ZÁPIS
z 32. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

22.02.2017_09.30 hod.

Miesto:

Kartík s. r. o., Sásovská cesta 14565/106, 974 01 Banská Bystrica

Prítomní členovia P-SLA:

Repka, Ivanič, Mersich, Rajčan, Poľanová, Šandor, Kartík, Malák, Tánczos,
Šlepecká (10)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Michal Molotta

Predsedajúci:

Mgr. František Repka

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Mgr. František Repka, Marino Mersich

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Nominácie OÚ na MS 2017
4. Financie
a) Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2016
b) Aktuálne prostriedky
c) Účelová dotácia na meno 2017
d) Príspevok MŠVVaŠ SR 2017 (koncept rozpočtu)
e) Dotácia MŠVVaŠ 2017
5. Zmluvy SLA
a) SPM
b) JUDr. Martinkovičová
c) Profo SK
d) Zamestnanecké zmluvy SLA
6. Konferencia SLA 2017
7. Legislatíva SLA
8. Vzdelávanie
9. Informácia z KRK
10. Rôzne
a) Žiadosť B. Mareková
b) Schválenie registrácií 01-02/2017
c) Informácia VW Multivan PP231CV
11. Záver
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1. OTVORENIE
32. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA, Mgr. František Repka. Privítal členov P-SLA .
Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia František Repka, Marino Mersich. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Mgr. František Repka. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený
zvukový záznam. Žiaden z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Marek Hliničan nebol prítomný na zasadnutí, ospravedlnil sa u p. Mersicha.
Prezident dal v úvode schváliť program 32. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

32-17/429

P-SLA schválilo program 32. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
ZA:

10

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
Generálny sekretár SLA predniesol zoznam úloh a uznesení z predošlých zasadnutí P-SLA. Zoznam
tvorí prílohu tohto zápisu.
K úlohe # 7 z 31. P-SLA – Marketingová komisia
Členovia predsedníctva predložia možných kandidátov do Marketingovej komisie SLA. Prezident
uviedol, že členovia P-SLA neprejavili záujem o túto komisiu a táto zostáva naďalej nefunkčná,
pretože má len 1 člena – R. Kováč. Prezident a Ing. B. Mucha sa členstva vzdali už v r.2016.
Prezident opakovane vyzval členov P-SLA, aby porozmýšľali nad kandidátom do tejto komisie. I. Ivanič
uviedol, že má záujem o funkciu predsedu MK SLA.
Uznesenie č.

32-17/430

P-SLA schválilo p. Ivaniča za predsedu Marketingovej komisie SLA
ZA:

8

PROTI:

0

K úlohe # 4 z 31. P-SLA – Poistenie štatutára
Prezident
rozošle
štatutárom
návrh
produktu

ZDRŽAL SA:

poistenia

pre

2
(Repka,
Ivanič)

štatutárov

SLA.

K úlohe # 4 z 30. P-SLA – Súťažné poriadky OÚ
ÚS a ÚSK doručia originály Súťažných poriadkov na Sekretariát SLA. Termín: 20.12.2016
Úloha # 1 z 32. P-SLA - Športoví riaditelia si skontrolujú osobne stav úsekovej dokumentácie
(súťažný poriadok, zápisy, prezenčné listiny, prílohy, zápisy OÚ komisií) v registratúre na sekretariáte
SLA a chýbajúce dokumenty dodajú v origináloch sekretariátu SLA. Termín: 13.3.2017
– Predseda KRK informoval, že KRK sa zaoberala kontrolou originálov zápisov na registratúrnom
stredisku SLA, pričom zistila pochybenia. Tieto žiadala odstrániť, no do dnešného dňa sa tak stalo len
čiastočne, preto súhlasí s termínom 13.3.2017, no po tomto termíne už bude odporúčať KRK
vyvodenie dôsledkov. Všetky zápisy boli doručené len od BÚ a ÚLT.
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3. Nominácie OÚ na MS 2017
Generálny sekretár SLA predniesol zoznam predpokladaných nominácií úsekov na MS 2017.
Nominácia ÚAD – schválená elektronicky, nominácie BÚ a SNB – predložené na schválenie, tvoria
prílohu tohto zápisu. P-SLA berie na vedomie aj predbežné nominácie ÚAL a ÚAD – rýchlostné
lyžovanie. P-SU/SK nevysiela športovcov na MS 2017.
Uznesenie č.

32-17/431

P-SLA schválilo nominácie na MS 2017 - BU, SNB, UAD, UAL
ZA:

