ZÁPIS
Z Mimoriadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie
Termín zasadnutia:

15.6.2017_18.00 hod.

Miesto:

Kongres Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Prítomní členovia:

65 delegátov a 1 delegát za športovcov - Viď prezenčné listiny (celkom 66)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert, Pavol Ilenčík, Pavol Kutlík, Róbert Hliničan, Vladimír Staroň

Hostia:

Viď prezenčná listina

Predsedajúci:

Ivan IVANIČ, Prezident SLA

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Kamil Povrazník/UAD, Michal Malák/BU

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba komisií konferencie – mandátovej a návrhovej komisie,
Schválenie zmien stanov SLA
Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu
na účel rozvoja talentovaných športovcov
9. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA
10. Záver
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1. Otvorenie

Zasadnutie Mimoriadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie otvoril Prezident SLA,
Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA, delegátov a hostí.
Predsedajúceho zasadnutia určilo Predsedníctvo SLA svojím uznesením č.35-17/477 - Ivan
Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový a obrazový záznam. Nikto
z prítomných členov nemal pripomienky.
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie

Počet prítomných je 65 delegátov zo 66 delegátov. Generálny sekretár, ďalej GS, potvrdil, že
uvedený počet je bez delegáta za športovcov, na ktorého sú predložené 2 návrhy.
Konferencia je v daný moment uznášania schopná uznášania schopná na 98% v zmysle
Rokovacieho poriadku a Stanov SLA.
3. Schválenie programu Konferencie

Predsedajúci konferencie informoval prítomných delegátov, že MŠVVaŠ odobralo SLA
osvedčenie národného športového zväzu a spôsobilosť poberania finančných prostriedkov
zo štátnych zdrojov.
p. Klein:
- navrhol zmenu programu. Program by rozšíril v bode č. 7 - Schválenie zmien stanov SLA,
o diskusiu k jednotlivým bodom k Stanovám SLA, aby sa schválili stanovy, ktoré budú
korektné a prinášali tejto organizácii to, čo jej prináleží.
Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za upravený návrh Programu podľa p. Kleina.
Za: výrazná menšina
Proti: výrazná väčšina
Zdržali sa: 0
Upravený návrh Programu nebol schválený.
Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o programe v pôvodnom znení.
Uznesenie č.

1MKO-17/001

Konferencia SLA schválila program zasadnutia Mimoriadnej Konferencie v pôvodnom znení
pozvánky.
ZA:

50

PROTI:

15

ZDRŽAL SA:

4. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o Rokovacom poriadku
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0

Uznesenie č.

1MKO-17/002

Konferencia SLA schválila predložený Rokovací poriadok.
ZA:

64

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zapisovateľa:
Uznesenie č.

1MKO-17/003

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

65

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za overovateľov zápisnice. Navrhnutí kandidáti
svoj návrh prijali.
Uznesenie č.

1MKO-17/004

Konferencia SLA schválila overovateľa – Kamil Povrazník/UAD
ZA:

65

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ZDRŽAL SA:

0

1MKO-17/005

Konferencia SLA schválila overovateľa – Michal Malák/BU
ZA:

65

PROTI:

0

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za skrutátorov. Navrhnutí kandidáti svoj návrh
prijali.
Uznesenie č.

1MKO-17/006

Konferencia SLA schválila skrutátora – František Vavrinčík/SU
ZA:

65

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ZDRŽAL SA:

0

1MKO-17/007

Konferencia SLA schválila skrutátora – Stanislav Holienčík/BU
ZA:

65

PROTI:

0

6. Voľba komisií konferencie – mandátovej a návrhovej komisie

Predsedajúci informoval, že bude prítomný aj delegát – zástupca športovcov, ale keďže sú
dva návrhy, budú tieto overené najskôr mandátovou komisiou, ktorá rozhodne, ktorý
z týchto kandidátov bude ako zástupca športovcov.
GS prezentoval návrhy OU, ktoré navrhli kandidátov do jednotlivých procesných komisií.
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Róbert Hliničan sa vzdal kandidatúry v mandátovej komisii a prijal návrh do návrhovej komisie.

Navrhnutí kandidáti svoj návrh prijali.
Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zloženie mandátovej komisie:
Uznesenie č.

1MKO-17/008

Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie – Richard Jurečka/UAL, Henrieta
Balážova/UAD, Peter Ďurčo/BU
ZA:

65

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

1MKO-17/009

Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Martin Gavalier/UTL, Róbert
Hliničan/SNB, Pavol Ilenčík/UAL
ZA:

65

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Ivanič vyzval zvolené komisie, aby si zvolili svojich predsedajúcich a následne
oznámili ich mená.
Mená predsedov jednotlivých komisií sú nasledovné:



Návrhová komisia si zvolila za predsedu Pavla Ilenčíka.
Mandátová komisia si zvolila za predsedu Petra Ďurča.

Predseda Mandátovej komisie prečítal správu mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu tohto
zápisu.
Zároveň informoval, že Mandátová komisia overila návrhové lístky dvoch kandidátov –
Rastislav Mažgút a Alena Procházková - na delegáta športovcov.
Predseda mandátovej komisie potvrdil, že zástupcom športovcov je Alena Procházková a že
je prítomných 66 delegátov zo 66 delegátov. Tým potvrdil, že Konferencia je uznášania
schopná na 100% v zmysle Rokovacieho poriadku a Stanov SLA.
Uviedol, že p. Balážová do zápisnice Mandátovej komisie dopísala, že žiada o vyjadrenie
kontrolórky SLA, p. Penkert, nasledovným záležitostiam:
 vyjadrenie k uplatňovaniu práv členov do 18 rokov,
 vyjadrenie k zvolaniu ČS UAL a SU.
Z tohto dôvodu sa p. Balážová nevie ako členka Mandátovej komisie vyjadriť
k uznášaniaschopnosti a legitimite delegáta za športovcov.
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p. Balážová:

– žiada kontrolórku, aby sa vyjadrila k tomu, či doručených 280 lístkov, ktoré podpísali
zákonní zástupcovia, sú v poriadku a ako sa má uplatňovať právo člena do 18 rokov. Táto
téma bola predmetom diskusie na prednáške, ktorá bola organizovaná pre národné športové
zväzy, na ktorej bola kontrolórka prítomná.
p. Penkert:
- uviedla, že na tejto prednáške bolo prezentované, že svojho zástupcu môže delegovať len
športovec nad 18 rokov a bolo povedané koho môže delegovať, či to môže byť len
športovec, alebo aj člen. Člen, ktorý má do 18 rokov, môže delegovať svojho zástupcu
prostredníctvom svojho klubu.
p. Ivanič:
- sa vyjadril, že pokiaľ nie je v predmetnom zákone uvedené exaktne, tak nadriadenou
právnou normou je Občiansky zákonník, ktorý presne upravuje konanie v mene neplnoletej
osoby - podpis zákonného zástupcu overený u notára.
- uviedol, že p. Sinay na riadnej konferencii informoval, že garantuje, že pracovná skupina,
ktorá spracováva úpravu stanov, má dostatok času a nič sa nestane. Podľa jeho informácií,
bolo deň po riadnej konferencii, na ministerstve jasné, nielen to, že dostaneme oznámenie o
strate spôsobilosti, ale dokonca priamo oznámenie o odobratí osvedčenia o národnom
športovom zväze. Na ministerstve je zaevidovaná žiadosť o náhradnú asociáciu. Predsedajúci
považuje jednanie UAD za nekorektné.
p. Sinay:
– opýtal sa, že čo sa presne stalo a aké sú dôsledky.
p. Ivanič:
- mu odpovedal, že asociácia stratila osvedčenie o národnom športovom zväze a dôsledkom
je, že táto mimoriadna konferencia musí prijať teraz stanovy v súčasnom návrhu. Ďalej
uviedol, že stanovisko mandátovej komisie je zaprotokolované a berie ho na vedomie. Všetky
právne kroky sú umožnené.
p. Hadvičák:
- delegát za úsek UAD, následne podal protest ako člen SU, ktorý žiada zaprotokolovať.
Protest tvorí prílohu zápisu.
p. Klein:
- sa chce opýtať, ako zákonný zástupca dieťaťa, aktívneho športovca, ktorého návrhový
lístok na delegáta športovcov bol dnes odmietnutý, keďže nebol notárom overený, že akým
spôsobom môže postupovať. Lebo ak je to tak, že jediným spôsobom je namietanie alebo
protest, tým pádom ho podáva ako rodič dieťaťa, ktorý podpísal návrhový lístok ako
zákonný zástupca dieťaťa, športovca, ktorého práva boli poškodené. Ak má byť jeho podpis
notársky overený, navrhuje prizvať sem notára, ktorý jeho podpis tu na mieste overí.
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p. Ďurčo:
- ako predseda mandátovej komisie, uviedol, že mandátová komisia hlasovala o tom čo
prečítal a pod to sa podpisuje.
p. Balážová:
- podáva protest k uznášania schopnosti, pretože kontrolórka KRK, p. Penkert, sa nevyjadrila
k legitimite delegátov UAL a SU, Stanovisko p. Balážovej je zaznamenané v správe
mandátovej komisie.
- podklady k protestom tvoria prílohu tohto zápisu.
Pozn. zapisovateľa: Stanovisko Kontrolno-revíznej komisie k protestom p. Hadvičáka a p. Balážovej
tvorí prílohu tohto zápisu.
7. Schválenie zmien stanov SLA

