odpoveď do 30 dní od ich doručenia,
e)
právo voliť a podieľať sa na tvorbe orgánov SLA v súlade so stanovami,
f)
právo byť volený do orgánov SLA a v prípade, ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny
osôb s príslušnosťou k SLA, kandidáta navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny,
g)
navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SLA,
a to všetko v rozsahu a za podmienok stanovených stanovami a ostatnými predpismi SLA.
8.2. Povinnosti člena SLA:
a)
platiť ročný členský príspevok na činnosť SLA určený SLA (ďalej aj iba ako „členský
príspevok“),
b)
dodržiavať Stanovy SLA a na ich základe vydané vnútorné predpisy, poriadky a iné
dokumenty, a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj osoby podliehajúce právomoci člena SLA,
c)
dodržiavať a rešpektovať rozhodnutia orgánov SLA a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj osoby
podliehajúce právomoci člena SLA,
d)
plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov SLA,
e)
podieľať sa na činnosti SLA a riadne vykonávať prijaté funkcie,
f)
povinnosť uhrádzať poplatky príspevky, pokuty určené predpismi SLA,
g)
podporovať ciele SLA a prispievať k ich napĺňaniu, vrátane povinnosti zdržať sa konania,
ktoré by bolo v rozpore s týmito cieľmi a v rozpore so záujmami propagácie lyžiarskych
odvetví prostredníctvom verejných komunikačných prostriedkov,
h)
dodržiavať zásady a pravidlá športového správania, čestnosti, lojality, fair play a boja proti
dopingu, proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a proti iným negatívnym javom
v športe,
i)
podporovať a chrániť dobré meno SLA a lyžiarskych odvetví,
j)
v prípade členov SLA právnických osôb povinnosť písomne oznamovať SLA všetky právne
relevantné zmeny, a to do 7 dní odo dňa kedy k zmene došlo, najmä ak ide o zmeny
zakladajúcich dokumentov, identifikačných údajov, zmeny funkcionárov, štatutárnych
zástupcov ako aj iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na členstvo v SLA a to najmä zrušenie
právnickej osoby, ale aj začatie a ukončenie výkonu rozhodnutia voči právnickej osobe, či
začatie a ukončenie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie alebo zamietnutie návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, či vstup do likvidácie a skončenie likvidácie.
8.3. SLA a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinnosti podľa predpisov SLA aj vo
vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
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Časť III.
Orgány SLA
Čl. 9. Orgány SLA
9.1. Orgánmi SLA sú:
a)
konferencia SLA - najvyšší orgán SLA,
b)
predsedníctvo SLA - najvyšší výkonný orgán SLA,
c)
kontrolno-revízna komisia - nezávislý kontrolný orgán SLA, pričom predseda kontrolnorevíznej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu11 ako najvyššieho
kontrolného orgánu SLA,
d)
disciplinárna komisia SLA,
e)
orgán pre riešenie sporov SLA.
9.2. Športové odvetvia Úseky SLA si vytvárajú orgány pre výkon činnosti v lyžiarskych odvetviach
podľa čl. 19. stanov.
9.3. Orgány SLA s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov
SLA.
9.4. Štatutárny orgán ako aj členovia orgánov SLA sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadniť stanoviská kontrolóra a odborných orgánov, ak sa od
ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným
stanoviskom. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov SLA postupovali v zmysle uznesenia
konferencie SLA, nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. Výkon
funkcie člena orgánu SLA a člena orgánu športového odvetvia úseku SLA je nezastupiteľný, ak tieto
stanovy neurčujú inak.
9.5. Funkčné obdobie orgánov SLA je štvorročné, s výnimkou kontrolno- revíznej komisie, vrátane
kontrolóra, ktorých funkčné obdobie je päťročné, ak tieto stanovy neurčujú inak (bod 32.1.
stanov).
9.6. Členovia orgánov SLA, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné
úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SLA a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia
alebo ustanovenia nových členov orgánov SLA.
9.7. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SLA, ak ju navrhne člen SLA,
a to tak, že v prípade zvolenia sa stane členom SLA, s výnimkou komisií, ktoré rozhodujú vo veci
porušenia antidopingových komisii v prvom aj druhom stupni. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej
skupiny s príslušnosťou k SLA, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
9.8. Zápisnica zo zasadnutia konferencie orgánu SLA, predsedníctva SLA a kontrolno-revíznej komisie
SLA s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje minimálne:
a)
schválený program zasadnutia,
b)
prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa osobitného zákona (§ 19 ods. 1
písm. c) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení) a písomné splnomocnenia, ak boli
predložené, zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
c)
zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, dôležité
vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

11
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d)

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, rozhodnutia prijaté
k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena,
ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
e)
rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného
stanoviska člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to
požiada, prezenčnú listinu, v prípade zasadnutia konferencie aj doklady určené osobitným
predpisom12
f)
meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Zápisnica podľa bodu 9.8. stanov zo zasadnutia orgánu SLA s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle
siela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 2515
dní odo dňa zasadnutia.
SLA a jeho členovia, orgány a funkcionári SLA a osoby s príslušnosťou k SLA podporujú priateľské
medziľudské vzťahy medzi klubmi, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a
ďalšími osobami s príslušnosťou k SLA vo všetkých lyžiarskych odvetviach, ako aj v športovom hnutí
vo všeobecnosti.
SLA a jeho členovia, orgány a funkcionári SLA sú povinní dodržiavať predpisy SLA, predpisy
medzinárodnej športovej organizácie FIS záväzného charakteru, pravidlá lyžiarskych odvetví, a
rozhodnutia medzinárodnej športovej organizácie FIS, ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných
aj vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov, rešpektovať princípy podľa článku I. a bodu 1.5.
týchto stanov.
Každý člen SLA je povinný osobitne dbať na dobré meno SLA, slovenského lyžovania a zdržať sa
akýchkoľvek konaní, ktoré by mohli SLA poškodiť, najmä zdržať sa jednostrannej negatívnej
medializácie veci pred rozhodnutím orgánu SLA príslušného na posúdenie a rozhodnutie veci.
V podmienkach a štruktúrach SLA, jeho členov a osôb s ich príslušnosťou sa nepripúšťa:
a.
politická a náboženská agitácia,
b.
akákoľvek diskriminácia,
c.
hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej, rasovej
alebo etnickej nenávisti,
d.
útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine
osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe ich národnostného, rasového alebo
etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z
iného odsúdeniahodného dôvodu.

Čl. 10. Konferencia SLA
10.1. Konferencia je najvyšším orgánom SLA. Konferenciu tvoria delegáti oprávnení hlasovať na
konferencii SLA podľa bodu 10.2. týchto stanov.
10.2. Delegátmi konferencie sú: - I.G.: použiť jednotný pojem“ súťažiaci športovec“
a)
zvolení zástupcovia športových klubov za príslušné športové odvetvia, ktorí sú volení na
členskej schôdzi športového odvetvia, pričom počet týchto delegátov je určený počtom
súťažiacich športovcov športového odvetvia, a to takto:
a1) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov do 100 má 7 delegátov,
a2) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 101 do 200 má 11
delegátov,
12

§ 21 ods. 2 písm. b) v spojení s § 19 ods. 1 písm. c) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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a3)

športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 201 do 400 I.G.: 300 má 15
delegátov,
a4) športovému odvetviu s počtom súťažiacich športovcov od I.G.: 301 401 a viac sa počet
delegátov určený podľa a3) zvýši, a to tak, že za každých 100 súťažiacich športovcov
nad počet 401 mu patrí 1 delegát naviac,
b)
zástupcovia športových klubov, ktorých športovec alebo športovci sa zúčastnil/zúčastnili v
predchádzajúcom súťažnom ročníku Majstrovstiev sveta a/alebo Svetového pohára a/alebo
Olympijských hier v kategórii dospelí a umiestnili sa do 3. miesta, a to za každý takýto
športový klub 1 delegát,
c)
1 zástupca športovcov (navrhnutý aspoň 50 športovcami),
d)
1 zástupca športových odborníkov (navrhnutý aspoň 20 % zo všetkých športových
odborníkov registrovaných SLA).
I.G.: neobmedzovať športovca vekovo .... Pre účely určenia počtu súťažiacich športovcov športového
odvetvia sa súťažiacim športovcom rozumie športovec starší ako 12 rokov (K.Povrazník: 8 rokov), ktorý
v poslednej ukončenej súťažnej sezóne (podľa súťažných poriadkov SLA) súťažil K.Povrazník: v 3 súťažiach
..... v súťaži organizovanej SLA (napr. Slovenský pohár) a/alebo v medzinárodnej súťaži organizovanej FIS.
Konferencia má 66 delegátov s právom hlasovať, z ktorých je 1 zástupca športovcov, ak ho navrhne
záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. Členmi konferencie sú zástupcovia
zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi na členských schôdzach úsekov
jednotlivých lyžiarských odvetví.
10.3. Počet delegátov konferencie s právom hlasovať je stanovený na základe kľúča delegátov, ktorý
zohľadňuje počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, takto:
Celkový počet športovcov registrovaných v SLA bol rozdelený do kategórii športovec do 15 rokov,
športovec junior, športovec dospelý a športovec master. Týmto kategóriám bola následne priradená
hodnota od 1 do 8 podľa počtu športovcov v danej kategórii (počtu športovcov od 1 do 10
priradená hodnota 1, počtu športovcov od 11 do 20 priradená hodnota 2, počtu športovcov od 21
do 40 priradená hodnota 3, počtu športovcov od 41 do 80 priradená hodnota 4, počtu športovcov
od 81 do 160 priradená hodnota 5, počtu športovcov od 161 do 320 priradená hodnota 6, počtu
športovcov od 321 do 640 priradená hodnota 7 a počtu športovcov od 641 do 1280 priradená
hodnota 8). Koeficient pre úroveň súťaže bol stanovený pre master číslom 1, pre športovcov do 15
rokov číslom 2, pre športovcov junior číslom 3 a pre športovcov dospelý číslom 7. Následne sa
hodnota danej kategórie vynásobila koeficientom pre úroveň súťaže, výsledkom čoho je celkový
počet delegátov s právom hlasovať. Celkový počet delegátov s právom hlasovať bol rozdelený
medzi úseky tak, že úseky s počtom športovcov menším ako 100 majú po 7 delegátov a úseky s
počtom športovcov väčším ako 100 majú po 15 delegátov.
10.4. Počet delegátov s právom hlasovať konferencie je rozdelený medzi jednotlivé úseky takto:
- 7 zástupcov za úsek akrobatického lyžovania,
- 15 zástupcov za úsek alpského lyžovania,
- 15 zástupcov za úsek bežeckého lyžovania,
- 7 zástupcov za úsek lyžovania na tráve,
- 7 zástupcov za úsek severskej kombinácie,
- 7 zástupcov za úsek skokov na lyžiach,
- 7 zástupcov za snoubording,
- 1 zástupca zastupujúci športovcov
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10.35. Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas. Delegátom s právom hlasovať nemôže byť
funkcionár SLA len na základe výkonu funkcie v orgáne SLA.
10.46. Zástupcovia Zástupcovia športových odvetví úsekov podľa bodu 10.24. sú delegáti s právom
hlasovať volení na členských schôdzach jednotlivých športových odvetví úsekov SLA. Volený
delegát sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník
zvolený rovnakým spôsobom. Volený delegát s právom hlasovať alebo jeho náhradník preukazuje
oprávnenie zúčastniť sa zasadnutia konferencie SLA predložením zápisnice o svojom zvolení (t.j.
zápisnice zo zasadnutia členskej schôdze športového odvetvia úseku, v ktorom v súlade s týmito
stanovami je oprávnený vykonávať práva a povinnosti člena SLA) a členským preukazom SLA.
Nepredloženie týchto dokladov alebo zrejmý rozpor s požiadavkou na tieto doklady spôsobí, že
delegát nebude oprávnený hlasovať na konferencii SLA.
10.75. Delegáta - zástupcu športovcov navrhuje záujmová organizácia športovcov, ktorá je členom SLA, a
ak takej niet, tak ho môže navrhnúť najmenej 50 športovcov. Delegát navrhnutý záujmovou
organizáciou športovcov sa preukazuje návrhom a splnomocnením záujmovej organizácie
športovcov a členským preukazom SLA. Ak niet záujmovej organizácie športovcov, tak delegát sa
preukazuje členským preukazom SLA a písomným návrhom minimálne 50 športovcov, ktorí sú
členmi SLA, a ktorého obsah určí predsedníctvo SLA tak, že vydá jednotný návrhový hárok, ktorý
musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, číslo členského preukazu SLA a vlastnoručný podpis
športovca, ktorý kandidáta podporil. V prípade, že požiadavku na delegáta - zástupcu športovcov,
ktorého navrhlo minimálne 50 športovcov, preukážu viaceré osoby, delegátom s právom hlasovať
je tá osoba, ktorú navrhol väčší počet športovcov, ktorí sú členmi SLA.
10.68. Zasadnutia konferencie sa okrem delegátov s právom hlasovať zúčastňuje prezident SLA,
viceprezidenti SLA, členovia predsedníctva SLA, členovia kontrolno-revíznej komisie SLA, generálny
sekretár SLA, pracovníci sekretariátu a iní pozvaní hostia bez hlasovacieho práva (ďalej tiež aj iba
ako „delegáti bez práva hlasovať“). Nie je vylúčené, aby uvedené osoby boli volenými delegátmi
podľa bodu 10.24. týchto stanov, v takom prípade im patrí hlasovacie právo.
10.79. Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí:
a)
K.Povrazník: Kontrola plnenia uznesení Konferencie......schvaľovanie správy predsedníctva
SLA za obdobie od poslednej konferencie (ďalej aj iba ako „posledné obdobie“) o činnosti
a hospodárení SLA,
b)
schvaľovanie správy kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie,
c)
schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie obdobie,
d)
zmena stanov,
e)
voľba a odvolanie prezidenta SLA, ktorý je predsedom predsedníctva SLA, voľba a odvolanie
viceprezidentov SLA a voľba a odvolanie ostatných členov predsedníctva SLA,
f)
voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu kontrolno-revíznej komisie SLA I.G.: ...a zvyšných
členov KRK, pričom na odvolanie predsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorý vykonáva
funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu13je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých
delegátov s právom hlasovať a musí sa uviesť aj dôvod odvolania,
g)
voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie SLA,
h)
voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu orgánu pre riešenie sporov SLA,