10

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

4. Financie
a) Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2016
– GS predniesol výsledok vyúčtovania, ktorý pred predsedníctvom rozposlal prostredníctvom emailu
všetkým členom P-SLA. Vyúčtovanie tvorí prílohu tohto zápisu.
b) Aktuálne prostriedky
– GS prezentoval aktuálne stavy finančných prostriedkov na účtoch jednotlivých úsekov. Informoval,
že 3 OÚ (UAD, SNB, SU) sú v platobnej neschopnosti, vrátane Sekretariátu SLA.
c) Účelová dotácia na meno 2017
– GS prezentoval výšku sumy účelových príspevkov na meno 2017 pre jednotlivých športovcov TOP
tímu.
Úloha # 2 z 32. P-SLA - Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ
vypracuje metodické usmernenie, ktoré bude následne zaslané pretekárom a ich trénerom, na aký
účel a ako môžu účelovú dotáciu použiť. Termín: 27.2.2017
Pozn.: Odišiel Michal Rajčan. Predsedníctvo SLA je prítomné v počte - deväť (9).
d) Príspevok MŠVVaŠ SR 2017 (koncept rozpočtu)
– GS prezentoval obsah zmluvy - výšku sumy účelových kapitol predpísaných MŠVVaŠ SR (šport
mládeže, štátna reprezentácia, talentovaná mládež, prevádzka a správa, MTZ)
– Predsedníčka KRK informovala o spôsobe použitia príspevku v súlade so ZoŠ a poukázala na úkony,
ktoré je potrebné schváliť: spôsob a termíny čerpania klubov z kapitoly šport mládeže, spôsob
rozdelenia tejto kapitoly a dátum, ku ktorému sa bude stanovovať počet aktívnych športovcov do 23
rokov, spôsob čerpania financií na top tím, kritériá výberu talentovaných športovcov. Poukázala na
termín konania KoSLA a nutnosť schválenia niektorých dokumentov práve najvyšším orgánom SLA.
Úloha # 3 z 32. P-SLA - Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ
vypracuje metodické usmernenie, ktoré bude následne zaslané na kluby SLA, ohľadom podmienok,
ktoré musí klub spĺňať, aby mohol obdržať prostriedky z kapitoly Šport mládeže 2017 – t.j.
spôsobilosť prijímateľa štátnych prostriedkov. Termín: 15.3.2017
Úloha # 4 z 32. P-SLA - Predseda KRK je poverená konzultáciou s odborom HKŠ odsúhlasiť
dátum, ku ktorému sa bude stanovovať počet aktívnych športovcov OÚ (t.j. sa zúčastnil najmenej na
3 súťažiach organizovaných SLA) Termín: 13.3.2017
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Úloha # 5 z 32. P-SLA - Športoví riaditelia OÚ zabezpečia doručenie výsledkových listín zo súťaží
SLA od 1.5.2016 vo formáte .xml správcovi databázy SLA. Termín: 30.3.2017
Úloha # 6 z 32. P-SLA - Športoví riaditelia pripravia kritériá, na zaradenie športovcov do kategórie
Talentovaná mládež, ktoré budú podkladom smernice na zaradenie športovcov na Zoznam
talentovanej mládeže. Termín: 10.3.2017
– M. Mersich prezentoval návrh prerozdelenia štátnych zdrojov medzi jednotlivé úseky na základe
tabuľky hodnotenia činnosti OÚ a požiadal predsedníctvo o odsúhlasenie.
– Prezident nesúhlasil a prezentoval aby sa zmenila filozofia rozpočtu, kde by sa riešila samostatne
reprezentácia a navrhol aby sa návrh p. Mersicha o prerozdelení zakomponoval do celkovej
koncepcie rozpočtu, ktorá bude pripravená zo strany Prezidenta.
– I. Ivanič sa ponúkol, že tiež vypracuje návrh prerozdelenia rozpočtu na rok 2017.
– Prezident prezentoval myšlienku prerozdelenia financií na rok 2017, vrátane návrhu na podporu
reprezentantov na základe ich výsledkov, vrátane odmeňovacích kritérií.
– M. Mersich sa vyjadril, že keďže je už koniec februára, je potrebné aby úseky disponovali
prerozdelenými financiami. Zmena konceptu prerozdelenia je podľa neho aktuálna až pri schvaľovaní
prerozdelenia na ďalší rok, keďže minulý rok sa úseky prispôsobili prerozdeľovaniu podľa známych
parametrov. Očakával, že eventuálna koncepcia návrhu mala byť pripravená skôr a P-SLA ju tak malo
prerokovať skôr.
Úloha # 7 z 32. P-SLA - Prezident a viceprezident Ivanič pripravia návrhy rozpočtov financií na rok
2017. Tieto návrhy, spolu s návrhom p. Mersicha, budú pred ďalším predsedníctvom zaslané
k nahliadnutiu všetkým členom P-SLA a budú predmetom schvaľovania rozpočtu na najbližšom
zasadnutí P-SLA. Termín: 6.3.2017
Uznesenie č. 32-17/432
P-SLA schválilo, že na najbližšom predsedníctve budú prerokované návrhy rozpočtu prerozdelenie
štátnych zdrojov na rok 2017
ZA:

8

NEPRÍTOMNÍ:
(Rajčan)

1

ZDRŽAL SA:

1 (Mersich)

e) Dotácia MŠVVaŠ 2017
– GS pripomenul výzvu MŠVVaŠ na doplnkovú dotáciu finančných prostriedkov – odmeny
športovcom a športovým odborníkom.
Úloha # 8 z 32. P-SLA – Predsedovia úsekov vypracujú a doručia na Sekretariát SLA zoznam
kandidátov na finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov
mládeže za dosiahnuté výsledky za celoživotnú prácu s mládežou. Termín: 3.3.2017
f) SOV solidarita EYOF 2017
– GS pripomenul, že beží termín na vyúčtovanie podpory pre účastníkov EYOF 2017 na SOV
Úloha # 9 z 32. P-SLA – Športoví riaditelia úsekov – SNB, SÚ, BÚ, ÚAD, vypracujú spolu so
svojimi športovcami a zašlú na Sekretariát SLA vyúčtovacie formuláre – EYOF 2017, podľa inštrukcií,
ktoré obdržali priamo od SOV. Termín: 10.3.2017
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5. Zmluvy SLA
a) SPM
– GS informoval, že na vedenie Firmy SPM bola zaslaná opätovná žiadosť o doručenie zmluvného
materiálu (150 ks SL tyčí), na základe stále platnej zmluvy SLA – SPM do konca olympijského cyklu
2018. Žiadosť tvorí prílohu tohto zápisu.
b) JUDr. Martinkovičová
K úlohe # 2 z 31. P-SLA - GS prejedná s pani Martinkovičovou úpravu návrhu zmluvy ohľadom
súdnych trov a ich poberania vo vzťahu k SLA.
Uznesenie
32-17/433
č.
P-SLA schválilo zmluvu p. Martinkovičovej
ZA:

7

NEPRÍTOMNÍ:
(Rajčan)

1

NEHLASOVALI:

2
(Kartík,
Tánczoš)

c) Profo SK
– GS prezentoval dodatok k zmluve a úpravy, ktoré boli v zmluve vykonané v časti paušálne výdavky.
– Predsedníctvo sa informovalo, či sú potrebné fotografické služby. GS a Prezident informovali, že
v minulosti neboli k dispozícii kvalitné fotky pre médiá, propagáciu športovcov a aktivít SLA. Malák
informoval, že zaslanie fotiek na PR bolo oneskorené.
– P-SLA sa zhodlo, že náklady za fotoreport budú hradené asociáciou v počte 2 fotoreporty na úsek.
Fotoreporty úseku nad tento rámec si bude úsek uhrádzať z úsekových prostriedkov.
Úloha # 10 z 32. P-SLA – Športoví riaditelia zašlú za každého TOP športovca úseku vo formáte
jpg min. 4 aktuálne fotky športovca na Sekretariát SLA v postačujúcej kvalite pre potreby PR agentúry
do mediálnych správ. Termín: 10.3.2017
Pozn.: Odišiel Ivan Ivanič. Predsedníctvo SLA je prítomné v počte 8.
Uznesenie č. 32-17/434
P-SLA schválilo dodatok zmluvy Profo SK, s tým, že asociáciou budú hradené 2 fotoreporty na úsek.
Fotoreporty nad tento rámec si bude úsek hradiť z úsekových prostriedkov.
ZA:

7

NEPRÍTOMNÍ:
(Rajčan,
Ivanič)

2

NEHLASOVAL:

1 (Kartík)