Generálny sekretár SLA predniesol navrhované zmeny v Stanovách SLA, ktoré zapracovala
pracovná skupina na základe uznesenia Konferencie SLA. Návrh Stanov SLA tvorí prílohu
tohto zápisu.
p. Balážová:
- navrhuje doplniť článok 9, písm. F) boli doplnené medzi orgány SLA aj orgány jednotlivých
úsekov tak, aby úseky za svoju športovú činnosť rozhodovali sami.
Predsedajúci požiadal skrutátorov o prepočítanie prítomných delegátov pred hlasovaním za
Stanovy.
Skrutátor po prepočítaní skonštatoval, že počet prítomných delegátov je 66.
p. Balážová:
- podala protest, keďže každý člen má právo podať pozmeňovacie návrhy, čo nebolo
všetkým umožnené.
Predsedajúci upozornil, že podľa schváleného rokovacieho poriadku, konferencia najprv
hlasuje za pôvodný návrh a zadal hlasovanie za predložený návrh zmien Stanov, ktorý
odprezentoval GS.
Uznesenie č.

1MKO-17/010

Mimoriadna konferencia SLA SCHVAĽUJE predložený návrh Stanov.
ZA:

49

PROTI:

17

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie je schválené, nakoľko ZA hlasovala 2/3 väčšina prítomných delegátov.
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8. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia
finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

Generálny sekretár SLA, prezentoval aktualizáciu pôvodne schváleného predpisu
o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na
účel rozvoja talentovaných športovcov. Predpis tvorí prílohu tohto zápisu.
Skrutátor po prepočítaní skonštatoval, že počet prítomných delegátov je 65.
Uznesenie č.

1MKO-17/011
Konferencia SLA schválila aktualizáciu predpisu o kritériách, účele a rozdelení finančných

prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
SLA.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

9. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA

Mimoriadna konferencia SLA schvaľuje všetky uznesenia prijaté mimoriadnou konferenciou
SLA, ktoré predniesol člen návrhovej komisie – Róbert Hliničan.
Uznesenia tvoria súčasť správy návrhovej komisie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto
zápisu.
Uznesenie č.

1MKO-17/012

Konferencia SLA schválila uznesenia prijaté na Mimoriadnej Konferencii SLA
ZA:

53

PROTI:

4

ZDRŽAL SA:

8

p. Povrazník: – zopakoval, že nebola umožnená diskusia k predkladanému návrhu stanov, ktoré
boli predložené delegátom na schválenie.
10. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Kamil Povrazník

Michal Malák

Ivan Ivanič

15.6.2017

30.6.2017

29.6.2017

15.6.2017
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na Mimoriadnu Konferenciu SLA

2.

Prezenčné listiny z Mimoriadnej Konferencie SLA

3.

Správa mandátovej komisie

4.

Protest p. Hadvičáka

5.

Návrh Stanov SLA

6.

Protest p. Balážová

7.

Stanovisko Kontrolno-revíznej komisie k protestom p. Hadvičáka a p. Balážovej

8.

Predpis o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

9.

Správa návrhovej komisie
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POZVÁNKA

na mimoriadnu Konferenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie

Dátum konania:

15.jún 2017 (štvrtok)

Miesto konania:

Kongres Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Hodina konania:

18.00 hod.

Začiatok prezentácie:

17:00 – 17:45 hod.

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

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba komisií konferencie – mandátovej a návrhovej komisie,
Schválenie zmien stanov SLA
Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA
Záver

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

http://www.slovak-ski.sk/sla/mimoriadna-konferencia-sla-2017.html
S pozdravom
v.r.Ivan Ivanič
Prezident SLA
v.r.Marino Mersich
Viceprezident SLA
v.r.Ján Garaj
Viceprezident SLA

Ako člen Skokanského úseku podávam PROTEST , ktorý žiadam
v plnom rozsahu zaprotokolovať do zápisnice z Mimoriadnej
konferencie :
Namietam legitimitu delegátov zvolených
ako delegátov za
Skokanský úsek na konferenciu SLA z dôvodu že podľa čl. 12.1 na
ktorý odkazuje čl. 21.7 Stanov SLA je členská schôdza
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
DELEGÁTOV s právom hlasovať.
Ustanovenie Stanov hovorí o delegátoch a nie hlasoch. O hlasoch sa
hovorí v čl. 11.8 v prípade ak sa jedná o náhradnú schôdzu, vtedy je
uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina HLASOV
prítomných členov.
Na Členskej schôdzi Skokanského úseku dňa 10. Apríla 2017 sa
zúčastnili len 2 delegáti z 4 delegátov. Delegát za klub ŠKL BB ani SCS
sa Členskej schôdze nezúčastnili. Podľa zverejnenej zápisnice zo dňa
10.4.2017 vyplýva, že sa jednalo o členskú schôdzu so začiatkom
konania 18.00 hod a nie o náhradnú členskú schôdzu. Rovnako však
ani náhradná členská schôdza by sa konať nemohla vzhľadom na
účinnosť novely zákona o športe od 1. Januára 2017, čím by takýmto
postupom bola činnosť organizácie, teda SLA v rozpore so zákonom
o športe a mala by dôsledky v spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov.
V tomto smere upozorňujem, že v prípade, ak budú na mimoriadnej
konferencii SLA prijaté uznesenia s hlasovaním 7 delegátov za
Skokanský úsek , tieto budú neplatné, nakoľko delegáti za SÚ neboli
právoplatne zvolení.

STANOVY
Slovenská lyžiarska asociácia
(úplne znenie po zmenách zo dňa 15.06.2017)
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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 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 rovnoprávne
športové odvetvia SLA (ďalej aj iba ako „športové odvetvia“) 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,
e)
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,
f)
princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo
postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených
1
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g)

h)
i)

j)

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,
d)
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.
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

Strana 3 z 32

4.2.

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)

4.3.
4.4.

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.

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.

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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4.5.

4.6.