13

zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)

voľba a odvolanie trojčlennej komisie, ktorá rozhoduje o porušení antidopingových pravidiel
v druhom stupni a to tak, aby boli dodržané požiadavky určené osobitným predpisom14,
a síce min. 1 člen musí byť právnik podľa § 92 ods. 2 písm. a) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe
a min. 1 člen musí byť lekár alebo farmaceut podľa § 92 ods. 2 písm. b) zák. č. 440/2015 Z.z.
o športe,
rozhodovať o odvolaní členov disciplinárnej komisie SLA, orgánu pre riešenie sporov SLA a
kontrolno-revíznej komisie SLA,
rozhodovať o neprijatí za člena SLA,
rozhodovať o vylúčení člena zo SLA s výnimkou, ak o vylúčení člena rozhodne disciplinárna
komisia SLA na základe závažného disciplinárneho previnenia,
rozhodovať o reorganizácií súťaží,
schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako
2,000.000 EUR,
rozhodovať o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zák. č. 440/2015 Zb. o športe
alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SLA,
rozhodovať o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo
akcionárom je SLA,
rozhodnutie o zrušení SLA dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
rozhodovanie o združovaní sa v ďalších organizáciách a združeniach,
schvaľovanie predaja nehnuteľností vo vlastníctve SLA,
prerokovanie výročnej správy SLA vyhotovenej v súlade s osobitným predpisom15,
schvaľovanie výšky alebo spôsobu určenia odmeny a náhrady za stratu času pre kontrolóra,
rozhodnúť o iných záležitostiach, ktoré do pôsobnosti konferencie zveruje osobitný predpis16
alebo ktoré si konferencia vyhradí.,

10.810.
Riadne zasadnutie konferencie zvoláva predsedníctvo SLA, a to najmenej raz za rok, vždy
najneskôr do 30. júna. Predsedníctvo určí termín, miesto konania sa a program zasadnutia
konferencie SLA. Program riadnej konferencie musí obsahovať aspoň nasledujúce body:
a)
konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok
uznášaniaschopnosti,
b)
schválenie programu,
c)
voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť volené,
d)
prerokovanie výročnej správy SLA a výročnej správy obchodnej spoločnosti SLA alebo
obchodnej spoločnosti, v ktorej je SLA spoločníkom alebo akcionárom,
e)
výročná správa kontrolóra,
f)
schválenie uznesení; uznesenia je možné schvaľovať priebežne po každom bode programu
rokovania konferencie.
10.911. Zasadnutie konferencie môže byť riadne a mimoriadne. Mimoriadne zasadnutie konferencie môže
zvolať:
a)
členovia SLA v počte 1000 (tisíc),
14

§ 92 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 9 ods. 5 a 7 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15
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b)
c)

predsedníctvo SLA,
kontrolno-revízna komisia SLA alebo jej predseda, ktorý vykonáva funkciu kontrolóra podľa
osobitného predpisu17
d)
ktorýkoľvek člen SLA, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SLA a noví členovia
orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení.
10.102.Riadne aj mimoriadne zasadnutie sa zvoláva pozvánkou, a to v písomnej alebo elektronickej
podobe, ktorá sa osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí konferencie zasiela spolu
s návrhom programu a podkladmi na zasadnutie, a to najmenej 7 dní pred konaním sa zasadnutia
konferencie. Podklady na zasadnutie konferencie je možné delegátom doručiť prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb alebo do elektronickej schránky adresáta, príp. iným spôsobom
v súlade s osobitným predpisom18.
10.113. Ak v programe zasadnutia konferencie bude aj voľba orgánov alebo členov orgánov SLA, tak
každý člen môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu najneskôr 7 dní pred termínom konania sa
konferencie. SLA je povinná zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu
kandidátov na členov orgánov SLA, vrátane ich navrhovateľa, najneskôr 3 dni pred dňom konania
sa volieb.
10.124. SLA v súvislosti so zasadnutím konferencie zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom
systéme športu informácie v rozsahu podľa osobitného predpisu19.
Čl. 11. Organizačné zabezpečenie Konferencie
11.1. Priebeh konferencie organizačne zabezpečuje predsedníctvo SLA.
11.2. Konferencia sa koná v mieste uvedenom na pozvánke o konaní konferencie.
11.3. Zasadnutie konferencie nie je prístupné verejnosti s výnimkou pozvaných hostí.
11.4. Delegát je povinný sa dostaviť na konferenciu v čase, ktorý je na pozvánke uvedený ako
prezentácia. Pri prezentácii je delegát povinný zapísať sa do prezenčnej listiny a delegát s právom
hlasovať sa preukáže dokladmi v súlade s bodmi 10.46. alebo 10.57. stanov. Zapísanému delegátovi
sa vydá hlasovací lístok.
11.5. Zasadnutie konferencie sa riadi rokovacím poriadkom (ďalej aj iba „rokovací poriadok“), ktorý
schvaľuje konferencia. Rokovací poriadok navrhuje predsedníctvo SLA a obsahuje pravidlá pre
predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu. Program zasadnutia a návrhy na jeho
zmenu, ako aj rokovací poriadok schvaľuje konferencia SLA na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá
nie je súčasťou schváleného programu môže konferencia SLA prijať len odporúčania a stanoviska.
11.6. Voľby do orgánov SLA sa vykonávajú na zasadnutí konferencii. V prípade,
že
predmetom
programu konferencie budú aj voľby orgánov SLA, konferencia schvaľuje aj volebný poriadok (ďalej
aj iba „volebný poriadok“), ktorého návrh pripraví predsedníctvo SLA. Prípravu a riadny priebeh
volieb do orgánov SLA zabezpečuje volebná komisia, ktorú volí konferencia SLA. Úlohou volebnej
komisie je prijímať a spracúvať návrhy kandidátov na funkcie orgánov SLA, ktoré volí konferencia,
ako aj overovať súhlas s kandidatúrou a splnenie podmienok určených podľa stanov. Volebná
komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Úlohy volebnej komisie
počas konferencie upraví volebný poriadok. Voľby do orgánov SLA môžu byť uskutočnené aj
elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu podľa osobitného predpisu20.
17
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11.7. Poverený člen predsedníctva SLA pred otvorením konferencie skontroluje, či je prítomný dostatočný
počet delegátov, aby bola konferencia uznášaniaschopná.
11.8. Ak zasadnutie konferencie nie je uznášaniaschopné a ide o riadne zasadnutie konferencie,
predsedníctvo SLA je povinné opakovane zvolať riadne zasadnutie konferencie najneskôr do 60 dní
od termínu zasadnutia, ktoré nebolo uznášaniaschopné. Takéto zasadnutie konferencie sa môže
uskutočniť aj po 30. júni príslušného kalendárneho roka.
Ak zasadnutie konferencie SLA nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia,
na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, ak bol
dodržaný postup a to, že pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zaslali
osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí konferencie najmenej sedem dní pred
konaním zasadnutia a predmetom zasadnutia konferencie je iba program uvedený v zaslanej
pozvánke a návrhu programu a podkladoch na zasadnutie, ktoré boli zaslané osobám oprávneným
zúčastniť sa na riadnom zasadnutí konferencie najmenej sedem dní pred jej konaním.
11.9. Ak je konferencia uznášaniaschopná, určí predsedníctvo SLA predsedajúceho konferencie a navrhne
konferencii voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a dvoch
overovateľov zápisnice.
11.10. O priebehu zasadnutia konferencie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:
a)
názov a sídlo SLA,
b)
miesto a čas konania konferencie,
c)
mená predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
d)
schválený program zasadnutia konferencie,
e)
zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
f)
dôležité vyjadrenia členov konferencie k jednotlivým bodom programu,
g)
rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom
programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,
h)
prezenčnú listinu, písomné splnomocnenia delegátov alebo zápisnice o zvolení, ak delegát
bol volený,
i)
meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
11.11. Zápisnica zo zasadnutia sa zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia
konferencie najneskôr do 2515 dní K.P.: do 15 dní odo dňa zasadnutia. Zápisnicu spolu
s prezenčnou listinou SLA zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu
najneskôr desať dní od konania sa zasadnutia konferencie.
11.12. Zápisnicu z konferencie SLA uchováva po dobu 10 rokov.
11.13.Člen konferencie alebo člen SLA môže požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu21, aby určilo nezávislého pozorovateľa. Nezávislý
pozorovateľ je oprávnený zúčastniť sa na voľbách do orgánov SLA a na zasadnutí volebnej komisie
vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a
výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je
povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého
pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. SLA znáša úhradu účelne a preukázateľne
vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách.
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Čl. 12. Rozhodovanie Konferencie
12.1. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov
s právom hlasovať. Spôsob hlasovania konferencie môže byť verejný alebo tajný. Môže sa hlasovať
aj prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Konkrétny spôsob hlasovania upraví
rokovací poriadok konferencie. Konferencia rozhoduje formou uznesenia.
12.2. Konferencia rozhoduje:
a)
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak ďalej nie je
určené inak,
b)
o záležitostiach podľa bodu 10.79. písm. d), m), n), o), p), q) stanov a o odvolaní prezidenta
SLA, viceprezidentov SLA a členov predsedníctva SLA kvalifikovanou väčšinou, ktorá je
určená ako 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať,
c)
o odvolaní predsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorý vykonáva funkciu kontrolóra podľa
osobitného predpisu22 2/3 väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať.
Čl. 13. Predsedníctvo SLA
13.1. Predsedníctvo SLA je najvyšším výkonným orgánom SLA, ktorý riadi činnosť SLA a rozhoduje
o všetkých bodoch činnosti SLA, pokiaľ týmito stanovami alebo inými predpismi nie sú rozhodnutia
vyhradené konferencii alebo iným orgánom SLA. Každý člen predsedníctva SLA má 1 hlas. Zástupcu
športovcov do predsedníctva SLA navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50
športovcov.
13.2. Predsedníctvo SLA najmä:
a)
vykonáva uznesenia konferencie,
b)
volí členov kontrólno-revíznej komisie SLA s výnimkou predsedu a podpredsedu, ktorých volí
konferencia SLA, - I.G.: zrušiť celé znenie
c)
pripravuje a predkladá konferencii návrhy a podkladové materiály na jej rokovanie, vrátane
rokovacieho poriadku konferencie a volebného poriadku konferencie,
d)
schvaľuje ročný rozpočet SLA,
e)
zabezpečuje hospodárenie, správu a prevádzku majetku SLA,
f)
zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh SLA,
g)
zabezpečuje vypracovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy,
h)
vykonáva práva zamestnávateľa,
i)
spracováva koncepciu činnosti SLA,
j)
schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých disciplín,
k)
schvaľuje súťažné poriadky pre jednotlivé lyžiarske disciplíny a pravidlá jednotlivých
športových odvetví SLAúsekov,
l)
schvaľuje nadobúdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku a nakladanie s hnuteľným
majetkom,
m) vypracováva a schvaľuje Organizačný poriadok SLA, Disciplinárny poriadok SLA, Registračný
poriadok SLA a ďalšie predpisy, poriadky a vnútorné smernice podľa potreby združenia,
n)
zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,
o)
vyhotovuje správu o stave SLA pre konferenciu,
p)
na návrh športových odvetví úsekov schvaľuje reprezentačné družstva,
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q)