d) Zamestnanecké zmluvy SLA
– GS informoval, že záležitosť zamestnaneckých a mandátnych zmlúv funkcionárov SLA je stále
otvorená.
6. Konferencia SLA 2017
Pozn.: Prišiel Michal Rajčan. Predsedníctvo SLA je prítomné v počte 9.
– GS prezentoval časový harmonogram úkonov, na základe stanov SLA a ZoŠ, ktoré je potrebné
vykonať, aby boli splnené všetky podmienky konania Konferencie 2017 podľa dohody uzavretej medzi
SLA, ombudsmanom SOV a odborom HKŠ.
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– Časový harmonogram tvorí prílohu zápisu.
– Termín Konferencie: 22.4.2017 alebo 23.4.2017
Úloha # 11 z 32. P-SLA – Sekretariát SLA zašle na úseky časový harmonogram úkonov odborného
úseku vo veci organizácie členskej schôdze OU. Členskú schôdzu OU zabezpečuje športový riaditeľ
príslušného úseku. Termín: 27.2.2017.
Úloha # 12 z 32. P-SLA – Jednotlivé OU zašlú na Sekretariát SLA, na základe schváleného
uznesenia ČS-OU, zoznam delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu 2017 v rozsahu: meno,
priezvisko, adresa, klub a v prípade náhradníka aj meno delegáta, ktorého má nahrádzať. Termín:
4.4.2017
– V prípade nedoručenia zoznamu delegátov z ČS-OU na Sekretariát SLA do 4.4.2017, nebude mať
delegát príslušného úseku možnosť byť delegátom Konferencie SLA.
Úloha # 13 z 32. P-SLA – Sekretariát zašle Pozvánky na Konferenciu delegátom a ich náhradníkom
na základe zoznamu z ČS-OU, doporučenou poštou na meno delegáta. Termín: 7.4.2017
Úloha # 14 z 32. P-SLA – Sekretariát SLA pošle návrh Organizačného poriadku členom P-SLA na
pripomienkovanie a následne na schválenie. Termín: 28.2.2017
7. Legislatíva SLA
– Prezident SLA pripomenul, že stále nie sú zosúladené všetky legislatívne poriadky SLA s novou
situáciou v SLA po prijatí Stanov 2016. Okrem toho uviedol, že pre množstvo úkonov a procesov
v asociácií nie sú spracované vykonávacie smernice a mnohí funkcionári, vrátane členov
predsedníctva, vôbec nepoznajú určité procesy a mechanizmy. Z tohto dôvodu vzniká veľa
nedorozumení v riadení SLA a nevykonávanie určitých úkonov v predmetných procesoch.
Pozn.: Odišli Ján Tánczoš, René Pretzlmayer. Predsedníctvo SLA je prítomné v počte 7.
Úloha # 15 z 32. P-SLA – Legislatívno-právna komisia v spolupráci so sekretariátom vypracuje
návrh zoznamu stávajúcich a chýbajúcich legislatívnych poriadkov a smerníc SLA, potrebných pre
riadenie procesov v SLA. Termín: 31.3.2017
8. Vzdelávanie
– P-SLA odsúhlasilo presun bodov jednania zasadnutia
– GS privítal hosťa – predsedu Komisie Vzdelávania (ďalej Predseda KoVz) Michala Molottu o 14:15
hod.
– Predseda KoVz prezentoval:
- kalendár vzdelávania na sezónu 2016/2017,
- informoval o kurzoch, ktoré sú zverejnené na web stránke KILAS,
- podal správu o kurzoch, ktoré boli v tejto sezóne už realizované:
Koordinačný výjazd lektorov – Stuhleck 2.-4.12.2016
Kurz v Zuberci 9.-18.12.2016/Štrbské pleso
- plnenie bodov v pôsobnosti KoVz:
Schvaľovanie licencií,
Spolupráca s fakultami TV,
Príprava stratégie vzdelávania,
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Plán zasadnutí KoVz SLA,
– Vedúci KoVz informoval o prezentácii činnosti na FB profile, s grafickým vyhodnotením kurzov.
– Príprava stratégie rozvoja vzdelávania – zo základnej metodiky SLA sa pripravia jednotlivé kurzy.
– GS informoval, že všetky poplatky za kurzy a licencie sú poukazované na účet Vzdelávania, ktorý má
pozitívny hospodársky výsledok.
– Vedúci KoVz informoval, že sa chcú vrátiť k modelu spolufinancovania trénerských kurzov.
– Predseda KRK sa informoval, či sa budú kurzy rozširovať napríklad o Slopestyle a Skoky na lyžiach.
Vedúci KoVz prezentoval, že majú pripravený koncept v tejto záležitosti.
– Predseda KRK navrhol uvažovať o projekte vzdelávania s KILAS a jeho finančného krytia z grantov
FIS.
Úloha # 16 z 32. P-SLA – Predseda KoVz zašle na Sekretariát SLA informáciu o minimálnom
počte hodín výučby účastníka kurzu príslušnej akreditácie. Termín: 3.3.2017
9. Informácia z KRK
– Predseda KRK predniesol, že na schválenie jednotlivých úhrad bude vyžadovať rozpočty odborných
úsekov alebo aspoň plán výdavkov vypracovaný v percentách do doby než bude schválený rozpočet.
Úloha # 17 z 32. P-SLA – GS pošle Rozpočtový formulár na jednotlivé úseky. Termín: 3.3.2017
– Predseda KRK informoval o naďalej nezúčtovaných zálohách z r. 2015 a 2016 a poukázal na
nutnosť doriešenia týchto záloh.
Úloha # 18 z 32. P-SLA – Predseda KRK v spolupráci s hlavnou účtovníčkou p. Košickou preberie
chýbajúce vyúčtovania Záloh z roku 2015 a 2016. Termín: 15.3.2017
K vyúčtovaniu MŠVVaŠ informoval predseda KRK o termíne zaslania finálnej verzie vyúčtovania,
14.2.2017. Z tohto dôvodu nebolo možné vykonať kontrolu komplet vyúčtovania k dnešnému dňu.
Z doterajšej kontroly vyplýva:
- účelovky na podujatia – po kontrole KRK je potrebné doriešiť úseky ÚAD a SNB,
- účelovky na športovca – skontrolovaná je zatiaľ len časť, bude žiadať doklady od Zuzany
Stromkovej a jej trénera. Predseda KRK doloží zoznam čísel FA.
- spolufinancovanie - Predseda KRK vidí určitý nesúlad, ktorý bude predmetom posudzovania
a súčasťou kontroly KRK.
Úloha # 19 z 32. P-SLA – Odkaz o príspevku MŚVVaŠ SR 2017 na web stránke rozdeliť na 2
samostatné informácie v súlade so zmluvami. Termín: 24.2.2017
– Predseda KRK sa informoval ako SLA zverejňuje čerpanie štátnych prostriedkov v súlade so ZoŠ.
GS odpovedal, že čerpanie sa zverejňuje na hlavnej stránke v sekcii menu Asociácia a na stránke
Transparentná asociácia v menu Financovanie.
– GS prezentoval kde na web stránke je možné nájsť Vyúčtovanie MŠVVaŠ 2016
– Predseda KRK informoval, že dňa 21.2.2017 bola od p. Bendika doručená pošta na Prezidenta SLA,
Predsedníctvo a Členov KRK. Prišli 4 žiadosti:
- aby bol športovec uvedený v súťažnom poriadku ako reprezentant
- aby bol športovec zaradený na web stránke ako reprezentant
- žiadosť o zabezpečenie sezónnej akreditácie na svetový pohár pre realizačný tím
- žiadosť o preplatenie liečebných nákladov a poistenia reprezentanta
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- žiadosť o schválenie dotácie RDB
– Predseda KRK informoval, že p. Kmeť žiada o informáciu prečo KRK nekonalo na podnety p.
Kmeťa, keď bol členom SLA. KRK sa na treťom zasadnutí KRK jeho listom zaoberala a o záveroch
bude p. Kmeťa informovať.
– predseda KRK žiada od všetkých partnerov SLA, ktorí fakturujú paušálne odmeny, súpis prác
– Ku schváleniu úhrad niektorých faktúr chýbajú uznesenia OÚ
– KRK na svojom zasadnutí opätovne riešila legislatívne poriadky, ktoré nie sú zosúladené so
stanovami SLA, žiada o zapracovanie aktuálneho stavu do smerníc a najmä organizačného poriadku,
ako napr. kompetencie komisie vzdelávania, ktorá má vlastný účet, ale nie je zvlášť organizačnou
zložkou SLA.
– Predseda KRK podal informácie o účasti na stretnutí s HKŠ. Podľa informácie zo sekcie športu
meškala úhrada príspevku podľa zmluvy aj kvôli oneskorenému zaslaniu avíza zo strany SLA
– KRK na svojom zasadnutí riešila aj povinnosť SLA vrátiť financie z dotácie poskytnutej v r.2015.
Navrhuje P-SLA zaslanie listu ministrovi so žiadosťou o prehodnotenie, nakoľko rozhodnutie bolo
vydané ešte p.Maršálekovou a KRK vidí nesúlad vo výške, ktorú bola SLA povinná vrátiť bez
možnosti dokazovania. Následne po vyjadrení ministra sa bude KRK touto žiadosťou ďalej zaoberať.
10. Rôzne
– Z dôvodu pokročilého času nebol bod programu Rôzne prejednaný a bude presunutý na najbližšie
zasadnutie P-SLA.
11. Záver
Prezident SLA poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Mgr. František Repka