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. 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,
b)
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.
6.4. 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 SLA a ku ktorej
je povinná priložiť:
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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a)

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

9

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, ktorý
zodpovedá predmetu alebo cieľu športovej činnosti žiadateľa. Pokiaľ žiadateľ vykonáva športovú
činnosť vo viacerých športových odvetviach, je povinný v prihláške určiť svoju príslušnosť iba
k jednému zo športových odvetví SLA. O výnimke, t.j. o príslušnosti k viacerým športovým
odvetviam SLA, rozhodne na návrh žiadateľa predsedníctvo SLA. Príslušnosťou k športovému
odvetviu SLA sa pre účely týchto stanov rozumie športové odvetvie 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 (príp. odvetví ), 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
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 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,
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6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

10

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 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, ktoré zabezpečuje evidenciu. Za osoby mladšie
ako 15 rokov koná zákonný zástupca.
Žiadateľ o členstvo predkladá prihlášku SLA s uvedením športového odvetvia, v ktorom bude
vykonávať práva a povinnosti člena SLA. Pokiaľ žiadateľ vykonáva športovú činnosť vo viacerých
športových odvetviach, je povinný v prihláške určiť svoju príslušnosť iba k jednému zo športových
odvetví SLA. O výnimke, t.j. o príslušnosti k viacerým športovým odvetviam SLA, rozhodne na
návrh žiadateľa predsedníctvo SLA, pričom výnimka je prípustná iba ak ide o aktívneho pretekára
v dotknutých športových odvetviach , a to na dobu určitú určenú predsedníctvom SLA.
Príslušnosťou k športovému odvetviu SLA sa pre účely týchto stanov rozumie to športové odvetvie
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 (resp. odvetví ), ku
ktorému má vzniknúť žiadateľovi príslušnosť.
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
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
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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
odvetviu, 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 , t.j. je oprávnený vykonávať práva
a povinnosti člena SLA v tom športovom odvetví SLA, ku ktorému má príslušnosť klub alebo
športová organizácia, ktorá podáva za neho prihlášku. O výnimke, t.j. o príslušnosti k viacerým
športovým odvetviam SLA, rozhodne na návrh žiadateľa predsedníctvo SLA, pričom výnimka je
prípustná iba ak ide o aktívneho pretekára v dotknutých športových odvetviach, 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
7.1. Členom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj lyžiarskeho športu na Slovensku, môže byť udelené
čestné členstvo uznesením Predsedníctva SLA na návrh športového odvetvia alebo sekretariátu
SLA.
7.2. 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,
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b)

8.2.

8.3.

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.
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.
SLA a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinnosti podľa predpisov SLA aj vo
vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.

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,
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c)

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

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.
Športové odvetvia SLA si vytvárajú orgány pre výkon činnosti v lyžiarskych odvetviach podľa čl.
19. stanov.
Orgány SLA s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov
SLA.
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 SLA je nezastupiteľný, ak tieto
stanovy neurčujú inak.
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).
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.
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.
Zápisnica zo zasadnutia konferencie SLA, predsedníctva SLA a kontrolno-revíznej komisie SLA
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,
c)
zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d)
dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
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,
f)
meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Ustanovenia písmen a) až f) platia aj pre zápisnicu zo zasadnutia členskej schôdze a predsedníctva
športového odvetvia.

11

§ 12 a nasl. zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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9.9.
9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Zápisnica podľa bodu 9.8. stanov sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia
príslušného orgánu najneskôr do 25 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:
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,
a3) športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 201 do 400 má 15 delegátov,
a4) športovému odvetviu s počtom súťažiacich športovcov od 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).
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Pre účely určenia počtu súťažiacich športovcov športového odvetvia sa súťažiacim športovcom rozumie
športovec starší ako 12 rokov, ktorý v poslednej ukončenej súťažnej sezóne (podľa súťažných poriadkov
SLA) súťažil v súťaži organizovanej SLA (napr. Slovenský pohár) a/alebo v medzinárodnej súťaži
organizovanej FIS.
10.3. Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas. Delegátom s právom hlasovať nemôže byť
funkcionár SLA len na základe výkonu funkcie v orgáne SLA.
10.4. Zástupcovia športových odvetví podľa bodu 10.2. sú delegáti s právom hlasovať volení na
členských schôdzach jednotlivých športových odvetví 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, 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.
10.5. 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.
10.6. 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 10.2. týchto stanov, v takom prípade im patrí hlasovacie právo.
10.7. Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí:
a)
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, pričom na
odvolanie predsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorý vykonáva funkciu kontrolóra podľa
osobitného predpisu12je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať
a musí sa uviesť aj dôvod odvolania,
12

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

voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie SLA,
voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu orgánu pre riešenie sporov SLA,
voľba a odvolanie trojčlennej komisie, ktorá rozhoduje o porušení antidopingových pravidiel
v druhom stupni a to tak, aby boli dodržané požiadavky určené osobitným predpisom13,
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,
j)
rozhodovať o odvolaní členov disciplinárnej komisie SLA, orgánu pre riešenie sporov SLA a
kontrolno-revíznej komisie SLA,
k)
rozhodovať o neprijatí za člena SLA,
l)
rozhodovať o vylúčení člena zo SLA s výnimkou, ak o vylúčení člena rozhodne disciplinárna
komisia SLA na základe závažného disciplinárneho previnenia,
m) rozhodovať o reorganizácií súťaží,
n)
schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako
2,000.000 EUR,
o)
rozhodovať o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zák. č. 440/2015 Zb. o športe
alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SLA,
p)
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,
q)
rozhodnutie o zrušení SLA dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
r)
rozhodovanie o združovaní sa v ďalších organizáciách a združeniach,
s)
schvaľovanie predaja nehnuteľností vo vlastníctve SLA,
t)
prerokovanie výročnej správy SLA vyhotovenej v súlade s osobitným predpisom14,
u)
schvaľovanie výšky alebo spôsobu určenia odmeny a náhrady za stratu času pre kontrolóra,
v)
rozhodnúť o iných záležitostiach, ktoré do pôsobnosti konferencie zveruje osobitný predpis15
alebo ktoré si konferencia vyhradí.
10.8. 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.
10.9. Zasadnutie konferencie môže byť riadne a mimoriadne. Mimoriadne zasadnutie konferencie môže
zvolať:
13
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a)
b)
c)

členovia SLA v počte 1000 (tisíc),
predsedníctvo SLA,
kontrolno-revízna komisia SLA alebo jej predseda, ktorý vykonáva funkciu kontrolóra podľa
osobitného predpisu16
d)
ktorýkoľvek člen SLA, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SLA a noví členovia
orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení.
10.10.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 predpisom17.
10.11. 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.
10.12. SLA v súvislosti so zasadnutím konferencie zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom
systéme športu informácie v rozsahu podľa osobitného predpisu18.
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 10.4. alebo 10.5. 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
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zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 99 ods. 4 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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počas konferencie upraví volebný poriadok. Voľby do orgánov SLA môžu byť uskutočnené aj
elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu podľa osobitného predpisu19.
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.
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 25 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 predpisu20, 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.
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
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§ 19 ods. 4 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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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 10.7. písm. d), m), n), o), p), q) stanov 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 predpisu21 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,
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 SLA,
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 schvaľuje reprezentačné družstva,
q)
na návrh športových odvetví 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,
21
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s)

schvaľuje organizačný výbor podujatí Svetový pohár, Kontinentálny 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 príspevok 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,
v)
schvaľuje zmluvy a dohody, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti pre SLA za podmienok
stanovených v organizačnom poriadku SLA.
13.3. Predsedníctvo SLA má jedenásť (11) členov:
a)
prezident SLA – predseda Predsedníctva SLA,
b)
2 viceprezidenti SLA,
c)
1 zástupca bežeckého športového odvetvia SLA,
d)
1 zástupca alpských disciplín ako športového odvetvia SLA,
e)
1 zástupca skokanského športového odvetvia SLA,
f)
1 zástupca severskej kombinácie ako športového odvetvia SLA,
g)
1 zástupca lyžovania na tráve ako športového odvetvia SLA,
h)
1 zástupca akrobatického lyžovania ako športového odvetvia SLA,
i)
1 zástupca snoubordingu ako športového odvetvia SLA,
j)
1 zástupca športovcov.
13.4. Prezidenta 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 v
predsedníctve je člen SLA, ktorý má príslušnosť k danému športovému odvetviu SLA, t.j. vykonáva
práva a povinnosti člena SLA v rámci daného športového odvetvia.
13.5. Funkčné obdobie člena predsedníctva SLA je 4 roky, s výnimkou podľa bodu 32.1. týchto stanov.
Opätovná voľba člena predsedníctva SLA je možná.
13.6. 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.
13.7. 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.
13.8. 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.
13.9. O zasadnutí predsedníctva SLA sa spisuje zápisnica, ktorej obsahové náležitosti a vyhotovenie
určuje osobitný predpis22.
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.
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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, 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 SLA, 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.
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,
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f)
g)