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

na návrh športových odvetví úsekov schvaľuje a predkladá nominácie reprezentácií na
vrcholové športové podujatia (zimné olympijské hry, Majstrovstva sveta, zimné univerziády
a iné, a to bez ohľadu na vekovú kategóriu),
r)
schvaľuje a menuje zástupcov SLA do komisií a subkomisií FIS, vrátane zloženia delegácie na
zasadnutia kongresu FIS,
s)
schvaľuje organizačný výbor podujatí Svetový pohár, Kontimentálny pohár, Majstrovstva
sveta a iné bez ohľadu na vekovú kategóriu,
t)
rozhoduje o výške ročného príspevku na športovú činnosť SLA, pričom za tento príspevok sa
považuje aj členský ého príspevok ku na činnosť SLA,
u)
vymenúva a odvoláva trojčlennú komisiu na konanie vo veci porušenia antidopingových
pravidiel v prvom stupni v zmysle § 92 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe, I.G.: identické
v bode 10.7 písm. i) - vypustiť celé znenie
v)
schvaľuje zmluvy a dohody, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti pre SLA za podmienok
stanovených v organizačnom poriadku SLA.
Predsedníctvo SLA má jedenásť (11) členov:
a)
prezident SLA – predseda Predsedníctva SLA,
b)
2 viceprezidenti SLA,
c)
1 zástupca K.P.: Predseda bežeckého športového odvetvia SLAúseku,
d)
1 zástupca alpských disciplín ako športového odvetvia SLA,úseku alpských disciplín,
e)
1 zástupca skokanského športového odvetvia SLA, úseku,
f)
1 zástupca úseku severskej kombinácie ako športového odvetvia SLA,
g)
1 zástupca úseku lyžovania na tráve ako športového odvetvia SLA,
h)
1 zástupca úseku akrobatického lyžovania ako športového odvetvia SLA,
i)
1 zástupca úseku snoubordingu ako športového odvetvia SLA,
j)
1 zástupca športovcov.
K.P.: APrezidenta SLA, ktorý je predsedom predsedníctva SLA, viceprezidentov SLA, ktorí sú
podpredsedovia SLA, ako aj ostatných členov predsedníctva volí a odvoláva konferencia, a to v
súlade so zachovaním kľúča podľa predchádzajúceho bodu. Zástupcom športového odvetvia SLA
úseku v predsedníctve je člen SLA K.P.: Predseda OÚ, ktorý má príslušnosť k danému športovému
odvetviu SLA, úseku, t.j. vykonáva práva a povinnosti člena SLA v rámci daného športového
odvetvia. úseku.
Funkčné obdobie člena predsedníctva SLA je 4 roky, s výnimkou podľa bodu 32.1. týchto stanov.
Opätovná voľba člena predsedníctva SLA je možná.
Zasadnutia predsedníctva SLA sa konajú podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace. Zasadnutia
spravidla vedie prezident SLA a organizačne zabezpečuje generálny sekretár SLA alebo ním
poverený člen predsedníctva SLA.
Predsedníctvo SLA je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SLA a v jeho
neprítomnosti hlas viceprezidenta, ktorý predsedníctvu predsedá.
Zasadnutia predsedníctva SLA sa zúčastňuje aj predseda kontrolno-revíznej komisie SLA.
Predsedníctvo SLA môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie aj iné osoby. Osoby pôsobiace
v orgánoch SLA, členovia SLA a zamestnanci, či pracovníci SLA sú povinní na základe pozvania sa
dostaviť na zasadnutie predsedníctva SLA.
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13.9. O zasadnutí predsedníctva SLA sa spisuje zápisnica, ktorej obsahové náležitosti a vyhotovenie
určuje osobitný predpis23.
13.10. Zasadnutie predsedníctva SLA sa riadi rokovacím poriadkom predsedníctva SLA, ktorý schvaľuje
predsedníctvo SLA. Predsedu predsedníctva SLA v čase jeho neprítomnosti zastupuje jeden
z viceprezidentov (podpredsedov predsedníctva) SLA a to za podmienok uvedených v rokovacom
poriadku predsedníctva SLA.
13.11.Členovia Predsedníctva SLA sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou
a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím
osobám by mohlo SLA spôsobiť škodu.
13.12. SLA týmto deklaruje, že v lyžiarskych odvetviach udeľuje licenciu športovcom FIS podľa predpisov
FIS, a to od 16. Rokov, ale pre prípad, ak SLA bude rozhodovať o udelení licencie pre športovca,
tak licenčným orgánom je komisia, ktorá je tvorená predsedom predsedníctva - prezidentom
SLA, 1 podpredsedom predsedníctva - viceprezidentom SLA a tým členom predsedníctva SLA,
ktorý je zástupcom toho športového odvetvia SLAúseku, ku ktorému sa má licencia viazať.
Prezident SLA a viceprezidenti SLA:
13.13. Funkčné obdobie prezidenta SLA a viceprezidentov SLA je 4 roky a skončí sa zvolením nového
prezidenta SLA a viceprezidentov SLA. Funkčné obdobie súčasného prezidenta SLA sa končí v roku
2018. Opätovná voľba prezidenta SLA a viceprezidentov SLA je možná.
13.14.
Prezident SLA a viceprezidenti SLA môžu zo svojej funkcie odstúpiť písomným vyhlásením
doručeným predsedníctvu SLA. V takomto prípade skončí výkon ich funkcie zvolením nového
prezidenta alebo nových viceprezidentov konferenciou SLA.
13.15. Prezident SLA a viceprezidenti SLA sú štatutárnym orgánom SLA a za svoju činnosť zodpovedajú
predsedníctvu SLA.
13.16. Prezident SLA najmä:
a)
vystupuje ako predstaviteľ SLA vo vzťahu k orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy
a k ostatným organizáciám,
b)
vyvíja činnosť pri získavaní marketingových partnerov SLA,
c)
zvoláva a vedie predsedníctvo SLA,
d)
zabezpečuje vykonávanie uznesení predsedníctva SLA,
e)
zvoláva predsedníctvo SLA do 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie predsedníctva zo strany
minimálne štyroch členov predsedníctva SLA.
13.17.Prezident SLA a viceprezidenti SLA rozhodujú o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa stanov
vyhradené výlučne konferencii alebo predsedníctvu SLA.
13.18.Prezident SLA a viceprezidenti SLA sú povinní konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou
riadneho hospodára a sú povinní postupovať v súlade so stanovami, uzneseniami a rozhodnutiami
orgánov SLA.
13.19. Prezidentom SLA a viceprezidentom SLA môže byť len fyzická osoba spôsobilá na právne úkony,
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a musí byť členom združenia.
13.20. Prezident SLA a viceprezidenti SLA ako štatutárny orgán zastupujú SLA navonok. Za SLA konajú
a podpisujú vždy v súlade s čl. 14. stanov.
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13.21. Do pôsobnosti prezidenta SLA a viceprezidentov SLA patrí riadenie činnosti SLA vo všetkých
veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti konferencie alebo predsedníctva SLA v období medzi
zasadnutiami konferencie a zároveň:
a)
predkladajú konferencii návrhy koncepcie činnosti SLA a návrhy jej zmien,
b)
zabezpečujú plnenie rozhodnutí a uznesení konferencie,
c)
zabezpečujú vedenie evidencie členov SLA,
d)
zodpovedajú SLA za spôsobenú škodu, ktorú spôsobili porušením povinnosti pri
výkone svojej funkcie (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka),
e)
vykonávajú všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu
orgánu SLA,
f)
dávajú pokyny členom SLA na zabezpečenie ich osobnej účasti na činnosti SLA,
g)
na žiadosť členov SLA informujú ich o záležitostiach SLA a umožňujú im nahliadnuť do
všetkých dokladov a písomnosti.
13.22. Prezident SLA a viceprezidenti SLA potrebujú súhlas predsedníctva SLA:
a)
na podpísanie zmlúv o pôžičke,
b)
na prevzatie ručiteľských záväzkov,
c)
na akékoľvek nakladanie s majetkom, pohľadávkami alebo záväzkami združenia
v hodnote vyššej ako 5.000,-EUR mimo obvyklého hospodárenia (t.j. dar, odpustenie dlhu
a pod.),
d)
na nakladanie s autorskými a licenčnými právami, ktorých nositeľom je SLA,
e)
na uzatváranie licenčných alebo iných zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo,
f)
na uzatváranie zmlúv o nájme alebo leasingu na čas dlhší ako 1 rok alebo v hodnote
vyššej ako 5.000 EUR.
13.23. V prípade, že prezident SLA nesplní povinnosti vyplývajúce zo stanov SLA, sú na ich plnenie
oprávnení viceprezidenti SLA.
Čl. 14. Konanie a podpisovanie za SLA
14.1. V mene SLA konajú a podpisujú vždy spoločne:
14.1.1. prezident SLA a jeden z viceprezidentov SLA alebo
14.1.2. obaja viceprezidenti SLA alebo ....I.G.: len v prípade ak Prezident SLA nie je spôsobilý
vykonávať svoj funkcia viac ako 15 dní.....
14.1.3. jeden z viceprezidentov SLA a predsedníctvom SLA splnomocnený generálny sekretár SLA.
I.G. vypustiť
14.2. Prezident SLA môže na konanie a podpisovanie za SLA splnomocniť tretiu osobu len so súhlasom
predsedníctva SLA, ktoré určí rozsah právomoci splnomocnenej tretej osobe a zároveň na
splnomocnenie tretej osoby je potrebný súhlas zástupcu
úseku športového odvetvia
v predsedníctve SLA, ak je splnomocnená osoba oprávnená konať vo veciach týkajúcich sa
športového odvetviaúseku, ktorému z jej právnych úkonov vyplývajú práva a povinnosti.
Čl. 15.Disciplinárna komisia SLA
15.1. Disciplinárna komisia SLA je nezávislým orgánom SLA, ktorý ukladá sankcie a opatrenia za
porušenie pravidiel súťaže, predpisov a rozhodnutí SLA.
15.2. Disciplinárna komisia SLA vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s pravidlami súťaže, predpismi SLA,
medzinárodnými športovými pravidlami FIS a predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad
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15.3.
15.4.

15.5.
15.6.

spravodlivého procesu. Disciplinárna komisia SLA dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo
a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Disciplinárna komisia SLA má predsedu, podpredsedu a 5 členov, ak bod 15.4. neurčuje inak.
Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie SLA volí konferencia SLA. Ostatní členovia
disciplinárnej komisie SLA sú menovaní športovými odvetviami SLA úsekmi, a to predsedníctvom
športového odvetviaúseku tak, aby každé športové odvetvie ý úsek malo v disciplinárnej komisii
SLA jedného zástupcu. Športové odvetvia SLAÚseky, ku ktorým má príslušnosť zvolený predseda
a/alebo zvolený podpredseda disciplinárnej komisie SLA, už svojich zástupcov nemenujú.
V prípade, že predseda a podpredseda majú príslušnosť k rovnakému športovému odvetviu úseku
SLA, disciplinárna komisia SLA má 6 členov, tak aby všetky ostatné športové odvetvia úseky mali
jedného zástupcu. Ak niektorý zo športových odvetví úsekov nemenuje člena disciplinárnej komisie
SLA, je predsedníctvo SLA oprávnené menovať za takéýto športové odvetvie úsek člena
disciplinárnej komisie SLA.
Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie je štvorročné.
Status, právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok SLA.

Čl. 16. Kontrolno-revízna komisia SLA
16.1. Kontrolno-revízna komisia SLA (KRK) je nezávislý kontrolný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá
konferencii SLA.
16.2. KRK plní úlohu pomocného orgánu pre kontrolóra (bod 16.11. a nasl. stanov) a je oprávnený
najmä:
a)
kontrolovať plnenie úloh orgánov SLA, ktoré im boli uložené uzneseniami konferencie,
b)
kontrolovať plnenie dlhodobých zámerov činnosti predsedníctva SLA,
c)
kontrolovať hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá na dodržiavanie finančnej
disciplíny po ukončení hospodárskeho roku vykonáva revíziu záverečnej bilancie a vyhotoví
o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí predsedníctvu SLA a konferencii SLA,
d)
kontrolovať hospodárnosť lyžiarskych podujatí na Slovensku usporiadaných a dotovaných
SLA alebo na základe poverenia SLA reviduje ich vyúčtovanie na základe poverenia
Predsedníctva SLA,
e)
kontrolovať dodržiavanie stanov SLA a rieši podnety členov a úsekov športových odvetví
týkajúcich sa prípadov porušovania stanov SLA a ostatných predpisov SLA.
16.3. Kontrolno-revízna komisia má predsedu, podpredsedu a 7 členov. Predsedu a podpredsedu
kontrolno-revíznej komisie volí a odvoláva konferencia. Členov kontrolno-revíznej komisie volí
predsedníctvo SLA tak, aby každé športové odvetvie ý úsek malo zastúpenie. Kandidátov na
funkciu člena kontrolno-revíznej komisie nominuje členská schôdza každého športového odvetvia
úseku v maximálnom počte 3 kandidáti za každé športové odvetvie. ý úsek.
16.4. Funkčné obdobie členov KRK ako aj predsedu a podpredsedu kontrolno-revíznej komisie je 5 rokov
a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nových členov kontrolno-revíznej komisie.
16.5. Člen kontrolno-revíznej komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným prehlásením doručeným
predsedovi kontrolno-revíznej komisie I.G.: ....a Predsedníctvu SLA. – nasledovné znenie vypstiť ... v
V takomto prípade skončí výkon jeho funkcie I.G. : zvolením jeho nástupcu .. ďalej znenie vypustiť
....prerokovaním na najbližšom rokovaní kontrolno-revíznej komisie. Predsedníctvo SLA má právo
zvoliť nového člena v súlade s bodom 16.3. stanov. Uvedené neplatí pre predsedu a podpredsedu
kontrolno-revíznej komisie, ktorým v prípade odstúpenia skončí výkon funkcie až zvolením
nového predsedu a/alebo podpredsedu konferenciou SLA.
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16.6. Zasadnutia kontrolno-revíznej komisie sa konajú podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace,
minimálne jedenkrát štvrťročne. Vedie ich predseda kontrolno-revíznej komisie prípadne ním
poverený člen kontrolno-revíznej komisie.
16.7. Kontrolno-revízna komisia je schopná sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu kontrolno-revíznej komisie.
16.8. O zasadnutí kontrolno-revíznej komisie sa spisuje zápisnica s obsahovými náležitosťami
stanovenými osobitným predpisom24.
16.9. Kontrolno-revízna komisia zvoláva mimoriadnu konferenciu SLA, ak to vyžaduje záujem združenia
alebo pri závažnom porušení stanov SLA zo strany orgánov SLA.
16.10. Výkon funkcie člena kontrolno-revíznej komisie, predsedu a podpredsedu kontrolno-revíznej
komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánov SLA.
Kontrolór:
16.11. Funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu25 vykonáva predseda kontrolno-revíznej komisie a je
najvyšším kontrolným orgánom SLA. Kontrolór musí spĺňať podmienky na výkon funkcie
ustanovené osobitným predpisom26. SLA je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra podľa
osobitného predpisu28, ak má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem
prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 EUR ročne, a to najneskôr do 30. júna
nasledujúceho roka.
16.12.Funkcia kontrolóra podľa osobitného predpisu zaniká, ak:
a)
prestane spĺňať podmienky pre výkon funkcie určené v osobitnom predpise27,
b)
nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu27,
c)
o tom rozhodne disciplinárny orgán z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra,
d)
ho odvolá konferencia SLA, a to 2/3 väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať,
pričom musí byť uvedený dôvod odvolania.
16.13. Predseda kontrolno-revíznej komisie pri výkone funkcie kontrolóra podľa osobitného predpisu1
postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušovaniu povinnosti vyplývajúcich z právnych
predpisov, predpisov a rozhodnutí SLA a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným
negatívnym dôsledkom pre SLA a osoby s príslušnosťou k SLA. Na ten účel kontrolór vykonáva
konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SLA a orgány jej členov.
16.14. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na:
a)
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b)
dodržiavanie právnych predpisov a
c)
dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SLA
kontrolór tiež:
d)
vykonáva priebežnú kontrolu zápisníc zo zasadnutí konferencie SLA a ich riadneho
zverejňovania,
e)
upozorňuje prezidenta SLA na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej
evidencii,

24

§ 21 ods. 2 a 3 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26
§ 11 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27
zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25
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f)

upozorňuje prezidenta, konferenciu a predsedníctvo SLA na zistené nedostatky a odporúča
im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SLA, pri zistení závažného
nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
g)
konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorá je členom SLA, pri zistení
závažného nedostatku,
h)
vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi SLA,
i)
vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá konferencii SLA,
j)
posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SLA, orgánov úsekov
športových odvetví SLA s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami SLA a iných
športových organizácií, ktorých je SLA členom,
k)
zúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, predsedníctva SLA, kontrolného orgánu a ak to
považuje za potrebné aj na zasadnutiach iných orgánov SLA, či orgánov športových odvetví
úsekov SLA,
l)
vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SLA a orgánov
športových odvetví úsekov SLA a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane
sčítavania hlasov,
m) vykonáva pôsobnosť podľa bodov j) až l) v športovej organizácii, ktorá je členom SLA.
16.15. Postup kontrolóra pri kontrole ustanovuje osobitný predpis27.
Čl. 17.Orgán pre riešenie sporov SLA
17.1. Orgán pre riešenie sporov SLA rozhoduje spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SLA a osôb
s jeho príslušnosťou, a to:
a)
spory vznikajúce v súvislosti so športovou činnosťou SLA a osôb s jej príslušnosťou,
b)
preskúmava rozhodnutia orgánov športových organizácií s príslušnosťou k SLA,
c)
preskúmava súlad predpisov športových organizácií s príslušnosťou k SLA so stanovami SLA
v časti, ktorá je pre tieto športové organizácie záväzná,
a to na základe predpisov SLA a/alebo predpisov športovej organizácie s príslušnosťou k SLA.
17.2. Svoju pôsobnosť vykonáva orgán pre riešenie sporov nezávisle od iných orgánov SLA. Orgán pre
riešenie sporov SLA
vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s predpismi SLA, predpismi
a rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu a dbá na to, aby v rozhodovaní
o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely.
17.3. Orgán pre riešenie sporov SLA nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej začalo, prebieha alebo
sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne príslušnom vo veci konať.
17.4. Orgán pre riešenie sporov SLA je zložený z predsedu, podpredsedu a 5 členov, ak ďalej nie je
uvedené inak. Predsedu a podpredsedu orgánu pre riešenie sporov SLA volí konferencia SLA,
ostatní členovia orgánu pre riešenie sporov SLA sú menovaní športovými odvetviamiúsekmi, a to
predsedníctvom športového odvetviaúseku tak, aby každé športové odvetvie ý úsek malo
v orgáne pre riešenie sporov SLA jedného zástupcu. Športové odvetviaÚseky, ku ktorým má
príslušnosť zvolený predseda a/alebo zvolený podpredseda už svojich zástupcov nemenujú.
V prípade, že predseda a podpredseda majú príslušnosť k rovnakému športovému odvetviu úseku
SLA, orgán pre riešenie sporov SLA má 6 členov tak, aby všetky ostatné športové odvetvia úseky
mali jedeného zástupcu. Ak niektorý zo športových odvetví úsekov nemenuje člena, je
predsedníctvo SLA oprávnené menovať za takéýto športové odvetvie úsek člena orgánu pre
riešenie sporov SLA.
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17.5. Funkčné obdobie členov orgánu pre riešenie sporov SLA je štvorročné.
17.6. Status, právomoci a konanie orgánu pre riešenie sporov SLA upravuje poriadok pre riešenie
sporov SLA.
Čl. 18. Konflikt záujmov v rámci SLA:
18.1. V podmienkach SLA platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v predsedníctve SLA ako najvyššom
výkonom orgáne, v kontrolno-revíznej komisii SLA a v orgáne pre riešenie sporov SLA. Nezlučiteľný
je výkon funkcie:
a)
v kontrolno-revíznej komisii SLA s výkonom funkcie v predsedníctve SLA, predsedníctve
športového odvetvia, úseku, v
disciplinárnej komisii SLA a v orgáne pre riešenie sporov
SLA, či licenčnom orgáne,
b)
prezidenta SLA, viceprezidenta SLA alebo člena predsedníctva SLA alebo člena predsedníctva
športového odvetviaúseku SLA s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo
výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SLA alebo jeho člena.
C)
prezidenta SLA viceprezidenta SLA predsedu športového odvetvia
18.2. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SLA, či orgánu športového
odvetvia úseku alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní.
Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predseda orgánu,
o člena ktorého ide. Ak ide o predsedajúceho o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov
rozhodujú ostatní členovia orgánu tajným hlasovaním.
18.3. Člen orgánu SLA alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený
z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci
vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu
SLA alebo jeho člena.