Marino Mersich

Mgr. František Repka

22.2.2017

27.2.2017

1.3.2017

22.2.2017
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 15.02.2017

POZVÁNKA
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 32. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 22. februára 2017 (streda) o 09.30 hod. v B.Bystrici
(Kartik s. r. o., Sásovská cesta 14565/106 , 974 01 B.Bystrica)
PROGRAM:
1.Otvorenie
2.Kontrola úloh
3.Nominácie OÚ na MS2017
4.Financie
4a. Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2016
4b. Aktuálne prostriedky
4c Účelová dotácia na meno 2017
4d Príspevok MŠVVaŠ 2017 (koncept rozpočtu)
4e Dotácia MŠVVaŠ 2017
5. Zmluvy SLA
5a SPM
5b JUDr.Martinkovičová
5c Profo.Sk
5d zamestnanecké zmluvy SLA
6. Konferencia SLA 2017
7. Legislatíva SLA
8. Vzdelávanie
9. Informácia z KRK
10. Rôzne
10a. Žiadosť B.Mareková

10b. Schválenie registrácií 01-02/2017
10c. Informácia VW Multivan PP-231CV
11. Záver

S pozdravom
Mgr. František REPKA, v. r.
prezident SLA

Prehľad uznesení od posledného zasadnutia P-SLA:
Číslo uznesenia
28-16/371
28-16/372
28-16/373
28-16/374

31. zasadnutie P-SLA:
Status

Text

splnené

P-SLA schvaľuje program 28. zasadnutia
P-SLA schvaľuje návrh na rozpočet sekretariátu a manažmentu
asociácie 2016 na sumu 130.000 €
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 2%-2%6% pre SÚ, SK a ÚAL v pôvodnom znení
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 4% pre
všetky odborné úseky, s 50% redukciou ÚLT a delením získanej sumy

splnené
splnené
splnené

na polovice medzi ÚSB a ÚAL.
P-SLA schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie,
EL

29-16/375

ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa disciplinárny poriadok SLA

splnené

zo dňa 3.1.2015 v celom rozsahu.
P-SLA schvaľuje Registračný, prestupový a licenčný Slovenskej
EL

29-16/376

EL

29-16/377

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

splnené

splnené

Predsedníctvo SLA pozastavuje čerpanie dotácie poskytnutej SLA na
základe zmluvy o poskytnutí dotácieč.0009/2016/SŠSŠM zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu uzatvorenej
EL

29-16/378

dňa 8.1.2016 a účinnej od 9.1.2016 v znení dodatku č. 1, a to pre rok
2016 z dôvodu doručenia predbežného opatrenia Okresného súdu

trvá

Poprad sp. zn. 9C/268/2016-158 zo dňa 30.06.2016, ktorým súd
pozastavil výkon uznesení konferencie SLA zo dňa 29.05.2016, v
dôsledku čoho SLA nespĺňa zákonné podmienky spôsobilosti
prijímateľa verejných prostriedkov, a to až do odvolania.
Predsedníctvo SLA obmedzuje čerpanie vlastných finančných
prostriedkov SLA a to tak, že sa budú uhrádzať iba náklady
EL

29-16/379

nevyhnutné na chod sekretariátu SLA a záväzky SLA, nesplnením

trvá

ktorých by bola SLA vystavená nárastu nákladov a/alebo zákonných, či
zmluvných sankcií, a to až do odvolania.
Predsedníctvo SLA ukladá prezidentovi SLA písomne požiadať
hlavného kontrolóra športu o vyjadrenie sa k tomu, či SLA je
oprávnená čerpať prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú SLA
poskytnuté pre rok 2016 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.
0009/2016 /SŠSŠM zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
EL