dávajú pokyny členom SLA na zabezpečenie ich osobnej účasti na činnosti SLA,
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
14.1.3. jeden z viceprezidentov SLA a predsedníctvom SLA splnomocnený generálny sekretár SLA.
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 športového odvetvia v predsedníctve
SLA, ak je splnomocnená osoba oprávnená konať vo veciach týkajúcich sa športového odvetvia,
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
spravodlivého procesu. Disciplinárna komisia SLA dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo
a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
15.3. Disciplinárna komisia SLA má predsedu, podpredsedu a 5 členov, ak bod 15.4. neurčuje inak.
15.4. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie SLA volí konferencia SLA. Ostatní členovia
disciplinárnej komisie SLA sú menovaní športovými odvetviami SLA, a to predsedníctvom
športového odvetvia tak, aby každé športové odvetvie
malo v disciplinárnej komisii SLA
jedného zástupcu. Športové odvetvia SLA, 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 SLA, disciplinárna
komisia SLA má 6 členov, tak aby všetky ostatné športové odvetvia mali jedného zástupcu. Ak
niektorý zo športových odvetví nemenuje člena disciplinárnej komisie SLA, je predsedníctvo SLA
oprávnené menovať za takéto športové odvetvie člena disciplinárnej komisie SLA.
15.5. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie je štvorročné.
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15.6. 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 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 malo zastúpenie. Kandidátov na funkciu člena
kontrolno-revíznej komisie
nominuje členská schôdza každého
športového odvetvia
v maximálnom počte 3 kandidáti za každé športové odvetvie.
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. V takomto prípade skončí výkon jeho funkcie 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 kontrolnorevíznej komisie, ktorým v prípade odstúpenia skončí výkon funkcie až zvolením nového predsedu
a/alebo podpredsedu konferenciou SLA.
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 predpisom23.
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:
23

§ 21 ods. 2 a 3 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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16.11. Funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu24 vykonáva predseda kontrolno-revíznej komisie a je
najvyšším kontrolným orgánom SLA. Kontrolór musí spĺňať podmienky na výkon funkcie
ustanovené osobitným predpisom25. 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 predpise26,
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,
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
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
SLA,
l)
vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SLA a orgánov
športových odvetví SLA a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania
hlasov,
24

zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 11 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26
zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25
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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 odvetviami, a to
predsedníctvom športového odvetvia tak, aby každé športové odvetvie malo v orgáne pre
riešenie sporov SLA jedného zástupcu. Športové odvetvia, 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 SLA, orgán pre riešenie sporov
SLA má 6 členov tak, aby všetky ostatné športové odvetvia mali jedeného zástupcu. Ak niektorý
zo športových odvetví nemenuje člena, je predsedníctvo SLA oprávnené menovať za takéto
športové odvetvie člena orgánu pre riešenie sporov SLA.
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, 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 odvetvia SLA s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo
výkonnom
orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SLA alebo jeho člena.
18.2. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SLA, či orgánu športového
odvetvia 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
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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.
19.1.3. Generálny sekretár SLA najmä:
a) riadi chod sekretariátu SLA,
b) organizačne zabezpečuje zasadnutie predsedníctva SLA,
c) koordinuje činnosť športových odvetví SLA,
d) vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch,
e) môže zastupovať SLA pri rokovaniach s ostatnými organizáciami.
19.2. Športové odvetvia 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.
19.2.3. SLA sa podľa druhu lyžiarskych disciplín vnútorne člení na športové odvetvia a to:
a) bežecké športové odvetvie,
b) športové odvetvie alpských disciplín,
c) skokanské športové odvetvie,
d) športové odvetvie severskej kombinácie,
e) športové odvetvie lyžovania na tráve,
f) športové odvetvie akrobatického lyžovania,
g) športové odvetvie snoubordingu.
19.2.4. Športové odvetvie SLA 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 sú dané takto:
a) nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami vyčlenenými na činnosť
športového odvetvia, zvereným hmotným a nehmotným majetkom, s finančnými
prostriedkami a iným majetkom získaným z darov, sponzorskej a reklamnej činnosti
športového odvetvia,
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b) vykonávanie marketingovej činnosti. Športové odvetvie 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 vystupuje navonok ako
zástupca jeho predseda.
Čl. 20. Organizácia športového odvetvia SLA
20.1. Činnosť športového odvetvia SLA je zabezpečovaná v súlade s organizačným poriadkom
športového odvetvia, ktorý schvaľuje predsedníctvo športového odvetvia a nesmie byť v rozpore so
stanovami SLA a s organizačným poriadkom SLA.
20.2. Orgánmi športového odvetvia SLA sú:
a)
členská schôdza,
b)
predsedníctvo športového odvetvia.
Čl. 21. Členská schôdza športového odvetvia
21.1. Najvyšším orgánom športového odvetvia je členská schôdza, ktorú tvoria delegáti – športové
organizácie alebo športové kluby, ktoré sú členmi SLA, majú ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku
príslušnosť k športovému odvetviu 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 splnomocnenou
osobou, ktorá musí byť členom SLA. Členská schôdza športového odvetvia sa musí konať najneskôr
do 31.05. kalendárneho roka.
21.2. Počet delegátov a hlasov pre delegátov členskej schôdze je stanovený na základe kľúča, ktorý pre
zvolanú členskú schôdzu určí predsedníctvo športového odvetvia najneskôr do 30 dní pred
dátumom konania členskej schôdze výlučne podľa nasledujúcich podmienok:
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 dostane v kategórii
master, tréner alebo rozhodca 1 bod, v kategórii športovec, ktorý na začiatku súťažnej sezóny
nedovŕšil 16 rokov 3 body, v kategórii športovec junior( od súťažnej sezóny, v ktorej športovec
preteká s licenciou FIS ) 5 bodov a v kategórii dospelý 7 bodov( v zmysle pravidiel FIS pre športové
odvetvie). Počet hlasov pridelených jednotlivým delegátom pre športové odvetvia 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 športové 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 sú podrobnejšie upravené
v organizačnom poriadku SLA.
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21.3. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a)
schvaľovanie správy predsedníctva športového odvetvia za uplynulé obdobie,
b)
schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie obdobie,
c)
voľba a odvolanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov predsedníctva športového
odvetvia,
d)
rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy, či predpisy SLA zahŕňajú do
pôsobnosti členskej schôdze.
21.4. Členská schôdza športového odvetvia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj v ďalších veciach, ktoré
patria do pôsobnosti iných orgánov športového odvetvia.
21.5. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo športového odvetvia najmenej jedenkrát za kalendárny
rok.
21.6. Mimoriadnu členskú schôdzu je predsedníctvo športového odvetvia 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 registrovaných ku dňu podania žiadosti v SLA pre
príslušné športové odvetvie a ktoré v žiadosti preukážu súhlas s takou žiadosťou podpisom
žiadajúcich členov, t.j. podpisom minimálne 30% členov SLA s príslušnosťou k športovému
odvetviu,
b)
ak o zvolaní mimoriadnej členskej schôdze športového odvetvia 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 rozhodne predsedníctvo športového odvetvia.
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.