Časť IV.
Organizačná štruktúra SLA
Čl. 19. Organizačná štruktúra SLA
19.1. Generálny sekretár SLA:
19.1.1. Generálneho sekretára SLA menuje a odvoláva predsedníctvo SLA.
19.1.2. Generálny sekretár SLA je profesionálnym pracovníkom SLA, ktorý stojí na čele
sekretariátu
SLA a riadi jeho činnosť. Za svoju činnosť generálny sekretár zodpovedá
predsedníctvu SLA. K.P.: GS je vybraný na základe konkurzu.
19.1.3. Generálny sekretár SLA najmä:
a) riadi chod sekretariátu SLA,
b) organizačne zabezpečuje zasadnutie predsedníctva SLA,
c) koordinuje činnosť športových odvetví úsekov SLA,
d) vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch,
e) môže zastupovať SLA pri rokovaniach s ostatnými organizáciami.
19.2. Športové odvetvia Úseky SLA:
19.2.1. Profesionálne zabezpečenie športovej činnosti v lyžiarskych odvetviach, vykonávanie
uznesení predsedníctva SLA, obstarávanie bežných záležitostí riadenia lyžiarskych odvetví
SLA, je zabezpečované sekretariátom SLA.
19.2.2. Na čele sekretariátu SLA je generálny sekretár.
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19.2.3. SLA sa podľa druhu lyžiarskych disciplín vnútorne člení na športové odvetvia úseky a to:
a) bežecké športové odvetvieý úsek,
b) úsekšportové odvetvie alpských disciplín,
c) skokanské športové odvetvie, ý úsek,
d) úsek športové odvetvie severskej kombinácie,
e) úsek športové odvetvie lyžovania na tráve,
f) úsek športové odvetvie akrobatického lyžovania,
g) úsek športové odvetvie snoubordingu.
19.2.4. Športové odvetvie SLA Úsek zabezpečuje aktivity prislúchajúce lyžiarskemu odvetviu na
úrovni vrcholového a výkonnostného športu v rámci Slovenskej republiky, ako aj všetky
aktivity súvisiace s výchovou športovo-talentovanej mládeže a s rozvojom disciplíny.
19.2.5. Činnosti v rámci športového odvetvia úseku sú dané takto:
a) nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť
športového odvetviaúseku, zvereným hmotným a nehmotným majetkom, s finančnými
prostriedkami a iným majetkom získaným z darov, sponzorskej a reklamnej činnosti
športového odvetviaúseku,
b) vykonávanie marketingovej činnosti. Športové odvetvie Úsek spolupracuje pri
uzatváraní sponzorských a reklamných zmlúv a dohôd o darovaní. Zmluvy a dohody sú
evidované a archivované na sekretariáte SLA.
c) všetky aktivity prislúchajúcej lyžiarskemu alebo snoubordingovému odvetviu na úrovni
vrcholového a výkonnostného športu. Za športové odvetvie úsek vystupuje navonok
ako zodpovedný zástupca úseku jeho predseda.
Čl. 20. Organizácia športového odvetvia SLA úseku
20.1. Činnosť športového odvetvia SLA úseku je zabezpečovaná v súlade s organizačným poriadkom
športového odvetviaúseku, ktorý schvaľuje predsedníctvo športového odvetvia úseku a nesmie byť
v rozpore so stanovami SLA a s organizačným poriadkom SLA.
20.2. Orgánmi športového odvetvia SLAúseku sú:
a)
členská schôdza,
b)
predsedníctvo športového odvetviaúseku.
Čl. 21. Členská schôdza športového odvetviaúseku
21.1. Najvyšším orgánom športového odvetvia úseku je členská schôdza úseku, ktorú tvoria delegáti –
športové organizácie alebo športové kluby, ktoré sú členmi SLA, majú ku dňu 31.12.
predchádzajúceho roku príslušnosť k športovému odvetviu úseku v zmysle týchto stanov, majú
splnené členské povinnosti SLA pre príslušný rok a majú najmenej jeden hlas určený v zmysle kľúča
podľa bodu 21.2. tohto čl. stanov. Športová organizácia alebo športový klub môže byť na členskej
schôdzi zastúpená štatutárnym orgánom športovej organizácie alebo klubu, alebo ním písomne
splnomocnenouá osoboua, ktorá musí byť členom SLA. Členská schôdza športového odvetvia úseku
sa musí konať najneskôr do 31.05. kalendárneho roka.
21.2. Počet delegátov a hlasov pre delegátov členskej schôdze úseku je stanovený na základe kľúča, ktorý
pre zvolanú členskú schôdzu určí predsedníctvo športového odvetvia úseku I.G.: vypustiť :najneskôr
do 30 dní pred dátumom konania členskej schôdze :
potiaľto..... pokračuje: výlučne podľa
nasledujúcich podmienok:
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Športová organizácia alebo športový klub musí mať aktívnych športovcov v predchádzajúcej sezóne,
ak má len rozhodcov, musí organizovať preteky. Za každého člena športovej organizácie alebo
športového klubu registrovaného v SLA, ktorý je aktívnym športovcom alebo trénerom alebo
rozhodcom s platnou licenciou, športová organizácia alebo športový klub K.P.: k 30.04. kal.
Rok.dostane v kategórii master, tréner alebo rozhodca 1 bod, v kategórii športovec, ktorý na
začiatku súťažnej sezóny do 15 rokov nedovŕšil rseni 16 rokov 3 body, v kategórii športovec junior(
od súťažnej sezóny, v ktorej športovec preteká ona kde preteka s licenciou FIS ) 5 bodov a
v kategórii dospelý 7 bodov( v zmysle pravidiel la FIS pre samostne šsportovée odvetvie). Počet
hlasov pridelených jednotlivým delegátom pre športové odvetvia odborné úseky s viac ako 100
športovcami bude vypočítaný podľa počtu získaných bodov tak, že športová organizácia alebo
športový klub s počtom bodov od 6 do 10 získa 1 hlas, s počtom bodov od 11 do 20 získa 2 hlasy,
s počtom bodov od 21 do 30 získa 3 hlasy a s počtom bodov od 31 a viac získa 4 hlasy. Počet hlasov
pridelených jednotlivým delegátom pre odborné úsekyšportové odvetvia s menej ako 100
športovcami bude vypočítaný podľa počtu získaných bodov tak, že športová organizácia alebo
športový klub s počtom bodov od 3 do 5 získa 1 hlas, s počtom bodov od 6 do 10 získa 2 hlasy,
s počtom bodov od 11 do 15 získa 3 hlasy a s počtom bodov od 16 a viac získa 4 hlasy. Športová
organizácia alebo športový klub, ktorá organizuje preteky SLA (napr. Slovenský pohár, FIS preteky
a pod.), získava 1 hlas. Podmienky pre určenie počtu delegátov a hlasov pre delegátov členskej
schôdze úseku sú podrobnejšie upravené v organizačnom poriadku SLA.
21.3. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a)
schvaľovanie správy predsedníctva športového odvetvia úseku za uplynulé obdobie,
b)
schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie obdobie,
c)
voľba a odvolanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov predsedníctva športového
odvetvia, úseku
d)
rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy, či predpisy SLA zahŕňajú do
pôsobnosti členskej schôdze.
21.4. Členská schôdza športového odvetvia úseku si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj v ďalších veciach,
ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov športového odvetvia. úseku.
21.5. Členskú schôdzu úseku zvoláva predsedníctvo predsedníctvo športového odvetvia úseku najmenej
jedenkrát za kalendárny rok.
21.6. Mimoriadnu členskú schôdzu je predsedníctvo športového odvetvia úseku povinné zvolať do 30 dní
za podmienok:
a)
ak o to požiadajú športové organizácie, ktoré reprezentujú minimálne 30% členov SLA
s príslušnosťou k športovému odvetviu úseku registrovaných ku dňu podania žiadosti v SLA
pre príslušné športové odvetvie ý úsek a ktoré v žiadosti preukážu súhlas s takou žiadosťou
podpisom žiadajúcich členov, t.j. podpisom minimálne 30% členov SLA s príslušnosťou
k športovému odvetviuúseku,
b)
ak o zvolaní mimoriadnej členskej schôdze športového odvetvia úseku rozhodne
predsedníctvo SLA, v takom prípade je predsedníctvo SLA oprávnené určiť kľúč delegátov
členskej schôdze v súlade s týmito stanovami, ,
c)
ak o zvolaní mimoriadnej členskej schôdze športového odvetvia
úseku rozhodne
predsedníctvo športového odvetvia. úseku.
V prípade zvolania mimoriadnej členskej schôdze musí byť kľúč delegátov členskej schôdze
stanovený 15 dní pred konaním sa členskej schôdze a neplatí lehota podľa bodu 21.2. stanov.
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V takomto pripade urcenie kluč je potrebne skratit na 15 dni a ze moze predsednistvo SLA určit kluč
a zvolat 21.2. Počet delegátov a hlasov pre delegátov členskej schôdze úseku je stanovený na
základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu určí predsedníctvo úseku najneskôr do 30 dní pred
dátumom konania členskej schôdze výlučne podľa nasledujúcich podmienok:
Mimoriadna členská schôdza schôdza športového odvetviaúseku sa zvoláva len z dôvodov
uvedených v písomnej žiadosti podľa tohto bodu a program mimoriadnej členskej schôdze
športového odvetvia úseku je záväzný a nie je možné ho meniť.
21.7. Pre organizáciu riadnej, resp. mimoriadnej členskej schôdze športového odvetvia úseku (zvolávanie,
priebeh, voľby, uznášaniaschopnosť, náhradná konferencia) platia primerane ustanovenia platné
pre konferenciu SLA.
Čl. 22. Predsedníctvo športového odvetviaúseku
22.1. Činnosť športového odvetvia úseku medzi členskými schôdzami zabezpečuje predsedníctvo
športového odvetviaúseku.
22.2. Predsedníctvo športového odvetvia úseku najmä:
a)
vykonáva uznesenia členskej schôdze športového odvetviaúseku,
b)
pripravuje a predkladá členskej schôdzi športového odvetvia úseku návrhy a podkladové
materiály na jeho rokovanie,
c)
spracováva koncepciu činnosti športového odvetviaúseku,
d)
vypracováva súťažné poriadky,
e)
vypracúva a schvaľuje organizačný poriadok športového odvetvia, úseku,
f)
zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,
g)
vyhotovuje výročnú správu o stave športového odvetvia úseku pre členskú schôdzu
športového odvetvia, úseku,
h)
vypracúva a schvaľuje ostatné poriadky a dokumenty podľa potreby športového odvetvia,
úseku.
i)
zverejňuje zápisy z rokovaní športového odvetvia úseku.
22.3. Predsedníctvo športového odvetvia úseku má minimálne troch (3) a maximálne sedem (7) členov
na základe rozhodnutia členskej schôdze počas celého funkčného obdobia. Predsedníctvo
športového odvetvia úseku sa skladá z predsedu športového odvetviaúseku, podpredsedu
športového odvetvia úseku a ďalších členov, ktorí sú zvolení členskou schôdzou športového
odvetvia. úseku.
Členovia Predsedníctva športového odvetvia úseku zvolení členskou schôdzou majú právo voliť
a odvolávať ďalších maximálne troch (3) členov tak, aby predsedníctvo športového odvetvia úseku
malo maximálne sedem (7) členov. Výkon funkcie predsedu, podpredsedu, či člena predsedníctva
športového odvetvia úseku je zlučiteľný s výkonom funkcie v predsedníctve SLA. K.P. táto veta preč
keďže členom je priamo predseda V prípade, že členom zastupujúcim dané športové odvetvie ý
úsek v predsedníctve SLA je iná osoba ako členskou schôdzou úseku športového odvetvia zvolení
predseda, podpredseda alebo člen
predsedníctva športového odvetviaúseku, tak
člen
predsedníctva SLA, ktorý zastupuje športové odvetvieúsek, sa stáva aj členom predsedníctva
športového odvetvia. úseku. V prípade, že členom predsedníctva SLA je viac osôb, ktoré
zastupujú športové odvetvie úsek v predsedníctve SLA, členom predsedníctva športového
odvetvia úseku sa stáva ten člen, ktorý pri voľbe do predsedníctva SLA získal viac hlasov.
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22.4. Predsedu, podpredsedu a ďalších členov predsedníctva športového odvetvia úseku volí a odvoláva
členská schôdza športového odvetvia. úseku.
22.5. Funkčné obdobie členov predsedníctva športového odvetvia úseku je 4 roky, a skončí po uplynutí
funkčného obdobia a zvolením nových členov.
úseku. Funkčné obdobie súčasných členov
predsedníctva športového odvetvia úseku sa z dôvodu nadviazania na olympijský cyklus predlžuje
o jeden rok do roku 2018. Opätovná voľba členov predsedníctva športového odvetvia úseku je
možná.
22.6. Členovia predsedníctva športového odvetvia úseku môžu byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného
obdobia odvolaní členskou schôdzou športového odvetvia úseku nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných delegátov. Členov predsedníctva športového odvetvia úseku je možné odvolať len
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov členskej schôdze. Členská schôdza nemôže
odvolať člena predsedníctva športového odvetviaúseku, ktorý bol zvolený konferenciou SLA do
predsedníctva SLA ako zástupca športového odvetvia. úseku.
22.7. Členovia predsedníctva športového odvetvia úseku môžu zo svojej funkcie odstúpiť písomným
prehlásením doručeným predsedníctvu športového odvetvia. úseku. V takomto prípade skončí
výkon ich funkcie prerokovaním na najbližšom predsedníctve športového odvetvia. úseku. Uvedené
neplatí pre člena
predsedníctva športového odvetvia, úseku, ktorý je súčasne členom
predsedníctva SLA.
22.8. V prípade odstúpenia predsedu športového odvetvia, úseku, predsedníctvo športového odvetvia
úseku zo svojho stredu poverí niektorého z členov, ktorý bude poverený vedením športového
odvetvia úseku do najbližšej členskej schôdze športového odvetvia. úseku. K.P.: odobrať nasl. vetu:
Uvedené neplatí pre člena predsedníctva športového odvetviaúseku, ktorý je súčasne členom
predsedníctva SLA.
22.9. V prípade odstúpenia člena predsedníctva športového odvetvia, úseku, môže predsedníctvo
športového odvetvia úseku na jeho miesto do nasledujúcej členskej schôdze športového odvetvia
úseku vymenovať náhradného člena predsedníctva športového odvetvia. úseku. K.P: nasl.vet
odobrať: Uvedené neplatí pre člena predsedníctva športového odvetvia, úseku, ktorý je súčasne
členom predsedníctva SLA.
22.10. Športovým riaditeľom - sekretárom športového odvetvia úseku je profesionálny pracovník
sekretariátu SLA. K.P.: ....stanovený ná základe konkurzu....
22.11. Za športové odvetvie úsek vystupuje jeho predseda. Predseda športového odvetvia úseku
najmä:
a)
zvoláva a vedie predsedníctvo športového odvetvia, úseku,
b)
zabezpečuje vykonávanie uznesení predsedníctva športového odvetviaúseku a uznesení
predsedníctva SLA,
c)
zvoláva predsedníctvo športového odvetvia úseku do 10 dní od doručenia žiadosti o zvolanie
predsedníctva
športového odvetvia úseku zo strany nadpolovičnej väčšiny členov
predsedníctva športového odvetvia. úseku.
22.12. Pre rokovanie predsedníctva športového odvetvia úseku platia primerane príslušné ustanovenia
platné pre rokovanie Predsedníctva SLA, vrátane bodov 9.8. a 9.9. stanov.