29-16/380

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

splnené

pre oblasť športu uzatvorenej dňa 8.1.2016 a účinnej od 9.1.2016 v
znení dodatku č. 1 ktorý bol účinný od 8.6.2016, aj potom čo bolo
SLA doručené uznesenie Okresného súdu v Poprade sp. zn.9C/
268/2016-158 zo dňa 30.06.2016, ktorým boli pozastavené uznesenia
konferencie SLA zo dňa 29.05.2016.
Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František
Repka a podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení
EL

29-16/381

spoločne rozhodnúť o tom, ktoré záväzky SLA budú uhradené SLA

trvá

počas obmedzenia čerpania vlastných prostriedkov v zmysle
uznesenia predsedníctva SLA Uznesenie č 29-16/379.
Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František
Repka a podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení v
celom rozsahu zadávať členom SLA a/alebo orgánom SLA a/alebo
zamestnancom SLA úlohy, ktoré súvisia a/alebo sa týkajú spravovania
a riadenia SLA, najmä v oblasti právnej, finančnej, hospodárskej,
koncepčnej, či mediálnej, a to v čase pozastavenia a obmedzenia
čerpania finančných prostriedkov SLA podľa uznesení predsedníctva
SLA č. Uznesenie č 29-16/379 a Uznesenie č 29- 16/381 ako aj počas
EL

29-16/382

doby, kým nebude súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu
niektorých členov SLA na zrušenie uznesení konferencie SLA konanej

trvá

dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je vedený na Okresnom súde v
Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158. Zároveň predsedníctvo SLA
súhlasí, aby členom SLA, ktorým budú uložené úlohy podľa
predchádzajúcej vety boli preplatené preukázateľne vynaložené
náklady a odmena vo výške 10 EUR/1 hod. Predsedníctvo SLA
rozhodlo, že všetky náklady, ktoré SLA vzniknú v súvislosti s vedením
súdnych sporov vyvolaných členmi ÚAD, ako aj náklady SLA na
ochranu práv a záujmov SLA v správnych, či iných konaniach pred
orgánmi verejnej moci, ktoré vyvolali členovia ÚAD, budú hradené z
Predsedníctvo SLA schvaľuje skrátenie lehôt zvolávania Predsedníctva
SLA (v súlade s Čl. 2, bod 2 Rokovacieho poriadku SLA) a lehoty na
elektronické hlasovanie na lehotu 1 dňa počas doby, kým nebude
EL

29-16/383

súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu niektorých členov SLA na

trvá

zrušenie uznesení Konferencie SLA konanej dňa 29.5.2016, kde tento
súdny spor je vedený na Okresnom súde v Poprade sp. zn.
9C/268/2016-158.
P-SLA ukladá predsedníctvam odborných úsekov povinnosť zverejniť
pozvánku

na

rokovanie

predsedníctva

úseku

(so

všetkými

potrebnými náležitosťami, uvedením termínu, miesta, programu
rokovania a podkladov k jednotlivým bodom rokovania) sedem (7)
kalendárnych dní vopred na webovej stránke SLA, v príslušnej časti
sekcii „Zápisy“ odborného úseku.

EL

29-16/384

trvá

Zodpovedný

Termín

P-SLA rozhodlo, že zverejňovanie zápisov z rokovaní predsedníctiev
odborných úsekov (P-OU), poradných orgánov a komisií zriadených PEL

29-16/384

SLA a P-OU sa

vykoná

výlučne až po doručení originálov

predmetných zápisov na registratúrne stredisko SLA (Karpatská 15,

trvá

05801 Poprad). V prípade, že originály zápisov so všetkými
potrebnými náležitosťami a prílohami nebudú doručené správcovi
registratúry v zmysle tohto uznesenia, SLA nebude na ne prihliadať.

V prípade, že P-OU nebude postupovať v súlade s týmto uznesením,
SLA na takéto rokovania nebude prihliadať, z dôvodu nesplnenia
povinnosti uloženej P-SLA , čím sú porušené stanovy SLA, ktoré
ukladajú povinnosť všetkým členom asociácie dodržiavať predpisy
SLA a plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí
orgánov SLA.
P-SLA schvaľuje úpravu súčasného Disciplinárneho poriadku SLA, zo
dňa 30.06.2016 nasledovne: Mení sa článok 43 a znie takto: Čl. 43
Prechodné obdobie 1. Disciplinárnymi orgánmi SLA sú až do dňa
nadobudnutia právoplatného rozhodnutia vo veci odvolania SLA
EL

29-16/385

proti predbežnému opatreniu, ktoré vydal Okresný súd Poprad sp.
zn. 9C/268/2016 dňa 30.06.2016, disciplinárne orgány podľa

splnené

disciplinárneho poriadku SLA zo dňa 3.1.2015. 2. Disciplinárne orgány
podľa bodu 1. tohto článku disciplinárneho poriadku postupujú a
konajú

v

rozsahu

postupov

a

podľa

právomoci

určených

disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa 3.1.2015.
P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka
Repku, a podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní,
EL

29-16/386

uskutočnením výberu a dohodnutím podmienok, a to v celom

splnené

rozsahu bez obmedzenia, vo veci zabezpečenia marketingových
činností pre SLA.
P-SLA schvaľuje návrh zmluvy medzi SLA a TMR a. s. o poskytnutí
EL

29-16/387

reklamného plnenia v celkovej sume 20.000 eur/rok 2016 v prospech

splnené

vybraných športovcov.
P-SLA schvaľuje formulár žiadosti o poskytnutie príspevku MŠVVaŠ
SR uznanému športu v roku 2017, ktorého obsah tvoria údaje zaslané

29-16/388

zástupcami jednotlivých odborných úsekov SLA. P-SLA zároveň

splnené

poveruje Sekretariát SLA zaslaním žiadosti na MŠVVaŠ SR do
požadovaného termínu.