Mimoriadna členská schôdza športového odvetvia sa zvoláva len z dôvodov uvedených v písomnej
žiadosti podľa tohto bodu a program mimoriadnej členskej schôdze športového odvetvia je záväzný
a nie je možné ho meniť.
21.7. Pre organizáciu riadnej, resp. mimoriadnej členskej schôdze športového odvetvia (zvolávanie,
priebeh, voľby, uznášaniaschopnosť) platia primerane ustanovenia platné pre konferenciu SLA.
Čl. 22. Predsedníctvo športového odvetvia
22.1. Činnosť športového odvetvia medzi členskými schôdzami zabezpečuje predsedníctvo športového
odvetvia.
22.2. Predsedníctvo športového odvetvia najmä:
a)
vykonáva uznesenia členskej schôdze športového odvetvia,
b)
pripravuje a predkladá členskej schôdzi športového odvetvia návrhy a podkladové materiály
na jeho rokovanie,
c)
spracováva koncepciu činnosti športového odvetvia,
d)
vypracováva súťažné poriadky,
e)
vypracúva a schvaľuje organizačný poriadok športového odvetvia,
f)
zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,
g)
vyhotovuje výročnú správu o stave športového odvetvia pre členskú schôdzu športového
odvetvia,
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h)
vypracúva a schvaľuje ostatné poriadky a dokumenty podľa potreby športového odvetvia,
i)
zverejňuje zápisy z rokovaní športového odvetvia.
22.3. Predsedníctvo športového odvetvia má minimálne troch (3) a maximálne sedem (7) členov na
základe rozhodnutia členskej schôdze počas celého funkčného obdobia. Predsedníctvo športového
odvetvia sa skladá z predsedu športového odvetvia, podpredsedu športového odvetvia a ďalších
členov, ktorí sú zvolení členskou schôdzou športového odvetvia.
Členovia Predsedníctva športového odvetvia zvolení členskou schôdzou majú právo voliť
a odvolávať ďalších maximálne troch (3) členov tak, aby predsedníctvo športového odvetvia malo
maximálne sedem (7) členov. Výkon funkcie predsedu, podpredsedu, či člena predsedníctva
športového odvetvia je zlučiteľný s výkonom funkcie v predsedníctve SLA. V prípade, že členom
zastupujúcim dané športové odvetvie v predsedníctve SLA je iná osoba ako členskou schôdzou
športového odvetvia zvolení predseda, podpredseda alebo člen predsedníctva športového
odvetvia, tak člen predsedníctva SLA, ktorý zastupuje športové odvetvie, sa stáva aj členom
predsedníctva športového odvetvia. V prípade, že členom predsedníctva SLA je viac osôb, ktoré
zastupujú športové odvetvie v predsedníctve SLA, členom predsedníctva športového odvetvia sa
stáva ten člen, ktorý pri voľbe do predsedníctva SLA získal viac hlasov.
22.4. Predsedu, podpredsedu a ďalších členov predsedníctva športového odvetvia volí a odvoláva členská
schôdza športového odvetvia.
22.5. Funkčné obdobie členov predsedníctva športového odvetvia je 4 roky, a skončí po uplynutí
funkčného obdobia a zvolením nových členov. Funkčné obdobie súčasných členov predsedníctva
športového odvetvia sa z dôvodu nadviazania na olympijský cyklus predlžuje o jeden rok do roku
2018. Opätovná voľba členov predsedníctva športového odvetvia je možná.
22.6. Členovia predsedníctva športového odvetvia môžu byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného
obdobia odvolaní členskou schôdzou športového odvetvia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných delegátov. Členov predsedníctva športového odvetvia je možné odvolať len
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov členskej schôdze. Členská schôdza nemôže
odvolať člena predsedníctva športového odvetvia, ktorý bol zvolený konferenciou SLA do
predsedníctva SLA ako zástupca športového odvetvia.
22.7. Členovia predsedníctva športového odvetvia môžu zo svojej funkcie odstúpiť písomným
prehlásením doručeným predsedníctvu športového odvetvia. V takomto prípade skončí výkon ich
funkcie prerokovaním na najbližšom predsedníctve športového odvetvia. Uvedené neplatí pre
člena predsedníctva športového odvetvia, ktorý je súčasne členom predsedníctva SLA.
22.8. V prípade odstúpenia predsedu športového odvetvia, predsedníctvo športového odvetvia zo
svojho stredu poverí niektorého z členov, ktorý bude poverený vedením športového odvetvia do
najbližšej členskej schôdze športového odvetvia. Uvedené neplatí pre člena predsedníctva
športového odvetvia, ktorý je súčasne členom predsedníctva SLA.
22.9. V prípade odstúpenia člena predsedníctva športového odvetvia, môže predsedníctvo športového
odvetvia na jeho miesto do nasledujúcej členskej schôdze športového odvetvia vymenovať
náhradného člena predsedníctva športového odvetvia. Uvedené neplatí pre člena predsedníctva
športového odvetvia, ktorý je súčasne členom predsedníctva SLA.
22.10. Športovým riaditeľom - sekretárom športového odvetvia je profesionálny pracovník sekretariátu
SLA.
22.11. Za športové odvetvie vystupuje jeho predseda. Predseda športového odvetvia najmä:
a)
zvoláva a vedie predsedníctvo športového odvetvia,
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b)

zabezpečuje vykonávanie uznesení predsedníctva
športového odvetvia a uznesení
predsedníctva SLA,
c)
zvoláva predsedníctvo športového odvetvia do 10 dní od doručenia žiadosti o zvolanie
predsedníctva športového odvetvia zo strany nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva
športového odvetvia.
22.12. Pre rokovanie predsedníctva športového odvetvia 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.
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 predpisu27.
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 predpisom28.
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 predpisom29.
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 predpisu30, 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,
b)
prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť (t.j. najmä príspevok
uznanému športu, dotácie zo štátneho rozpočtu, či iné podľa osobitného predpisu31),
c)
príjmy z organizácie lyžiarskych podujatí,
27

§ 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
29
§ 9 ods. 5 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30
§ 23 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
31
§ 65 a nasl. zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28
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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.
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 predpisu32.
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.
32

§ 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
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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 Paríži33 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
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 predpisu34 v oblasti boja proti
dopingu v športe.
28.5. Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel, ktoré definuje osobitný
predpis35, 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,
33

Oznámenie č. 347/2007 Z.z., pre Slovenskú republiku tento dohovor nadobudol platnosť od 1.3.2007.
§ 86 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
35
§ 88 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
34
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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,
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 zákonom36.
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.
36
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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.
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 vysporiadanie 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 riadnej
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 predpisom37.
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 predpisom38
alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa
použije príslušné ustanovenia zákona alebo vykonávacieho predpisu.
37
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32.6. Znenie týchto stanov schválila konferencia dňa 15.06.2017 a to tak, že pôvodné znenie stanov sa
nahradilo týmto znením.
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
15.06.2017.

dňa

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2017.
Za správnosť úplného znenia:
Mgr.Ivan Ivanič
Prezident SLA
Marino Mersich
Viceprezident SLA
Ján Garaj
Viceprezident SLA
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Henrieta Balážová
Polská 309
925 28 Pusté Úľany
E-mail: henushka72@gmail.com

E-mailom
office@slovak-ski.sk
Slovenská lyžiarska asociácia
Karpatská 15
058 01 Poprad
V Bratislave, dňa: 02.06.2017

VEC: Podklad k protestom, podaným na mimoriadnej konferencii SLA zo dňa 15-6-2017

Vážený pán Cagala,
vážená pani Hyblerová- zapisovateľ,
na mimoriadnej konferencii, dňa 15-6-2017 som ako delegát za ÚAD vzniesla niekoľko protestov.
Nakoľko nám bola odopretá možnosť protesty prečítať a prezentovať akékoľvek návrhy, predkladám
obsah týchto protestov a žiadam tieto zaprotokolovať v plnom rozsahu do zápisnice z mimoriadnej
konferencie SLA zo dňa 15-6-2017.
1. protest proti legitimite delegátov za skokanský úsek, za úsek akrobatického lyžovania a delegátazástupcu športovcov
Mandátová komisia, kontrolou zápisníc dospela k záveru, že možno namietať legitimitu delegátov,
zvolených ako delegátov za úsek akrobatického lyžovania na mimoriadnu konferenciu SLA, z dôvodu
porušenia stanov pri zvolávaní členskej schôdze, konanej dňa 4.6.2017, na ktorú boli pozvánky zaslané
dňa 2.6.2017. Pozvánka a materiál k rokovaniu nebol doručený spôsobom a v lehotách, stanovených
v Stanovách SLA. Týmto došlo k porušeniu ustanovení čl. 21.7 a čl. 10.12 Stanov SLA.
Zároveň kontrolou zápisníc dospela mandátová komisia k záveru, že možno namietať legitimitu
delegátov zvolených ako delegátov za skokanský úsek na konferenciu SLA a rovnako aj na mimoriadnu
konferenciu SLA, z dôvodu, že podľa čl. 12.1, na ktorý odkazuje čl. 21.7 Stanov SLA je členská schôdza
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Podľa zápisnice sa ale na členskej
schôdzi daň 10.4.2017 zúčastnili len dvaja delegáti zo štyroch, čím nebola splnená podmienka pre
uznášaniaschopnosť tejto členskej schôdze.
Dôvodom protestu proti legitimite delegáta športovcov je skutočnosť, že pri kontrole návrhových
lístkov na delegáta športovcov bolo vyradených 240 návrhových lístkov, riadne podpísaných zákonnými
zástupcami neplnoletých členov, pre zástupcu športovcov- Mažgúta Rastislava a 44 návrhových lístkov,
riadne podpísaných zákonnými zástupcami neplnoletých členov, pre zástupcu športovcovProcházkovú Alenu, z dôvodu, že podpisy zákonných zástupcov neboli úradne overené. Na návrhovom
lístku, ani vo volebnom poriadku a ani žiadnom inom predpise SLA táto skutočnosť uvedená nebola.
Overené boli podpisy len u štyroch neplnoletých členov, ktoré podpisovali zákonný zástupcovia, a ktoí
podporovali pani Procházkovú.