Časť V.
Hospodárenie a majetok
Čl. 23. Hospodársky rok
23.1. SLA má účtovné obdobie kalendárny rok.
Strana 28 z 34

23.2. SLA hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet SLA obsahuje všetky rozpočtové príjmy
a výdavky.
23.3. SLA vedie účtovníctvo podľa všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Čl. 24. Ročná účtovná závierka
24.1. SLA je povinná pri svojom hospodárení postupovať podľa osobitného predpisu28.
24.2. SLA môže v súvislosti so svojou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem
alebo ktorou možno dosiahnuť príjem v súlade s osobitným predpisom29.
24.3. SLA ak je prijímateľom verejných prostriedkov je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú
správu overenú audítorom, ak:
a)
príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka
zostavená, presahuje 100 000 EUR alebo
b)
všetky príjmy SLA v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená presiahnu
400 000 EUR.
24.4. Výročná správa podľa bodu 24.3. musí obsahovať náležitosti ustanovené osobitným predpisom30.
Výročná správa sa vypracúva najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia.
Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní konferenciou SLA zverejnená a uložená
v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu31, najneskôr do 31. júla nasledujúceho
kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
Čl. 25. Rozpočtové zdroje
25.1. Zdroje rozpočtových príjmov SLA sú najmä:
a)
ročný príspevok na športovú činnosť SLA, vrátane ročného členského príspevku SLA, v zmysle
ust § 19 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ročný členský príspevok od
členov SLA na činnosť SLA,
b)
prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť (t.j. najmä príspevok
uznanému športu, dotácie zo štátneho rozpočtu, či iné podľa osobitného predpisu32),
c)
príjmy z organizácie lyžiarskych podujatí,
d)
príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a z činností SLA, ktorými môže SLA dosiahnuť
príjem,
e)
úroky z finančných prostriedkov uložených v peňažných ústavoch,
f)
dary,
g)
príjmy na základe zmlúv o sponzorstve,
h)
príjmy z iného ako štátneho rozpočtu, t.j. z rozpočtov samosprávnych krajov a/alebo obcí,
i)
iné príjmy.
25.2. Rozpočet má byť v zásade vyrovnaný. Ak by sa rozpočtovali vyššie výdavky ako príjmy, rozhodne
predsedníctvo SLA o spôsobe krytia schodku pri schvaľovaní rozpočtu.
Čl. 26. Hospodárenie
26.1. Podrobnosti hospodárenia upravujú osobitné hospodárske smernice schválené predsedníctvom SLA.
28

§ 9 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 9 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30
§ 9 ods. 5 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31
§ 23 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
32
§ 65 a nasl. zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29
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26.2. SLA môže na účely:
a)
podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založiť obchodnú spoločnosť alebo
nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom, alebo ak je
spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou. Prevod
obchodného podielu alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je zakázaný okrem
prevodu obchodného podielu alebo akcií na štát, vyšší územný celok alebo obec.
b)
výstavby a prevádzky
športovej infraštruktúry založiť obchodnú spoločnosť alebo
nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti.
26.3. SLA môže použiť zisk obchodnej spoločnosti podľa bodu 26.2. alebo podiel na zisku obchodnej
takejto obchodnej spoločnosti len na plnenie úloh podľa osobitného predpisu33.
Čl. 27. Záväznosť rozhodnutí orgánov SLA:
27.1. Právoplatné rozhodnutie orgánu SLA vydané v súlade s predpismi SLA je pre všetkých členov tohto
orgánu, ako i pre všetkých členov SLA, ktorým je určené, záväzné.
27.2. Člen SLA a osoba s príslušnosťou k SLA sú povinní rešpektovať rozhodnutia SLA a jeho orgánov a
člen SLA aj zabezpečiť ich dodržiavanie aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
27.3. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov SLA zo športového hľadiska
záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie, ktorého
charakter naplnil znaky závažného porušenia predpisov SLA (pozn. závažné porušenie stanov
a/alebo iných predpisov SLA).
27.4. Predpisy SLA stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SLA nie je prípustný opravný
prostriedok.
27.5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu SLA sa je možné z dôvodu
procesného pochybenia orgánu SLA domáhať, iba ak by bol pri správnom procesnom postupe
dosiahnutý iný výsledok.
27.6. Porušenie povinnosti člena SLA alebo osoby s príslušnosťou k SLA vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu
SLA je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.
27.7. SLA a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí
orgánov SLA aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.

Časť VI.
Čl. 28. Boj proti dopingu, manipulácii priebehu a výsledku súťaží a proti negatívnym javom v športe
28.1. SLA sa v celom rozsahu a bez výhrad hlási k Medzinárodnému dohovoru proti dopingu v športe,
ktorý bol podpísaný dňa 19.10.2005 v Paríži34 a Svetovému antidopingovému kódexu. SLA si je
vedomá, že je povinná dodržiavať práva a povinnosti ustanovené týmito predpismi, a v prípade
rozporu s predpismi SLA, tieto majú prednosť pred predpismi SLA.
28.2. SLA zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového
programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti
negatívnym javom v športe vyplývajúcim z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, a to
prostredníctvom svojich predpisov ako týchto stanov, tak aj disciplinárneho poriadku SLA. Pre
naplnenie týchto cieľov je SLA, a to predsedníctvo SLA, oprávnené vydávať smernice, či iné

33
34

§ 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oznámenie č. 347/2007 Z.z., pre Slovenskú republiku tento dohovor nadobudol platnosť od 1.3.2007.
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predpisy, ktorých účelom je implementovanie zásad
správania a pravidiel Svetového
antidopingového kódexu a ich aktualizácia.
28.3. Javy uvedené v bode 28.2. tohto článku stanov (t.j. porušenie antidopingových pravidiel,
porušenie opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym
javom v športe) sa považujú za závažné disciplinárne previnenie.
28.4. SLA spolupracuje s Agentúrou zriadenou podľa osobitného predpisu35 v oblasti boja proti
dopingu v športe.
28.5. Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel, ktoré definuje osobitný
predpis36, a to počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži.
Doping sa zakazuje. Bližšiu úpravu porušenia antidopingových pravidiel upravuje disciplinárny
poriadok SLA.
28.6. Na konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel je v prvom stupni príslušná
komisia,
ktorej členov vymenúva a odvoláva predsedníctvo SLA tak, aby boli splnené podmienky, a síce aby
člen komisie:
a)
bol spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
nebol členom športovej organizácie, ktorej športovec sa podrobuje dopingovej kontrole,
c)
nebol osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
d)
nebol sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole alebo
blízkou osobou sprievodného personálu,
e)
bol bezúhonný.
Za člena komisie nemožno vymenovať fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať
pochybnosti so zreteľom na jej pomer k veci, k športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej
kontrole alebo k sprievodnému personálu tohto športovca.
28.7. Na konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel v druhom stupni je príslušná trojčlenná
komisia, ktorej členov volí a odvoláva konferencia SLA tak, aby:
a)
najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom
odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných
odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej
republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom
a obsahom rovnocenné, ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne
v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom
odbore,
b)
najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom
odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo
farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané
v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojim rozsahom a obsahom rovnocenné.
28.8. Za člena komisie, ktorá koná vo veci porušenia antidopingových pravidiel v druhom stupni podľa
bodu 28.7. tohto článku stanov môže byť zvolená iba fyzická osoba, ktorá:
a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
nie je členom športovej organizácie, ktorej športovec sa podrobuje dopingovej kontrole,
c)
nie je osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,

35

§ 86 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 88 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

36
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d)

nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole alebo
blízkou osobou sprievodného personálu,
e)
je bezúhonná.
Za člena takejto komisie nemožno zvoliť fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať
pochybnosti so zreteľom na jej pomer k veci, k športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej
kontrole alebo k sprievodnému personálu tohto športovca.
28.9. Každý je povinný informovať SLA o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo
výsledky súťaže sú manipulované, pričom manipuláciou súťaže sa rozumie úmyselné nedovolené
ovplyvňovanie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého
cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné
odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže.
28.10. Fyzická osoba nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaže,
ktorých je účastníkom ako športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím
postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže.
28.11. Fyzická osoba nesmie zneužívať ani šíriť dôverné informácie o SLA a jej činnosti, ktoré by mohli
ohroziť integritu súťaže.
28.12. SLA je oprávnená na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom konaní
a súd o informácie z trestného konania v súlade s osobitným zákonom37.
28.13. SLA je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola
podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie až do skončenia trestného konania o tomto
trestnom čine, a to v súlade s predpismi SLA.
28.14. SLA je povinná zakázať vykonávanie činnosti takej osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená
za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky. Pri opakovanom odsúdení SLA uloží
doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti.
28.15.SLA sa zaväzuje zavádzať do praxe vhodné etické a mravné zásady správania vzťahujúce sa na
prevenciu dopingu v športe, manipulácii priebehu a výsledku súťaží a proti negatívnym javom v
športe.

Časť VII.
Čl. 29.Vylúčenie člena zo SLA a neprijatie za člena SLA
29.1. Iba konferencia SLA je oprávnená rozhodnúť o neprijatí za člena SLA. Konferencia rozhoduje na
základe návrhu predsedníctva SLA. Predsedníctvo SLA predkladá konferencii takýto návrh, ktorý
musí byť odôvodnený dôvodmi podľa čl. 6. bodov 6.8. a 6.14. stanov, ktoré sú určité a presne
špecifikované.
29.2. Konferencia SLA je oprávnená rozhodnúť o vylúčení člena zo SLA. O vylúčení člena rozhoduje
konferencia na základe návrhu predsedníctva SLA, pričom návrh musí dôvody presne a určite
špecifikovať. Predsedníctvo SLA návrh odôvodní najmä tým, že člen ohrozuje práva členov SLA
alebo tretích osôb garantované právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo ohrozuje alebo
poškodzuje ciele, činnosť alebo dobré meno alebo povesť SLA alebo sústavne porušuje predpisy
SLA a/alebo rozhodnutia orgánov SLA a/alebo odmieta rešpektovať predpisy SLA a/alebo orgány
SLA. Medzi dôvody pre vylúčenie člena zo SLA patrí tiež korupcia, športová korupcia, iná trestná
činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena SLA,
rovnako aj ovplyvňovanie výsledkov športového zápasu, či porušenie pravidiel Svetového
antidopingového programu.
37
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29.3. Konferencia SLA pri rozhodovaní podľa bodu 29.1. a 29.2. musí svoje rozhodnutie odôvodniť.

Časť VIII.
Zánik a likvidácia SLA
Čl. 30. Zánik SLA
30.1. SLA zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
30.2. O zrušení SLA rozhoduje konferencia SLA.
Čl. 31. Likvidácia SLA
31.1. Pri zániku SLA sa vykoná majetkové vysporiadanie.
31.2. Ak konferencia SLA rozhodne o dobrovoľnom rozpustení SLA, zároveň rozhodne aj o určení
likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu a majetkové vyporiadanie podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
31.3. V prípade, že konferencia SLA rozhodne o zlúčení s iným občianskym združením, rozhoduje aj
o ďalších otázkach potrebných pre zlúčenie a zánik SLA.