29-16/389

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

splnené

P-SLA schválilo pretrvávajúci krízový režim v SLA. Dôjde však k

29-16/390

zmene zloženia krízového štábu. Krízový štáb bude pracovať v

trvá

zložení: prezident, viceprezidenti a predseda KRK SLA.

29-16/391

29-16/392

P-SLA schválilo čerpanie štátnych finančných prostriedkov v krízovom
režime, t. j. schválenie všetkých úhrad uskutočňujú štatutári SLA.
Predsedovia OÚ zabezpečia doloženie kópií sponzorských zmlúv od
reprezentov. Kópie doložia na Se-SLA do 31.10.2016

trvá

nesplnené

29-16/393

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

splnené

29-16/394

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

splnené

29-16/395

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

splnené

29-16/396
29-16/397
29-16/398
29-16/399

P-SLA volí do funkcie člena Disciplinárnej komisie SLA p. Vincenta
Friča (ÚLT)
P-SLA volí do funkcie Orgánu pre riešenie sporov p. Martina Jánošku
(ÚLT)
Na návrh predsedkyne komisie vzdelávania SLA, P-SLA schvaľuje plán
vzdelávania na sezónu 2016/2017
P-SLA schvaľuje spustenie registračného procesu od 31.10.2016.
Všetky registrácie budú realizované len ELEKTRONICKY

splnené
splnené
splnené
splnené

P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-17/16 zo dňa
05.08.2016 o prerozdelení finančných prostriedkov členom UAD z
radov RD A, RD B, RD U21 za sezónu 2015/16.
UZN per rollam 1-17/16 : P-ÚAD schvaľuje prerozdelenie finančných
EL

29-16/400

prostriedkov členom RD A, RD B, RD U21 v sezóne 2015/16 na
základe predloženého rozpočtu ÚAD 2016 na ČS ÚAD 23.4. 2016, v

splnené

dôsledku schváleného rozpočtu SLA P-SLA zo dňa 21.6.2016 (ktorým
bol ponížený pôvodne predkladaný rozpočet pre ÚAD) a pokles
pridelených finančných prostriedky pre ÚAD, P-ÚAD finančné
plnenie upravuje a ponižuje pre všetky kapitoly rozpočtu ÚAD a teda
aj všetkým členom RD A, RD B, a RD U21.

30-16/401
30-16/402

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

splnené

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

splnené
finančných

zostatkov

jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Zostatok každého

30/16/403

úseku bude ponížený o 50% a táto suma bude predmetom
dorovnania každému úseku podľa toho, či je úsek príjemca
(+zostatok) alebo dlžník (-zostatok)
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní

finančných

splnené

zostatkov

jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Chýbajúca suma pre

30/16/404

úseky po dorovnaní podľa UZN. 30-16/403, ktoré skončili s kladným
zostatkom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu FIS zdrojov asociácie

30/16/405
30/16/406

z prostriedkov 2017.
P-SLA schvaľuje prednesený návrh odmien funkcionárov P-SLA za

splnené

rok 2016
P-SLA schvaľuje zoznam reprezentačných družstiev jednotlivých

splnené

odborných úsekov na sezónu 2016/2017

splnené

30/16/407
30/16/408
30/16/409
30/16/410
30-16/411

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

splnené

P-SLA schvaľuje "Štatút reprezentanta" v znení s doplnením bodu 5.3.
na sezónu 2016/2017
P-SLA schvaľuje Reprezentančnú zmluvu na sezónu 2016/2017 v
znení s dopnenou prílohou č. 7 "Plnenie SLA voči reprezentantovi

splnené

SLA"
P-SLA berie na vedomie a schvaľuje voľbu predsedu Komisie

splnené

vzdelávania spomedzi jej členov, ktorým sa stal Michal Mollota.
P-SLA schvaľuje pre bývalú predsedkyňu KV SLA, p. A. Miseje

splnené

odmenu vo výške 1750 €. Každý odborný úsek asociácie prispeje
sumou 250,-€ z vlastných zdrojov úseku.

splnené

P-SLA berie na vedomie prijatú žiadosť, poveruje GS pripraví návrh

30-16/412

odpovede pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu
odpovede P-SLA bude tento zaslaný na adresu múzea.

splnené

P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-20/16 o
prerozdelení finančných prostriedkov členom UAD z radov RD A,

30-16/413

RD B, RD U21 za zaradenie do RD na sezónu 2016/17, ktorým je
výsledná finančná podpora (schválená ČS UAD 23.4.2016) všetkým
členom všetkých RD 2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií
ponížená o 30%.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 3-20/16 o

30-16/414

prerozdelení finančných prostriedkov z rozpočtu UAD 2016 pre
mládežnícke kluby UAD za ich činnosť v sezóne 2016/16, viď príloha
č. 18 zápisu z 30 zasadnutia P-SLA

30-16/415

splnené

splnené

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

splnené

P-SLA schvaľuje predĺženie termínu podpisu Štatútu reprezentanta
SLA 2016/17 do 3. januára 2017 vrátane. Členovia reprezentácie SLA
EL

31-16/416

sezóny 2016/17, ktorí predmetný dokument do uvedeného termínu

Uznesenie nie je

nepodpíšu, budú po tomto termíne prihlasovaní na preteky FIS

schválené.

kalendára 2016/2017 s dátumom konania 4. januára 2017 a neskôr, až
do doby, pokiaľ nepodpíšu Štatút reprezentanta SLA 2016/17.