Henrieta Balážová
Polská 309
925 28 Pusté Úľany
E-mail: henushka72@gmail.com

O vyjadrenie k legitimite namietaných delegátov bola požiadaná prítomná predsedníčka KRK- pani
Penkert, ktorá nezaujala stanovisko ani k legitimite delegátov, ani k uplatňovaniu práv neplnoletých
členov, tak ako bola požiadaná členkou mandátnej komisie- Henrieta Balážová, ktorá bola delegátom
za UAD.
2. Protest proti nemožnosti prezentovať návrhy na zmenu stanov zástupcami ÚAD
Henrieta Balážová, ako delegát za ÚAD, podávam protest proti nemožnosti prezentovať návrhy na
zmenu, doplnenie, zrušenie jednotlivých článkov stanov. K predkladaniu týchto návrhov boli
zástupcovia ÚAD- delegáti na mimoriadnej konferencii zaviazaní uznesením, prijatým na členskej
schôdzi úseku alpských disciplín. V prílohe predkladám všetky návrhy ÚAD, ktoré nemohli byť
odprezentované, nakoľko predsedajúci- Ivanič dal, bez možnosti predkladať iné návrhy, hlasovať
o návrhu, ktorý prezentovalo predsedníctvo SLA.
S pozdravom,

Balážová
Na vedomie_ Ing. Alica Fisterová- hlavná kontrolórka športu

Stanovisko KRK k protestom podaným na Mimoriadnej konferencii
SLA konanej dňa 15.6.2017 v Banskej Bystrici
KRK zasadala dňa 27. júna 2017, pričom prešetrila podané protesty a prijala
k zaprotokolovaným protestom nasledovné stanovisko:
1. Protest podaný p.Ľubomírom Hadvičákom (delegát za ÚAD)
Namietam legitimitu delegátov zvolených ako delegátov za Skokanský úsek na konferenciu SLA z dôvodu že podľa
čl. 12.1 na ktorý odkazuje čl. 21.7 Stanov SLA je členská schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých DELEGÁTOV s právom hlasovať.
Ustanovenie Stanov hovorí o delegátoch a nie hlasoch. O hlasoch sa hovorí v čl. 11.8 v prípade ak sa jedná
o náhradnú schôdzu, vtedy je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina HLASOV prítomných členov.
Na Členskej schôdzi Skokanského úseku dňa 10. Apríla 2017 sa zúčastnili len 2 delegáti z 4 delegátov. Delegát za
klub ŠKL BB ani SCS sa Členskej schôdze nezúčastnili. Podľa zverejnenej zápisnice zo dňa 10.4.2017 vyplýva, že sa
jednalo o členskú schôdzu so začiatkom konania 18.00 hod a nie o náhradnú členskú schôdzu. Rovnako však ani
náhradná členská schôdza by sa konať nemohla vzhľadom na účinnosť novely zákona o športe od 1. Januára 2017,
čím by takýmto postupom bola činnosť organizácie, teda SLA v rozpore so zákonom o športe a mala by dôsledky
v spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
V tomto smere upozorňujem, že v prípade, ak budú na mimoriadnej konferencii SLA prijaté uznesenia s hlasovaním
7 delegátov za Skokanský úsek , tieto budú neplatné, nakoľko delegáti za SÚ neboli právoplatne zvolení.

KRK v prvom rade konštatuje, že Mimoriadnu Konferenciu SLA nemôže za neplatnú vyhlásiť
žiaden člen SLA, dokonca ani KRK alebo Hlavný kontrolór športu. Neplatnosť Mimoriadnej
konferencie SLA by mohol vyhlásiť jedine súd.
KRK považuje konanie a priebeh Členskej schôdze skokanského úseku za platnú,
konanú v súlade so stanovami SLA.
Odôvodnenie:
V proteste p.Hadvičáka sa uvádza, že Členská schôdza skokanského úseku konaná dňa
10.4.2017 nebola uznášaniaschopná z dôvodu prítomnosti len 2 delegátov z celkového počtu 4.
Podľa stanov SLA, Čl. 21, bod 21.2. je členská schôdza tvorená delegátmi, ktorých počet
a počet hlasov delegátov je stanovený na základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu
určí predsedníctvo daného športového odvetvia najneskôr 30 dní pred dátumom konania
členskej schôdze výlučne podľa stanovami určených podmienok.
Pre uznášaniaschopnosť členskej schôdze úseku podľa bodu 21.7. Stanov SLA platia
primerane ustanovenia platné pre Konferenciu SLA.
Podľa Čl. 12, bod 12.1. je Konferencia SLA uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať.
Členská schôdza športového odvetvia je tvorená delegátmi s minimálne 1 hlasom, ale aj
viacerými hlasmi.
Konferencia SLA je tvorená delegátmi, pričom každý delegát má len 1 hlas.

V pokynoch pre tvorbu zákonov je okrem iného uvedené:

a) účelom legislatívnotechnických pokynov je určiť jednotnú legislatívnu techniku tvorby
zákonov,
b) právny jazyk: Ak sa majú novoupravované právne vzťahy v celom rozsahu podrobiť už
jestvujúcej právnej úprave, používa sa slovo „rovnako“. Ak sa majú na tieto vzťahy
uplatňovať len niektoré časti jestvujúcej právnej úpravy, používa sa slovo „primerane“.
Pretože termín „primerane“ umožňuje pomerne voľný výklad, a tým aj nejednotné
uplatňovanie, treba ho používať len v nevyhnutných prípadoch.
V prípade, ak by Stanovy SLA uvádzali v bode 21.7., že pre uznášaniaschopnosť členskej
schôdze odborného úseku by mali doslovne platiť ustanovenia platné pre Konferenciu SLA,
bolo by tam použité slovo rovnako, a nie primerane.
Keďže členskej schôdze sa zúčastňujú delegáti s 1 alebo viacerými hlasmi, KRK má za to, že
uznášaniaschopnosť na členskej schôdzi športového odvetvia je nutné vypočítať na základe
počtu hlasov delegátov, nie na základe počtu prítomných delegátov. Bod 12.1. uvádza počet
delegátov z dôvodu, že tento bod hovorí o rozhodovaní Konferencie SLA, ktorú tvoria delegáti
výlučne s 1 hlasom. Ak by sa členskej schôdze odborného úseku zúčastnili 3 zo 4 delegátov, no
súčet ich hlasov by nebol väčšinový, vtedy by podľa názoru KRK členská schôdza nebola
uznášaniaschopná napriek tomu, že by bola prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.
Na členskej schôdzi skokanského úseku boli prítomní 2 delegáti zo 4, s počtom hlasov 9 (z
celkového počtu 17), čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov.
Na členskej schôdzi úseku alpských disciplín, ktorá sa konala dňa 6.5.2017, sa podľa bodu 4
zápisu z členskej schôdze ÚAD rovnako počítala uznášaniaschopnosť z počtov hlasov
delegátov, nie počtu delegátov. Rovnako na členskej schôdzi úseku alpských disciplín konanej
dňa 11.6.2017 bola podľa zápisu Mandátovej komisie počítaná uznášaniaschopnosť na základe
počtu hlasov delegátov, nie počtu delegátov, čo je podľa KRK aj správne, preto ale nie je KRK
zrejme, prečo delegát ÚAD poukazuje na neplatnosť schôdze, ktorej uznášaniaschopnosť bola
určená rovnakým spôsobom ako na tej, na ktorej bol ako delegát zvolený.
2. Protest podaný p.Henrietou Balážovou (delegátka za ÚAD)
a) protest proti legitimite delegátov za skokanský úsek, za úsek akrobatického lyžovania a
delegáta- zástupcu športovcov
Mandátová komisia, kontrolou zápisníc dospela k záveru, že možno namietať legitimitu
delegátov, zvolených ako delegátov za úsek akrobatického lyžovania na mimoriadnu konferenciu
SLA, z dôvodu porušenia stanov pri zvolávaní členskej schôdze, konanej dňa 4.6.2017, na ktorú
boli pozvánky zaslané dňa 2.6.2017. Pozvánka a materiál k rokovaniu nebol doručený spôsobom
a v lehotách, stanovených v Stanovách SLA. Týmto došlo k porušeniu ustanovení čl. 21.7 a čl.
10.12 Stanov SLA.
Zároveň kontrolou zápisníc dospela mandátová komisia k záveru, že možno namietať legitimitu
delegátov zvolených ako delegátov za skokanský úsek na konferenciu SLA a rovnako aj na
mimoriadnu konferenciu SLA, z dôvodu, že podľa čl. 12.1, na ktorý odkazuje čl. 21.7 Stanov SLA je
členská schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Podľa
zápisnice sa ale na členskej schôdzi dňa 10.4.2017 zúčastnili len dvaja delegáti zo štyroch, čím
nebola splnená podmienka pre uznášaniaschopnosť tejto členskej schôdze.
Dôvodom protestu proti legitimite delegáta športovcov je skutočnosť, že pri kontrole návrhových
lístkov na delegáta športovcov bolo vyradených 240 návrhových lístkov, riadne podpísaných