Časť IX.
Čl. 32. Záverečné ustanovenia
32.1. Funkčné obdobie viceprezidentov SLA a členov predsedníctva SLA, ktorí boli zvolení na konferencii
dňa 29.5.2016 končí zvolením nových viceprezidentov SLA a členov predsedníctva SLA na riadenej
konferencii SLA v roku 2018.
32.2.Pre všetkých členov SLA sú záväzné tieto stanovy, smernice a ostatné predpisy SLA. Rozhodnutia
orgánov SLA, ktoré boli vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi SLA v rámci ich
právomoci, sú záväzné pre všetkých členov tohto orgánu ako aj pre všetkých členov SLA.
32.3. SLA je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu dokumenty,
informácie a údaje v rozsahu určenom osobitným predpisom38.
32.4. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo
v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia
stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo
povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenia.
32.5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto stanov dostane do rozporu s osobitným predpisom39
alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa
použije príslušné ustanovenia zákona alebo vykonávacieho predpisu.
32.6. Znenie týchto stanov schválila konferencia dňa 29.05.2016...................... a to tak, že pôvodné
znenie stanov sa nahradilo týmto znením. O ďalších zmenách stanov rozhodla konferencia dňa
...............2017
32.7. Zmena stanov podlieha podľa úst. § 11 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení
oznámeniu Ministerstvu vnútra SR, a to v lehote do 15 dní od jej schválenia.
Úplne znenie stanov vypracované v súlade so zmenami stanov schválenými konferenciou SLA
.................. 2017.
V ....................., dňa ........................

dňa
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POZMEŇUJÚCI NÁVRH – p. Garaj
Ktorým navrhujem:


Všade kde sa v návrhu na zmenu Stanov uvádza „športové odvetvie“ namiesto úseku,
nahradiť slovným spojením „odvetvia lyžiarskeho športu“,

-

Doplniť:



čl. 9 Orgány SLA, bod 9.1, písm. f)orgány jednotlivých odvetví lyžiarskeho športu,



čl. 9.8 a 9.9. ponechať pôvodné znenie a zrušiť navrhnuté znenie,



čl. 11.8 ponechať pôvodné znenie a zrušiť navrhnuté znenie,



Čl. 13.2. písm. t) ponechať pôvodné znenie a zrušiť navrhnuté znenie,

-

Zmeniť:



Čl. 12, 12.2. písm. b) o záležitostiach podľa bodu 10.9. písm. d), m), n), o), p), q)
stanov kvalifikovanou väčšinou, ktorá je určená ako 2/3 väčšina hlasov prítomných
delegátov s právom hlasovať

POZMEŇUJÚCI NÁVRH – p. Hadvičák
Ktorým navrhujem:
ZMENIŤ Čl.10.2
Delegátmi konferencie sú :
I. zástupcovia riadnych členov s počtom hlasov podľa nasledujúceho kľúča :
a) každý športový klub s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 1 do
100 členov vrátane - 1 (jeden) hlas;
b) každý športový klub s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou nad 101
členov vrátane - 2 (dva) hlasy ;

c) každý športový klub podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v sezóne, ktorá bola
ukončená pred konaním Konferencie aspoň jedného súťažiaceho športovca s jeho
príslušnosťou - 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) alebo
písm. b)

d) každý športový klub podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v sezóne, ktorá bola
ukončená pred konaním Konferencie aspoň jedného súťažiaceho športovca s jeho
príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Slovenskej republiky alebo najvyššej
domácej súťaže v akejkoľvek vekovej
kategórii - 1 (jeden) hlas naviac k počtom
hlasov určeným podľa písm. a) až písm. c);

e) každý športový klub podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v sezóne, ktorá bola
ukončená pred konaním Konferencie aspoň jedného individuálneho športovca s jeho
príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil významnej
súťaže v akejkoľvek vekovej
kategórii 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) až písm. d)
;
(Významná súťaž poľa § 3 písm. h) Zákona o športe sú OH. Majstrovstvá sveta,
Svetový pohár , majstrovstvá Európy..)
II. Delegátom Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca športovcov ak ho navrhne
najmenej 50 športovcov;
III. Delegátom Konferencie s jedným hlasom je aj jeden zástupca individuálnych
športových odborníkov, ak ho navrhne najmenej 50 športových odborníkov,
registrovaných v SLA.
Ich návrh hovorí, ak ich navrhne aspoň 20%
z registrovaných športových odborníkov. V SLA je zapísaných množstvo
inštruktorov lyžovania, ktorý nevykonávajú svoju činnosť v kluboch len si cez SLA
zaplatia kurz a zápisom do SLA sú vlastne zapísaní do registra športových

odborníkov a podnikajú. Nemajú ani záujem sa podieľať na činnosti SLA . Týmto
návrhom znemožňujeme trénerom mať zástupcu ako delegáta na Konferencii
lebo 20% zo všetkých športových odborníkov nie j veľmi reálne číslo.
Napríklad ja som členom klubu skokanského úseku. Ak by náš klub, ktorý je členom SLA
mal len nesúťažiacich športovcov, mal by 1 hlas. Ak má aspoň jedného súťažiaceho
športovca má k 1 hlasu +1 hlas = má 2 hlasy. Ak tento klub má športovca, ktorý sa
zúčastnil aj Majstrovstiev Slovenska v skoku na lyžiach má 3 hlasy. A ak by v klube bol aj
športovec, ktorý súťažil na majstrovstvách sveta alebo Svetovom pohári má + 1 hlas, t.j.
má tento klub a delegát, ktorý ho bude zastupovať na Konferencii 4 hlasy.
ZMENIŤ čl. 10.3 / pôvodný 10.5/
Delegátom s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SLA len na základe výkonu funkcie v orgáne
SLA.
Zrušila by sa prvá veta, ktorá znela „Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas“ a to
z dôvodu, že podľa navrhnutého kľúča by mohol mať delegát aj 2 až 4 hlasy.

Toto je delegačný kľúč, ktorý by bol spravodlivý. Kľúč, ktorý by umožnil každému jednému
klubu, ktorý je členom SLA, podieľať sa na činnosti a na rozvoji tejto organizácie. Veď preto
sme do tejto organizácie vstupovali aby sme sa podieľali na jej činnosti a jej rozvoji. Týmto
delegačným kľúčom by bol delegátom konferencie aj klub, ktorý napríklad nemá aktívnych
športovcov, ktorí pretekajú ale môžu to byť organizátori pretekov alebo bránkový
rozhodcovia. Bol by určite spravodlivejší ako delegačný kľúč, ktorý je navrhnutý teraz, ktorý
určí 7 alebo 15 osôb za jednotlivé úseky , pričom klubov v úsekoch by malo byť medziročne
stále viac a viac a to by malo byť aj našim cieľom. Keď sa na Konferencii objaví 20 delegátov
bude to znamenať, že niečo nerobíme dobre ale ak ich bude 150 znamená to, že naša členská
základňa sa rozrastá a to by malo byť aj našim cieľom.
Navrhovaný delegačný kľúč do počtu členov SLA na účel určenia počtu delegátov stanovuje
len športovcov avšak vyčleňuje z výpočtu mládež do 12 rokov. Akým spôsobom chceme
motivovať kluby aby pracovali s mládežou a aby zvyšovali členskú základňu ? Veď čím viac
športujúcej mládeže máme, tým viac prostriedkov z Ministerstva školstva získame. Všetky
zväzy v súčasnosti pracujú na zvyšovaní členskej základne a my navrhnutým delegačným
kľúčom Predsedníctvom SLA robíme pravý opak. Ani jeden z národných športových zväzov
nevyňal z výpočtu mládež , športovcov do 12 rokov.

Stanovisko Kontrolno-revíznej komisie k bodu 9. Voľby – doplnenie voľby o
Viceprezidenta SLA
Konferencia SLA ako najvyšší orgán SLA (bod 10.1.) môže rozhodovať o všetkých
záležitostiach a zmenách týkajúcich sa SLA (bod 10.9. písm. v) stanov).
Delegáti zvolení členmi SLA zastupujú svojich členov, prostredníctvom ktorých si členovia
uplatňujú svoje práva.
KRK navrhuje Konferencii
SLA hlasovať o rozšírení bodu č.9 – voľby, o voľbu
viceprezidenta SLA s odôvodnením - z dôvodu zvolenia pôvodného viceprezidenta SLA za
prezidenta SLA, nastal stav zdvojenia funkcie, nakoľko funkcia viceprezidenta zaniká až
zvolením nového.

Koncepcia činnosti SLA
a hlavné smery rozvoja
2018 - 2022
Slovenská lyžiarska asociácia

P O P R A D
26.04.2017
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Úvod
Slovenská lyžiarska asociácia /ďalej len SLA/ je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v platnom znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v
súlade s osobitným predpisom v nasledujúcich samostatných športových lyžiarskych
odvetviach, ktoré sú olympijskými športmi alebo, ktoré sú registrované medzinárodnou
športovou organizáciou FIS - Fédération Internationale de Ski (v slovenskom jazyku ako
Medzinárodná lyžiarska federácia, ďalej aj iba „FIS“):
akrobatické lyžovanie,
alpské lyžovanie,
bežecké lyžovanie,
lyžovanie na tráve,
severská kombinácia,
skoky na lyžiach,
snoubording,
SLA spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa venujú
rovnakej alebo podobnej športovej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských vzťahov
a do svojej činnosti preberá pozitívne skúsenosti svojich partnerov.
SLA ako národný športový zväz vykonáva výlučnú pôsobnosť pre lyžiarske odvetvia na
území Slovenskej republiky, združuje športové kluby, organizuje celoštátne súťaže v
lyžiarskych odvetviach, zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie
a ich účasť na medzinárodných súťažiach, zabezpečuje starostlivosť o talentovaných
športovcov v lyžiarskych odvetviach, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy lyžiarskych
odvetví vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám
a iným športovým organizáciám, ktorých je SLA členom, navrhuje športových
reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska v lyžiarskych odvetviach,
určuje druhy športových odborníkov pre príslušné lyžiarske odvetvia, vrátane odbornej
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich
odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť, oceňuje športovcov, ktorí dosiahli
mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobností, ktoré sa zaslúžili o
propagáciu a rozvoj športu v lyžiarskych odvetviach a podporuje výstavbu športovej
infraštruktúry.
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Hlavné smery rozvoja podľa jednotlivých oblastí

1./ Športové odvetvia SLA:
SLA zastrešuje športové odvetvia, ktoré majú bohatú históriu nielen na Slovensku, ale aj vo
svete. Slovensko malo skvelých skokanov a pretekárov severskej kombinácie. Zmenou
politického systému, klimatických podmienok, nedostatočným financovaním infraštruktúry a
generačnou výmenou došlo k obrovskému úpadku týchto odvetví, čo je veľká škoda. Zostup
zaznamenávajú tieto odvetvia aj vo svete, no stále je snaha o ich rozvoj. SLA považuje za
veľmi dôležité udržať rozmanitosť odvetví a podporovať ich rozvoj najmä u detí a mládeže
nielen z historických dôvodov, ale aj z dôvodu perspektívy uspieť v týchto odvetviach
využitím potenciálu našich športových odborníkov (bývalých pretekárov) a poskytnúť
pretekárom, ktorí končia svoju športovú kariéru napr. v zjazdovom lyžovaní pokračovať vo
finančne menej náročných odvetviach ako je akrobatické lyžovanie, skicross, lyžovanie na
tráve a pod. Týmto nastane udržanie deti a mládež pri výkonnostnom športe čo najdlhšie.
Zároveň môžu tieto odvetvia pomôcť pri inej športovej príprave ako doplnkový šport.
Predovšetkým organizovaním športových podujatí a podporou organizátora SLA prispieva
výraznou mierou k udržaniu záujmu o lyžovanie. Spoločne s mediálnou propagáciu svojich
najlepších športovcov a ich výsledkov tak nastáva symbióza potrebná nielen k udržaniu
záujmu o lyžovanie ale aj nárast počtu občanov, ktorí sa tomuto počtu venujú rekreačne
alebo výkonnostne. Uplynulé obdobie ukazuje pozitívnu tendenciu v tejto oblasti a SLA bude
túto svoju úlohu výrazne plniť.

Rámcová úloha: vypracovávať rôzne projekty podporujúce všetky odvetvia SLA s cieľom
získať finančnú, mediálnu a morálnu podporu, zvýšiť popularitu a pod. a zároveň naďalej
finančne podporovať z rozpočtu SLA jednotlivé športy, ktoré sú súčasťou FIS a na ktoré SLA
dostáva dotácie zo štátu. Zameriavať sa na znalostný športový manažment funkcionárov
v odvetviach s cieľom vytvárať výsledky a aktivity ovplyvňujúce výšku finančných
prostriedkov z verejných zdrojov a zdrojov FIS.

2./ Šport a zdravie:
Telesná výchova na základných školách je zameraná na všeobecnú športovú prípravu
malých detí, u ktorých ešte nie je jasná špecializácia. Telesná výchova na školách
v súčasnosti prechádza rozsiahlymi zmenami a neprospieva jej fakt, že je veľmi veľa detí
oslobodených od TV z rôznych dôvodov. V tomto smere je chýbajúca osveta rodičov, príp.
aj samotných lekárov, že pravidelný pohyb a telesná aktivita je potrebná ako prevencia
predchádzaniu nielen zdravotných chorôb ale aj civilizačných porúch.
V minulosti boli organizované povinné lyžiarske výcviky na základných aj stredných školách.
Mnohé školy zapojili inovatívne aj novú disciplínu atraktívnu pre mladých športovcov –
snoubording. V súčasnosti na popularite naberá akrobatické lyžovanie. SLA víta snahu
o obrodenie lyžiarskych kurzov a bude napomáhať školskému sektoru v tejto oblasti
prostredníctvom vzdelávania pedagógov TV s ukážkami techniky a novými teoretickými
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poznatkami, vypracovaním metodických postupov v mladých disciplínach (freeride,
snoubording a pod.), stanovením obsahu povinných výcvikov,

Rámcová úloha: prepojiť aktivity vzdelávania SLA s aktivitou škôl v oblasti lyžiarskej
výchovy, propagovať lyžovanie na základných a stredných školách.

3./ Propagácia medzinárodných a národných aktivít:
SLA sa ako člen medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS spolupodieľa alebo priamo
organizuje mnohé športové podujatia. V rámci lyžovania a rozvoja lyžiarskych disciplín je na
Slovensku organizovaných mnoho sprievodných podujatí určených nielen pretekárom ako
napr. rôzne verejné preteky, atrakcie typu Big Air v centre Kremnice popri Bielej Stope, no
pri všetkých je veľmi nákladná najmä propagácia podujatia. Nakoľko príprava takýchto akcií
vyžaduje najmä systematickú a profesionálnu mediálnu podporu, je preto potrebná užšia
spolupráca s audiovizuálnymi a printovými médiami.

Rámcová úloha: kontinuálne propagovať spoločensko-športové podujatia SLA a zintenzívniť
spoluprácu s médiami a propagáciu športu a aktívnych športovcov.

4./ Vzdelávanie športových odborníkov:
V súčasnosti vo vzdelávaní tak trénerov ako aj inštruktorov prebieha implementácia nového
Zákona o športe do vzdelávacích procesov SLA, ktoré až doteraz fungovali formou
akreditácie. Cieľom vzdelávania športových odborníkov - trénerov je upraviť vzdelávacie
kurzy a semináre podľa novej vyhlášky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej
spôsobilosti v športe tak, aby sa jednotlivé stupne vzdelania dali viacej využiť v lyžiarskych
kluboch ako aj boli atraktívnejšie pre účastníkov kurzov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa vytvorí
pracovná skupina trénerov s najvyšším vzdelaním v každom úseku SLA. Tiež je potrebná
reorganizácia doškoľovacích kurzov, kde sa bude dávať väčší dôraz na novinky v športovej
príprave. Cieľom vzdelávania športových odborníkov – inštruktorov je prispôsobiť formu
vzdelávania novej vyhláške a doplniť kurzy a doškoľovania o nové informačné pomôcky.
Tieto pomôcky by mali prispieť k cieľu, aby inštruktori neboli len technicky zdatní v svojom
obore, ale takisto sa zlepšovali v komunikačných schopnostiach pri práci s klientami.
Vzdelávanie pod záštitou SLA sa podľa nového zákona stane v spolupráci s univerzitami
jediným oprávneným subjektom vzdelávania športových odborníkov a preto sa na tento krok
treba tak odborne ako aj personálne pripraviť. V súčasnosti je SLA inštitúciou, ktorá
zastupuje Slovensko v pripomienkovaní a príprave novej celoeurópskej smernici o uznávaní
vzdelávania športových odborníkov – inštruktorov, výsledkom ktorej by malo byť
automatické uznávanie vzdelávania najvyššej triedy vzdelania na európskej úrovni.