zákonnými zástupcami neplnoletých členov, pre zástupcu športovcov - Mažgúta Rastislava a 44
návrhových lístkov, riadne podpísaných zákonnými zástupcami neplnoletých členov, pre zástupcu
športovcov- Procházkovú Alenu, z dôvodu, že podpisy zákonných zástupcov neboli úradne
overené. Na návrhovom lístku, ani vo volebnom poriadku a ani žiadnom inom predpise SLA táto
skutočnosť uvedená nebola. Overené boli podpisy len u štyroch neplnoletých členov, ktoré
podpisovali zákonný zástupcovia, a ktoí podporovali pani Procházkovú. O vyjadrenie k legitimite
namietaných delegátov bola požiadaná prítomná predsedníčka KRK- pani Penkert, ktorá
nezaujala stanovisko ani k legitimite delegátov, ani k uplatňovaniu práv neplnoletých členov, tak
ako bola požiadaná členkou mandátnej komisie- Henrieta Balážová, ktorá bola delegátom za
UAD.
b) Protest proti nemožnosti prezentovať návrhy na zmenu stanov zástupcami ÚAD Henrieta
Balážová, ako delegát za ÚAD, podávam protest proti nemožnosti prezentovať návrhy na zmenu,
doplnenie, zrušenie jednotlivých článkov stanov. K predkladaniu týchto návrhov boli zástupcovia
ÚAD- delegáti na mimoriadnej konferencii zaviazaní uznesením, prijatým na členskej schôdzi
úseku alpských disciplín. V prílohe predkladám všetky návrhy ÚAD, ktoré nemohli byť
odprezentované, nakoľko predsedajúci- Ivanič dal, bez možnosti predkladať iné návrhy, hlasovať
o návrhu, ktorý prezentovalo predsedníctvo SLA.
KRK má za to, že protesty p.Balážovej proti legitimite delegátov na Mimoriadnej konferencii SLA
sú neopodstatnené a informácie uvedené v proteste sa nezakladajú celkom na pravde. Pani
Balážová doručila KRK protesty podané na Mimoriadnej konferencii SLA konanej dňa
15.6.2017 písomne, dňa 19.6.2017, v dokumente však uvádza dátum 2.6.2017.
KRK konštatuje, že členská schôdza skokanského úseku a úseku akrobatického
lyžovania sa konali v súlade so stanovami SLA a platnosť delegátov je legitímna. KRK
konštatuje, že rovnako legitimitu zástupcu športovcov v zmysle rozhodnutia Mandátnej
komisie považuje za legitímnu.
KRK konštatuje, že predsedajúci Mimoriadnej konferencie SLA konal v súlade
s rokovacím poriadkom Mimoriadnej konferencie, Čl. 7, bod 5.
KRK má za to, že členovia Mandátovej komisie Mimoriadnej konferencie SLA majú právomoc
skúmať oprávnenie delegátov zúčastniť sa a hlasovať na Konferencii SLA, nie priebeh
a legitimitu konania členských schôdzí športových odvetví SLA. Na tieto úkony je oprávnený
kontrolný orgán SLA – KRK. Napriek tomu, že členská schôdza skokanského úseku sa konala
dňa 10.4.2017, a Mimoriadna Konferencia SLA dňa 15.6.2017, t.j. viac ako dva mesiace po
členskej schôdzi skokanského úseku, KRK nebol doručený podnet ohľadom legitimity delegátov
od delegátov ÚAD a teda KRK nemala možnosť tieto skutočnosti prešetriť a riadne preskúmať.
Pani Balážová vyzvala P.Penkert ako kontrolórku SLA, aby sa k daným protestom vyjadrila,
nebola vyzvaná ako predsedníčka KRK. Predsedníčka KRK nemá kompetenciu rozhodovať za
KRK, preto stanovisko nebolo možné uviesť na mieste.
Odôvodnenie:
Protest ohľadom legitimity delegátov za skokanský úsek
Viď. odôvodnenie v bode 1 tohto stanoviska, nakoľko protest p.Hadvičáka bol totožný
s protestom p.Balážovej

Protest ohľadom legitimity delegátov za úsek akrobatického lyžovania
Členská schôdza úseku akrobatického lyžovania (ÚAL) sa konala dňa 4.6.2017 a pozvánky na
ňu boli športovým klubom zaslané dňa 2.6.2017.
Pre zvolávanie členskej schôdze úseku podľa bodu 21.7. Stanov SLA platia primerane
ustanovenia platné pre Konferenciu SLA.
Podľa článku 10, bod 10.12. Stanov SLA sa zasadnutie Konferencie zvoláva pozvánkou
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. iný spôsobom v súlade s osobitným predpisom.
V legislatívnotechnických pokynoch pre tvorbu zákonov je okrem iného uvedené:
a) účelom legislatívnotechnických pokynov je určiť jednotnú legislatívnu techniku tvorby
zákonov,
b) právny jazyk: Ak sa majú novoupravované právne vzťahy v celom rozsahu podrobiť už
jestvujúcej právnej úprave, používa sa slovo „rovnako“. Ak sa majú na tieto vzťahy
uplatňovať len niektoré časti jestvujúcej právnej úpravy, používa sa slovo „primerane“.
Pretože termín „primerane“ umožňuje pomerne voľný výklad, a tým aj nejednotné
uplatňovanie, treba ho používať len v nevyhnutných prípadoch.
V prípade, ak by Stanovy SLA uvádzali v bode 21.7., že pre zvolávanie členskej schôdze
odborného úseku by mali doslovne platiť ustanovenia platné pre Konferenciu SLA, bolo by tam
použité slovo rovnako, a nie primerane.
Keďže Predsedníctvo SLA rozhodlo o zvolaní Mimoriadnej konferencie SLA uznesením prijatým
dňa 31.5.2017, KRK má za to, že zaslanie pozvánky na členskú schôdzu úseku akrobatického
lyžovania dňa 2.6.2017, bolo primerane včas. Stanovenie termínu na 4.6.2017 bolo stanovené
tak, aby bola splnená lehota zaslania pozvánky delegátom na Mimoriadnu konferenciu SLA, t.j.
7 dní vopred. Keďže členská schôdza bola uznášaniaschopná, KRK má za to, že termín, aj
zaslanie pozvánok bolo akceptované väčšinou členov. Predsedníctvo ÚAL konalo v záujme
dodržania termínu zaslania pozvánok na Mimoriadnu konferenciu SLA, členská schôdza bola
uznášania schopná, preto má KRK za to, že členská schôdza ÚAL sa konala v súlade so
Stanovami SLA z dôvodu zachovania práva členov SLA s príslušnosťou k úseku akrobatického
lyžovania. KRK má za to, že Predsedníctvo akrobatického lyžovania konalo mimoriadne,
z dôvodu zvolania Mimoriadnej konferencie SLA, nakoľko pred konaním Riadnej konferencie
boli dodržané lehoty platné pre konferenciu SLA, t.j. 7 dní.
Napriek uvedenému žiada KRK Predsedníctva športových odvetví o dodržiavanie lehôt zaslania
pozvánky na členskú schôdzu min. 7 dní, aby sa predišlo zbytočným špekuláciám a podnetom
z radov nespokojných členov.
Protest ohľadom legitimity delegáta za športovcov
KRK má za to, že Mandátna komisia KRK má právo rozhodnúť o oprávnenosti delegáta
zúčastniť sa a hlasovať na Mimoriadnej konferencii SLA v zmysle Rokovacieho poriadku
Mimoriadnej konferencie SLA.
Platné stanovy SLA zo dňa 29.5.2016 v Čl. 10, bod 10.7. uvádzajú, že delegát – zástupca
športovcov je navrhnutý záujmovou organizáciou športovcov, ktorá je členom SLA, alebo
najmenej 50 športovcami. Delegát sa v prípade, že záujmová organizácia športovcov nie je,
preukáže 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.
Mandátna komisia vyhodnotila, že túto podmienku splnila Alena Procházková a uznala ju ako
delegáta Mimoriadnej konferencie SLA.
Protest ohľadom nemožnosti podať návrhy k zmene stanov
Po neefektívnej diskusii na Konferencii SLA konanej dňa 14.5.2017, kedy boli priamo na
Konferencii SLA podávané návrhy na zmenu stanov, a kde prebehla rozsiahla diskusia k týmto
návrhom, rozhodol najvyšší orgán SLA o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa bude podanými
návrhmi zaoberať. Podľa uznesenia Konferencie SLA zo dňa 14.5.2017 č. 34-17/469 bola
zostavená pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia každého úseku. Pracovná skupina
predložila Predsedníctvu SLA návrh, ktorý bol zverejnený na webovom sídle SLA. Členom
pracovnej skupiny bola aj p.Balážová, ktorej pripomienky boli pracovnou skupinou
prediskutované. Pracovná skupina predložila záver:
- PS jednomyselne prijala všetky úpravy Stanov SLA vyplývajúce zo Zákona o športe.
- PS väčšinou hlasov neprijala návrh UAD o zmene Delegačného kľúča pre výpočet
Mandátov na Konferenciu SLA.
a doporučenie:
- PS väčšinou hlasov doporučuje Konferencii SLA, aby boli aktuálne upravené Stanovy
SLA prijaté, najmä z dôvodu opätovného získania štatútu Národnej lyžiarskej asociácie.
- PS jednohlasne doporučuje, aby Predsedníctvo SLA v spolupráci s jednotlivými
športovými odvetviami pripravilo komplexnejšiu úpravu Stanov SLA tak, aby čo najviac
spĺňali požiadavky jednotlivých športových odvetví, avšak vždy zo zreteľom na to, aby
nedošlo k porušeniu „rovnoprávnosti“ definovanej v bode 1.2.
Na Mimoriadnej konferencii SLA informoval predsedajúci schôdze, že najprv prebehne
hlasovanie o návrhu na zmenu stanov, ktorý vytvorila pracovná skupina a v prípade, že návrh
nebude prijatý kvalifikovanou väčšinou, bude sa hlasovať o ďalších návrhoch.
KRK má za to, že predsedajúci Mimoriadnej konferencie SLA konal v súlade s rokovacím
poriadkom Mimoriadnej konferencie, Čl. 7, bod 5.
Členom SLA nebolo odopreté právo navrhnúť zmeny stanov, každý člen SLA (nielen delegát
konferencie) má právo v zmysle stanov podávať podnety, návrhy a pripomienky.

Poprad, 27. júna 2017

Za KRK:

Petra Penkert – predseda KRK

Vladimír Staroň – podpredseda KRK

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 a musia umožniť jej sledovanie. 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 30.06. príslušného kalendárneho roku na
nadchádzajúcu súťažnú sezónu. Listina talentov SLA je platná 1 rok, a to do 30.04.
nasledujúceho kalendárneho roku.
Článok III.
Výber a zaradenie športovcov na Listinu talentov SLA
1. Výber
a) vykonáva športový riaditeľ odborného úseku v spolupráci s príslušnou odbornou
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 30.06. 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) s určením výkonnostných cieľov.
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) Športovec zaradený na Listinu talentov SLA uzatvára so športovou organizáciou v ktorej
vykonáva športovú činnosť a je vedený v jej zdrojovej evidencii (športový klub), zmluvu
o príprave športovca (§4, ods.4, ZoŠ 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 15.06.2017 s
účinnosťou od kalendárneho roka 01.01.2017.

v.r. Ivo Ivanič, prezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA
v.r. Ján Garaj, viceprezident SLA
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Listina talentov SLA
Odborný úsek :

Športové odvetvie :

Sezóna :

Platnosť :

Schválené P-OÚ dňa :

Min. fin. zdroje z príspevku MŠVVaŠ SR :
#

Kategória

01.05.20…. - 30.04.20….

Meno, priezvisko športovca

Rok narodenia

Klubová príslušnosť

Min.finančné plnenie
priznané uznesením P-OU
(eur)

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
ŠPORTOVCA SLA
Dolupodpísaný /á žiadam Slovenskú lyžiarsku asociáciu o vykonanie zápisu nasledovných
údajov o športovcovi podľa § 4 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a § 80 ods. 1, 2, 4 a 5
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov do Informačného
systému športu:
I. Všeobecná časť: OSOBNÉ ÚDAJE
Titul ( pred menom)/ Titul (za menom)
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Štátna príslušnosť
Adresa trvalého pobytu
Adresa na doručovanie
(ak sa líši od trvalého pobytu)

E-mail
Mobil / Telefón
Označenie zdrojovej evidencie SLA

Vyplní SLA

Dátum úhrady členského poplatku

Vyplní SLA

II. Špeciálna časť:
PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 80 ods. 2 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z.
B : Amatérsky športovec
Druh športu

Druh vykonávanej odbornej činnosti
v športe

Pretekár

Číslo bankového účtu na príjem
a použitie :

-----------------------------------------------------------------

1./ Dotácie

IBAN:

2./ Sponzorského

IBAN:

Právny titul na základe ktorého fyzická
osoba vykonáva činnosť amatérskeho
športovca
(pri zmluvných vzťahoch aj údaj o období trvania
a ukončenia zmluvy)

Dátum vzniku zmluvného vzťahu
Dátum ukončenia zmluvného vzťahu
Dátum poslednej účasti na súťaži
Reprezentovaný štát

SVK

Dátum telovýchovno-lekárskej
prehliadky
Športové výsledky na podujatiach 1./
mimoriadneho významu (OH, OHM,
EOFM, MS, MSJ, SPcelkom, SP1kolo, 2./
UNIV)
3./
4./

5./
6./
7./
Udelené čestné štátne tituly a ocenenia

Čestné prehlásenie
Ako športovec čestne prehlasujem svojím podpisom, že všetky vyššie uvedené údaje sú
pravdivé.
a) Som členom SLA
b) Som bezúhonný
c) Som si vedomý právnych následkov, ktoré vyplývajú z neúplných alebo
nepravdivých údajov - priestupok podľa § 96 zákona č. 440/2015 Z.z.

Dátum: .......................

Podpis športovca: ...............................................

Podpis zák.zástupcu: ..........................................

Súhlas so zaradením na Listinu talentov SLA

Dolu podpísaný, meno............................... priezvisko...............................................................
dátum narodenia ...........................................
beriem na vedomie a súhlasím so zaradením mojej osoby do Listiny talentov SLA na základe
Predpisu SLA o kritériách, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA.

V ................................. dňa:...................................

Podpis športovca: .................................................

Podpis zák.zástupcu: .............................................

Vyúčtovací formulár
Vyúčtovateľ:

P.č.

Popis úhrady

Dodávateľ plnenia

CELKOM V EUR:
Dátum predloženia vyúčtovania:
Podpis vyúčtovateľa:
Vyúčtovateľ žiada finančné prostriedky poslať na účet číslo (IBAN):
K výplate (v prospech vyúčtovateľa):
Kontrolór SLA
Dátum kontroly vyúčtovania:

Skutočne
uhradená suma