Rámcová úloha: Vypracovať novú metodiku kurzov trénerov a inštruktorov pre všetky úseky
tak, aby spĺňali podmienky nového zákona o športe. Pri príležitosti vypracovania metodiky
pre všetky úseky je potrebné zabezpečiť pravidelné vydávanie metodických materiálov,
ktoré budú dostupné elektronicky formou podstránky SLA – vzdelávanie.

5./ Organizácie športových podujatí:
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SLA organizuje množstvo športových podujatí v bežeckom lyžovaní a v zjazdovom lyžovaní.
V ostatných disciplínach nie je vypracovaný pevný systém národných súťaží, konajú sa len
jednorazové preteky, alebo viackolové série pretekov. V spolupráci so regionálnymi
subjektami je potrebné postaviť sériu súťaží na regionálnej a následne celoslovenskej úrovni
s cieľom celoslovenského testovania a monitorovania pohybových zručností deti a mládeže.
Lyžovanie je totiž jeden z najmotorickejších športov, ktorý vyžaduje na vyššej výkonnostnej
úrovni vysokú telesnú zručnosť.
Zameraním je vytvorenie systému regionálnych súťaží – od verejných mestských pretekov,
cez okresné, krajské až po celoslovenské, či medzinárodné (možnosť spolupráce s Českom,
Poľskom a okolitými krajinami)

Rámcová úloha: V spolupráci s regionálnymi inštitúciami a klubovými zložkami organizovať
série súťaží na regionálnej, celoslovenskej a príp. aj medzinárodnej úrovni s cieľom
celoslovenského testovania a monitorovania pohybových zručností deti a mládeže.
SLA spolu-organizovala v r.2016 Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej, čo
možno považovať za veľký športový diplomatický úspech. SLA sa už v minulosti preukázala
ako schopný organizátor významných podujatí ( MSJ ,EP, ME v diaľkových behoch a pod.)
a preto chce nadviazať na túto tradíciu predovšetkým prostredníctvom kandidatúry SOV na
usporiadanie EYOWF a takisto opätovným usporiadaním Svetového pohára žien
v zjazdovom lyžovaní v 2021.

Rámcová úloha: rokovať s medzinárodnou lyžiarskou federáciou o pridelení organizácie SP
žien, podporiť prípadnú kandidatúru EYOWF, naďalej usporadúvať tradičné podujatia a
preteky EP.

6./ Výchova a výber talentovaných športovcov
Je potrebná bližšia spolupráca s klubovou základňou a základnými školami, nakoľko
najlepšie vie podchytiť a motivovať deti okrem rodičov učiteľ TV, ktorý by ale mal možnosť
informovať dieťa, resp. rodičov o možnostiach rozvoja detí. V tomto smere býva veľmi
zložitá komunikácia s riaditeľmi škôl, resp. zodpovednými osobami. V súčasnosti je potrebné
zmieriť sa s tým, že prebieha nábor detí, nie výber talentovanej mládeže. MŠVVŠ SR
vyčleňuje pre talentovanú mládež samostatné finančné prostriedky a je úlohou SLA
nastavovať správne kritériá pre zaraďovanie mládeže do skupín talentov a tým
zabezpečenie ich ďalšieho rozvoja pod systematickým vedením.

Rámcová úloha: Vyhotoviť predpis o talentovanej mládeži SLA, odborné úseky vytvárať
a pravidelne aktualizovať kritéria výberu talentovanej mládeže a spôsobu práce s talentom
na dlhodobej časovej báze. Podporovať tvorbu športových tried na základných školách
a športových gymnáziách.
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7./ Sociálne zabezpečenie športovcov a rezortné strediská
Mnoho talentovaných športovcov sa nevenuje vrcholovému športu z nedostatku finančných
prostriedkov v rodinnom rozpočte. Športovci po ukončení strednej školy nemajú sociálne
zabezpečenie a v prípade, že sa chcú len venovať športovej kariére a nemajú dostatočné
predpoklady alebo ambície na štúdium na vysokej škole, sú odkázaní na rodičov. Riešením
je umiestňovanie aktívnych športovcov do rezortných stredísk po ukončení strednej školy
ktoré vedia zabezpečiť ich vrcholovú prípravu v kombinácii so sociálnou podporou.

Rámcová úloha: aktívne pristupovať k rokovaniam s rezortnými strediskami vrcholového
športu a podieľať sa na tvorbe princípov a kritérií na zaradenie športovcov lyžiarskych
odvetví do týchto stredísk.

8./ Športová príprava a reprezentácia
Väčšina športovcov sa pripravuje individuálne, pretože je ťažké skĺbiť športové zameranie
(lyžiarske odvetvie a disciplínu) s výkonnosťou a finančným zabezpečením. Športovci, ktorí
by mohli realizovať spoločnú športovú prípravu nemajú dostatočné finančné krytie, ktoré je
na pravidelné sústredenia (predovšetkým v zahraničí) nevyhnutné.
Problematický je tiež nákup investičných materiálov (autá, bezpečnostné siete, tyče,
časomiery, zariadenia na úpravu tratí, prekážky, ale aj samotná športová výstroj) nakoľko
zo štátneho rozpočtu nie je možné čerpať prostriedky na kapitálové výdavky mimo tých,
ktoré sú zmluvne schválené. Dlhodobým problémom je stupeň vlastných zdrojov asociácie,
ktorý je veľmi nízky, momentálne predstavuje podiel menší ako 36%.
Pre zvýšenie kvality športovej prípravy a tým aj výsledkov, je potrebné lepšie financovanie
športu. Nakoľko dotácie štátu sú ohraničené, je nutné zabezpečiť zvýšené financovanie z
vlastných zdrojov, a zo sponzorských prostriedkov. Na získanie sponzorov je potrebná
mediálna podpora (ako proti plnenie za sponzorské prostriedky, ale aj ako zvýšenie
povedomia o činnosti športovcov pre získanie záujmu potenciálneho sponzora), ale
predovšetkým fungujúci marketingový mechanizmus v asociácii a spolupráca vrcholových
športovcov (tvárí asociácie) v tejto oblasti.

Rámcová úloha: spustenie systematickej práce v marketingu asociácie a lyžovania ako
športu, rokovanie s médiami o propagovaní populárnych športových odvetví, zobchodovanie
reklamných plôch športovcov v maximálnom rozsahu s cieľom navýšiť podiel príjmov zo
súkromných zdrojov pre zabezpečenie financovania športovej prípravy vrcholových
športovcov a talentovanej mládeže.

9./ Diverzifikácia riadenia činností v SLA
SLA vykonáva aj podnikateľskú činnosť a tá dosahuje zisk čo nie je v súlade s formou SLA
ako občianskym združením neziskového typu. Nastáva tak rozpor s procesmi zviazanými s
DPH a negatívny vplyv na finančné toky športovej činnosti (nepodnikateľská činnosť).
Podružne tak vzniká zbytočné predražovanie športovej činnosti a riziko konfliktu s
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kontrolnými orgánmi štátu. Pri predpokladanom objeme spravovaných prostriedkov na
ročnej báze cca 60.000 eur až 80.000 eur je založenie samostatnej obchodnej spoločnosti
jednoznačne prospešné. Založením obchodnej spoločnosti, by tak SLA získala výhodu v
sprehľadnení činností, ich rozdelenie (podnikateľské vs športové) a ich financovania. Takisto
výhodou je možnosť rozvoja podnikateľskej činnosti aj do oblasti marketingu, predaja knowhow, predaja práv a uchádzania sa o súkromné zdroje.

Rámcová úloha: Získať mandát Konferencie SLA pre Predsedníctvo SLA k činnostiam
potrebným na založenie a prevádzku obchodnej spoločnosti.

Poprad 26.4.2017

Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej asociácie
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Predpis o kritériách, účelu a rozdelenia finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel
rozvoja talentovaných športovcov SLA
Článok I.
Základné ustanovenie
1./ Táto smernica v nadväznosti na § 66 ods 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom
znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku
uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov Slovenskej lyžiarskej
asociácie (ďalej len “SLA”) .
2./ Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre
športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým dôrazom a tomu
zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov z Listiny talentov SLA.
3./ Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR
na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto smernicou definovaných
kritérií a pravidiel medzi športové odvetvia SLA a následne odborné úseky SLA individuálne
prerozdeľujú prostriedky medzi športovcov SLA, ktorí sú podľa schválených kritérií pre každé
z odvetví lyžiarskych športov zaradení na Listinu talentov SLA.

Článok II.
Všeobecné princípy pre talentovanú mládež
1./ Talent v športe je ten, kto má dedičné dispozície psychické, fyziologické, antropometrické,
motorické, ako aj socializačné. Navyše v priebehu individuálneho vývinu využije zodpovedajúce
podmienky športovej prípravy v danom športe. Potom je predpoklad, že pri primeranom
tréningu a súťaži môže vo veku rekordných športových výkonov dosiahnuť výkony
medzinárodnej úrovne najvyššieho stupňa.
2./ Listina talentov SLA je zoznam nádejnej a talentovanej mládeže z celého Slovenska, vo veku
od 10 do 23 rokov, ktorá už preukázala vysoké športové majstrovstvo (úspechy). Zaradenie
do zoznamu je morálnym, spoločenským a športovým ocenením športovca. Mládežníkom
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zaradeným na Listinu talentov SLA sú poskytnuté aj hmotné a finančné zvýhodnenia a stimuly
podľa ich výkonnosti a možností SLA.
3./ Do Listiny talentov SLA sa zaraďuje mládež na základe dosiahnutých výsledkov a splnených
podmienok v jednotlivých športových odvetviach pod správou odborného úseku SLA. Tieto
kritériá a podmienky sú individuálne pre každý jeden odborný úsek SLA.
4./ Kritériá výberu (prediktory) zohľadňujú predpovedanie budúcej športovej výkonnosti
jedincov, ktorí sú predmetom výberu. Výberové kritériá musia zohľadňovať zásady
komplexnosti, oprávnenosti a hierarchie požiadaviek.
5./ Vo výnimočných prípadoch je možné zaradiť aj výrazné talenty, ktoré navrhnú a schvália
členovia Trénersko-metodickej komisie odborného úseku aj v prípade ak dotyčná osoba
z objektívnych príčin nespĺňa predmetné kritériá, avšak vykazuje vysoký stupeň športového
majstrovstva.
6./ Do Listiny talentov SLA sú zaradení len športovci, ktorí nemajú v sledovanom období žiadny
disciplinárny priestupok, resp. nesplnený záväzok voči SLA.
7./ Listinu talentov SLA zverejňuje odborný úsek SLA na svojom webovom sídle v sekcii
„Talentovaná mládež“, a to každoročne ku 31.06. príslušného kalendárneho roku na
nadchádzajúcu súťažnú sezónu. Listina talentov SLA je platná 1 rok, a to do 30.04. príslušného
kalendárneho roku predchádzajúcej súťažnej sezóny.
Článok III.
Výber a zaradenie športovcov na Listinu talentov SLA
1. Výber
a) vykonáva športový riaditeľ odborného úseku v spolupráci so športovo-metodickou
komisiou odborného úseku,
b) športovci sú navrhovaní k zaradeniu na Listinu talentov SLA na základe nižšie uvedených
kritérií odborného úseku ku ktorému majú svoju športovú príslušnosť,
c) športovci so zaraďovaní na Listinu talentov SLA s výhľadom dlhodobého športového
(výkonnostného) rastu.
2. Zaradenie na listinu talentov
a) Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní športovci SLA
s platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 10 rokov a maximálne do veku 23. roku,
ktorý dovŕšia v období na ktoré sú zaradení.
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b) Športovci sú zaraďovaní na Listinu talentov SLA jedenkrát ročne, od 01.05. príslušného
kalendárneho roku nadchádzajúcej sezóny do 30.04. nasledujúceho kalendárneho roku.
c) Športovci sú zaraďovaní do jednej alebo rôznych skupín podpory na základe rozhodnutia
odborného úseku podľa výkonnosti v predchádzajúcom súťažnom období. V prípade
viacerých skupín sa daná skupina talentov, do ktorej je športovec zaradený počas
jedného roka platnosti listiny nemení (dôvodom na zmenu skupiny nie je ani výrazné
zlepšenie výkonnosti v sezóne príslušného roku).
d) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok je
absolvovanie zdravotnej športovej prehliadky (čl.V., ods.1).
e) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok je
schválený plán športovej prípravy jednotlivca, alebo družstva príslušnou odbornou
komisiou úseku (spravidla ako oponentné prezentácie - § 829 ods. 1 zákona č. 440/2015
Z.z. o športe v platnom znení). Športovci z Listiny talentov SLA zaznamenávajú tréningový
proces do osobného tréningového denníku.
f) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia športovca na Listinu talentov SLA je vlastnoručne
podpísaný formulár Súhlas so zaradením (v prípade športovca mladšieho 18 rokov aj
súhlas zákonného zástupcu). V prípade neodovzdania príslušného formuláru nebude
športovec na Listinu talentov SLA zaradený. Podpísané formuláre sú v evidencii
sekretariátu SLA.
g) Návrh na zaradenie športovcov odborného úseku na Listinu talentov SLA predkladá
športový riaditeľ odborného úseku vedeniu odborného úseku, ktoré tento návrh
schvaľuje formou úsekového uznesenia.
h) Kompletnú Listinu talentov SLA na príslušnú súťažnú sezónu schvaľuje Predsedníctvo
SLA formou uznesenia najneskôr do 30.06. príslušného roku.
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Článok IV.
Spôsob prerozdelenia prostriedkov medzi športové odvetvia SLA a kritériá
odborného úseku SLA
a) SLA v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení z MŠVVaŠ SR
poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR rozdeľuje sumu v
objeme 20% tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov.
b) Celková suma príspevku uznanému športu na daný kalendárny rok očistená o účelové
prostriedky na MTZ, Šport mládeže a Správu a prevádzku je prerozdelená na športové
odvetvia SLA na základe tabuľky koeficientov činnosti odborných úsekov za
predchádzajúcu súťažnú sezónu.
BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

SLA

P.č.

Popis

1.1

Umiestnenie na MS, ZOH

dôležitosť
17.60%

1.2

Počet bodov v SP

13.20%

1.3

Počet bodov v kontinentálnych pohároch

4.40%

1.4

Počet štartov úseku na ZOH a MS

6.60%

1.5

Počet štartov úseku na svetových podujatiach MSJ, SP, COC, EOYF a YOG.

2.20%

2.1

Registrácia klubov - počet klubov

2.34%

2.2

Registrácia členov- Počet členov odborného úseku

2.34%

2.3

Registrácia pretekárov nad 15 r. do 30 rokov

11.70%

2.4

Registrácia pretekárov do 15r.

0.90%

2.5

Registrácia pretekárov nad 30 rokov

0.72%

3.1

Počet domácich súťaží podľa Súťažného poriadku - pretekové dni.

11.50%

3.2

Počet realizovaných medzinárodných súťaží v SR podľa FIS kodexu

9.20%

3.3

Počet obsadených disciplín na ZOH

2.30%

4.1

Počet štartov RD

7.50%

4.2

Svetový rebríček

7.50%

97.

Spolu k ontrolný súčet

100%

98.

Počet k oeficientov

99.

Vypočítané koeficienty

0%

c) Suma podľa odseku a), čl.IV je následne vyčlenená pre kapitolu „Rozvoj talentovanej
mládeže“ 1)
d) Finančné prostriedky rozčlenené podľa odseku c), čl.IV. sa poskytujú ďalej na rozvoj
talentovanej mládeže bežeckých disciplín (BÚ), rozvoj talentovanej mládeže alpských
disciplín (UAD), rozvoj talentovanej mládeže disciplín v skokoch na lyžiach (SU), rozvoj
talentovanej mládeže disciplín severskej kombinácie (USK), rozvoj talentovanej
mládeže disciplín akrobatického lyžovania (UAL), rozvoj talentovanej mládeže disciplín
lyžovania na tráve (ULT) a rozvoj talentovanej mládeže disciplín snowboardingu (SNB).
Výšku príspevku na konkrétneho člena talentovanej mládeže určuje vedenie
odborného úseku daného športového odvetvia formou úsekového uznesenia na
základe vyhodnotenia predchádzajúcej súťažnej sezóny.
1) Pre kalendárny rok 2017 Predsedníctvo SLA stanovilo a schválilo prerozdelenie prostriedkov medzi športové

odvetvia pomerom BU 28,5%, UAD 33%, SU 5%, USK 4,6%, UAL 8,1%, UTL 9,5%, USB 11,2%.
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A. Úsek alpských disciplín
1.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci žiaci/žiačky
z kategórie U16 nasledovne:

1.I Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - prvým rokom starší
žiak/žiačka všetci umiestnení do 6. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára
(SLP) v danej sezóne.
1.2 Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - druhým rokom starší
žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny do U21) všetci umiestnení do 3. miesta
v celkovom hodnotení SLP v danej sezóne.
1.3. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U16 a komisia U21).
2.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci muži/ženy
z kategórie U21 a muži/ženy do veku 23 rokov nasledovne:

2.1 Pretekár muž/žena zaradený do reprezentačného družstva U21 na nasledujúcu sezónu
podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.2 Pretekár muž/žena do 23 rokov zaradený do reprezentačného družstva RD-B alebo
RD-A na nasledujúcu sezónu podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.3 Pretekár muž/žena v kategórii U21, ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol nižšie
uvedené hodnoty FIS bodov. Do úvahy dosiahnuté FIS body pretekára v dvoch (2)
najlepších disciplínach nasledovne:
-do 80 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 80 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 100 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 120 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 135 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 60 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 60 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 70 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 110 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 115 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 50 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 50 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne GS
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-do 70 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 100 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 95 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 45 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 45 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 60 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 80 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 80 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 35 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 35 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 50 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 70 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 70 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SC
3. V prípade, že pretekár muž/žena kategórie U21 dosiahne aspoň v jednej (1) disciplíne
bodový výsledok požadovaný pre o jeden (1) rok starší ročník, bude tiež zaradený na
listinu talentovaných športovcov.
4. Pretekár muž/žena do veku do 23 rokov ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol
nižšie uvedené hodnoty FIS bodov. Do úvahy sa berú dosiahnuté FIS body pretekára v
dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 25 bodov v disciplíne SL
-do 25 bodov v disciplíne GS
-do 40 bodov v disciplíne SG
-do 60 bodov v disciplíne DH
-do 60 bodov v disciplíne SC
5. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U21 a Trénerská rada ÚAD).
6. Úsek bežeckého lyžovania
V športových disciplínach bežeckého lyžovania platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória muži, ženy samostatne:
1) U všetkých kategórii sa hodnotí priemer FIS bodov (podľa poslednej FIS bodovej
listiny FIS) pre vytrvalostné disciplíny (distance) a šprint (sprint) alebo najlepší
jednorazový FIS bodový výsledok poslednej sezóny.
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2) V prípade nesplnenia určeného výkonnostného priemeru FIS bodov, pretekár môže
splniť podmienky na zaradenie aj jedným jednorazovým výsledkom, ktorého hodnota
voči požadovanému FIS bodovému priemeru je nižšia o 10%.
3) Pri prechode z dorastu do juniorskej kategórie platí pravidlo, že pri nesplnení
stanoveného priemeru FIS bodov na zaradenie, je potrebné byť celkovým víťazom
výkonnostného rebríčka staršieho dorastu.
4) V prípade nesplnenia FIS bodových kritérií v kategórii juniorov alebo junioriek, bude
môcť byť zaradený jeden najlepší junior a jedna najlepšia juniorka s najnižším FIS
bodovým priemerom.
5) Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (Trénerská rada BÚ SLA).
Kritériá zaradenia pre mladší dorast:
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského
pohára (SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom
poradí. Na základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 2 dievčatá
a 2 chlapci.
Kritériá zaradenia pre starší dorast prvým rokom:
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského
pohára (SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom
poradí. Na základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 1 dievča
a 1 chlapec.
Kritériá zaradenia pre juniorky vo vytrvalostných disciplínach:
Staršia dorastenka druhý rok menej ako:
Posledným rokom juniorka menej ako:

priemer 162 FIS bodov (146 jednorázovo)
priemer 155 FIS bodov (140 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre juniorky v šprinte:
Staršia dorastenka menej ako:
Posledným rokom juniorka menej ako:

priemer 217 FIS bodov (195 jednorázovo)
priemer 202 FIS bodov (182 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 148 FIS bodov (133 jednorázovo)
priemer 133 FIS bodov (120 jednorázovo)
priemer 121 FIS bodov (109 jednorázovo)
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Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) v šprinte:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 193 FIS bodov (174 jednorázovo)
priemer 150 FIS bodov (135 jednorázovo)
priemer 136 FIS bodov (122 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre juniorov vo vytrvalostných disciplínach:
Prvým rokom menej ako:
Posledným rokom menej ako:

priemer 151 FIS bodov (136 jednorázovo)
priemer 144 FIS bodov (130 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre juniorov v šprinte:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:

priemer 192 FIS bodov (173 jednorázovo)
priemer 184 FIS bodov (166 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 138 FIS bodov (125 jednorázovo)
priemer 124 FIS bodov (112 jednorázovo)
priemer 113 FIS bodov (102 jednorázovo)

Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) v šprinte:
Prvým rokom menej ako:
Druhým rokom menej ako:
Tretím rokom menej ako:

priemer 175 FIS bodov (158 jednorázovo)
priemer 153 FIS bodov (138 jednorázovo)
priemer 139 FIS bodov (125 jednorázovo)

7. Úsek akrobatického lyžovania
V športových disciplínach akrobatického lyžovania slopestyle a bigAir platia nasledovné
kritéria pre zaradenie na Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória
muži, ženy samostatne:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania
2. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania
3. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
akrobatického lyžovania, (traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie
uvedených kritérií.
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8. Úsek snowboardingu
V športových disciplínach snowboardingu platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku snowboardingu, kategória muži, ženy samostatne:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
2. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
3. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
snowboardingu, (traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie uvedených
kritérií.
Na výnimku, je možné zaradiť ďaľšieho športovca vo veku do 20 rokov v prípade, že
bude návrh schválený Predsedníctvom úseku snowboardingu, ktorý prezentuje svoje
výnimočné schopnosti prostredníctvom video editov na verejne prístupných médiách.

9. Úsek lyžovania na tráve
V športových disciplínach lyžovania na tráve platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku lyžovania na tráve, kategória muži, ženy samostatne v každej
vekovej kategórií:

Kategórie U12, U14 a U16
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve,
alebo
1. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
2. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
3. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve,
alebo
umiestnenie do 5. miesta na medzinárodných FIS pretekoch.
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Kategória U21
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve,
alebo
1. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
2. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve
3. miesto – celkové poradie v Českom pohári v lyžovaní na tráve,
alebo
umiestnenie do prvej ½ výsledkovej listiny na Majstrovstvách sveta juniorov
alebo
umiestnenie do prvej ½ výsledkovej listiny v celkovom poradí Svetového pohára
juniorov.
10. Úsek skokov na lyžiach

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie
na Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne
v každej vekovej kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
alebo umiestnenie v prvej ½ štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
11. Úsek severskej kombinácie

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie
na Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne
v každej vekovej kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
alebo umiestnenie v prvej ½ štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
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Článok V.
Zdravotná prehliadka
1. Každý člen skupiny Talentovanej mládeže SLA je povinný absolvovať športovú zdravotnú
prehliadku v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom. (§ 5 ods. 8 zákona č. 440/2015
Z.z. o športe v platnom znení a Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej
prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca)
2. Ihneď po schválení konečnej Listiny talentov SLA je športový riaditeľ povinný oznámiť
športovcom povinnosť absolvovania športovej zdravotnej prehliadky a následne
skontrolovať platnosť prehliadky navrhnutých športovcov.
3. Športovec, ktorý nemá platnú športovú zdravotnú prehliadku bude na základe tejto
skutočnosti z Listiny talentov SLA okamžite vyradený a to až do doby nápravy tejto
skutočnosti.

Článok VI.
Vyradenie z Listiny talentov SLA
1. Športovci sú vyradení z Listiny talentov SLA ku 30.04. kalendárneho roku predchádzajúcej
súťažnej sezóny.
2. Športovci môžu byť vyradení z Listiny talentov kedykoľvek behom súťažnej sezóny na návrh
športového riaditeľa odborného úseku ak zanechali aktívnu športovú činnosť, alebo im bola
zistená neplatná športová zdravotná prehliadka.
Článok VII.
Ekonomické zabezpečenie Talentovanej mládeže SLA
1. Štruktúra ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
Športovec zaradený na Listinu talentov SLA je financovaný z príspevku MŠVVaŠ SR
uznanému športu, kapitola „Rozvoj talentovanej mládeže“, pre daný kalendárny rok a na
základe schváleného rozpočtu SLA. Okrem financovania z účelovej kapitoly „Rozvoj
talentovanej mládeže“, takýto športovec môže byť financovaný z iných finančných zdrojov
odborného úseku, alebo klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť.
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2. Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
a) na základe schváleného rozpočtu SLA uzatvára so športovcom Zmluvu o príprave
talentovaného športovca (§4, ods.4, písmeno b Zo športe v platnom znení)
b) športovec musí byť evidovaný v Informačnom systéme športu (dočasne v zdrojovej
evidencii športovcov a športových odborníkov SLA) (§ 80 ZoŠ ods. 2, min. písm. a), b), f),
k) n) až q))
c) za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod finančných
prostriedkov z dotačného účtu SLA za účelom úhrady oprávnených výdavkov účelu
nasledovne:
1./ priama úhrada dodávateľovi tovaru alebo služby, ktorú športovec využil oproti
finančnému dokladu dodávateľa tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
2./ na účet vlastných zdrojov SLA/OÚ, ak SLA/OÚ uhradil z vlastných finančných
prostriedkov oprávnený výdavok pre športovca oproti finančnému dokladu dodávateľa
tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
3./ na bankový účet športovca určený pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ak
z vlastných finančných prostriedkov uhradil oprávnený výdavok na účel oproti finančnému
dokladu dodávateľa tovaru/služby vystaveného na športovca. Športovec je povinný
vyúčtovať predmetné výdavky prostredníctvom Vyúčtovacieho formuláru SLA a to
najneskôr do 15 dní od vykonania úhrady.
Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže SLA, ktoré
sa poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú podmienky § 66 Zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení - mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných
prostriedkov, predovšetkým mať zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných
prostriedkov.
3. Využitie finančných prostriedkov
Využitie prostriedkov z kapitoly „Rozvoj talentovanej mládeže“ sa deje v súlade
s podmienkami uvedenými v zmluve medzi MŠSVVaŠ a SLA.
Za oprávnené výdavky tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované v zmluve o
príspevku okrem výdavkov spojených s účasťou športovca na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy všetkých kategórií a univerzitných
majstrovstvách sveta i Európy.
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Oprávnenými nákladmi použitia príspevku sú:
a) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné preteky a stretnutia v
SR a zahraničí,
b) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
c) poistenie liečebných nákladov,
d) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
e) diagnostika,
f) regenerácia a rehabilitácia,
g) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného
charakteru,
h) výdavky na športovca a s ním asociovaných športových odborníkov a to najmä mzdy
a odvody
j) preprava športového materiálu a náradia.
Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na preukázanie
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.
Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho vyúčtovania
prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané prostriedky rozvoja
talentovanej mládeže alpského lyžovania, bežeckého lyžovania, akrobatického lyžovania,
snowboardingu, lyžovania na tráve, skokov na lyžiach a severskej kombinácie 15.12.
príslušného kalendárneho roka , tieto prostriedky sa použijú na materiálne zabezpečenie
talentovaných športovcov príslušného odvetvia lyžiarskeho športu. O tomto presunutí
nevyčerpaných prostriedkov rozhodne Predsedníctvo SLA do 3 pracovných dní od 15.12.
príslušného kalendárneho roka.

4. Evidencia účtovných dokladov
Všetka činnosť športovcov z Listiny talentov SLA musí byť zdokumentovaná v súlade so
všeobecne platnými pokynmi pre vedenie účtovníctva a smernicami SLA. Vyúčtovanie
výdavkov športovca predkladá športový riaditeľ odborného úseku.
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Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť schválením Konferenciou SLA dňa 14.05.2017 s
účinnosťou od kalendárneho roka 01.01.2017.

v.r. Ivo Ivanič, viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA
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Rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti

•

SLA vykonáva aj podnikateľskú činnosť a tá dosahuje zisk čo nie je v súlade s formou
SLA ako občianskym združením neziskového typu

•

rozpor s procesmi zviazanými s DPH a negatívny vplyv na finančné toky športovej
činnosti (nepodnikateľská činnosť)

•

zbytočné predražovanie športovej činnosti a riziko konfliktu s kontrolnými orgánmi
štátu

•

výhodou je sprehľadnenie činností, ich rozdelenie (podnikateľské vs športové) a ich
financovania

•

výhodou je možnosť rozvoja podnikateľskej činnosti aj do oblasti marketingu, predaja
práv a uchádzania sa o súkromné zdroje

•

pri predpokladanom objeme spravovaných prostriedkov na ročnej báze cca 60.000
eur až 80.000 eur je založenie samostatnej obchodnej spoločnosti jednoznačne
prospešné.