31-16/417

P-SLA schvaľuje program 31. zasadnutia bez pripomienok

splnené

31-16/418

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

splnené

P-SLA berie na vedomie a súhlasí so zaradením športového odvetvia

31-16/419

"rýchlostné lyžovaine" pod ÚAD a riadenia tohto odvetvia a jeho
športovcov formou Komisie pre rýchlostné lyžovanie.

splnené

GS spolu s predsedkyňou KRK SLA pripraví odvolanie na výzvu z

31-16/420

MŠVVaŠ SR ohľadom vrátenia finančných prostriedkov z dotácie

v procese

poskytnutej v roku 2015
P-SLA odsúhlasuje personálne zloženie na stretnutí s HKŠ MŠVVaŠ

31-16/421

SR v zložení: prezident, štatutári SLA, predsedkyňa KRK SLA, JUDr.
Faithová - právnik SLA, ombudsman OSV. GS zašle zoznam zloženia
na stretnutí s HKŠ.
P-SLA berie na vedomie stav podpísaných štatútov na prebiehajúcu

splnené

sezónu 2016/2017. P-SLA pristúpi do rokovaní o podpise štatútu

31-16/422

reprezentanta na nasledujúcu sezónu v apríli 2017 a bude v prípade
každého jedného reprezentanta trvať na jeho podpise ešte pred
začiatkom sezóny.

splnené

P-SLA schvaľuje Zmluvu o spolupráci so SAUŠ na SZU 2017

31-16/423

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

schvaľuje

Zmluvu

o reklamnej

spolupráci

so

spoločnosťou Tatry mountain resorts a. s. na sezónu
2016/2017.
31-16/424

splnené

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

splnené

Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu na SZU 2017 v Almaty podľa
vypísaných nominačných kritérií a to v zložení:
Za úsek bežeckého lyžovania:
Ženy: Segečová Eva, Smerčiaková Aneta
Muži: Šulek Miroslav, Michalovský Rudolf
Realizačný tím: Malák Michal – vedúci výpravy, Kubiš Mário – tréner

31-16/425

Za úsek alpských disciplín:
Ženy: Barbora Kantorová, Katarína Miklošová, Roman Petriľák –
tréner
Muži: Matej Falát , Martin Hyška, Henrich Katrenič
tréner Jaroslav Rakušan
tréner Fabián

splnené
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku bežeckého lyžovania

na MSJ a MS U23 Park City USA nasledovne:
U-23 pretekári: Andrej Segeč, Ján Koristek:
Juniori: Jozef Šefčík, František Šulek
Realizačný tím: Ondrej Benka- Rybár (servis), František Novodomec

31-16/426

(tréner, servis)
Peter Bartoň (vedúci akcie, servis)

31-16/426
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku akrobatického

lyžovania na MS Sierra Nevada:
Vedúci výpravy: Tomáš Murgáč
Ženy: Zuzana Stromková

Muži: Richard Jurečka

Skicross team: Tomáš Bartalský
Fyzioterapeut: Mgr. Boris Žbirka, Phd.

31-16/425

Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu pre podujatie EYOF
2017 ERZURUM a to nasledovne:
Za úsek bežeckého lyžovania:
Dievčatá: Šefčíková Zuzana, Michaličková Lucia
Náhradníčka: Gabčíková Rebeka
Chlapci: Klouda Kristián, Číž Dominik
Náhradník: Bíreš Martin
Realizačný tím:
Vedúci tímu, tréner a servis: Brugoš Juraj
Tréner a servis: Michalech Branko
Náhradník: Malák Michal
Za úsek alpských disciplín:

náhradníčka

Jakubčová
Šafáriková
Staroňová

Zuzana
Andrea
Laura

náhradník
Coach
Coach

Jaročšák
Mažgút
Košík
Mažgút
Bobrovský

Miroslav
Denis
Tomáš
Branislav
Miroslav

Coach - náhradník
Coach - náhradník

Pavelka
Košík

Juraj
Radoslav

Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Team Official
Team Official
Team Official
Team Official
Za úsek skokov na lyžiach:
Viktória Šidlová – pretekárka
Tomáš Károly – tréner
Natália Hanková – pretekárka – náhradník
Ján Tánczos – tréner – náhradník
Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosti odborných úsekov –
31-16/426

Úsek bežeckého lyžovania a úsek lyžovania na tráve SLA
o zaradenie športovcov do systému skupinovej podpory
kategórie talentov NŠC v roku 2017

Za úsek bežeckého lyžovania:
Michaličková Lucia, Šefčíková Zuzana, Gabčíková Rebeka, Číž
Dominik, Kristián Klouda, tréner Juraj Brugoš

Do individuálnej podpory NŠC: Barbara Míková – úsek
lyžovania na tráve
P-SLA schvaľuje nomináciu športovcov ÚAD do reprezentácie SR na

32-17/427

EL

splnené

podujatie MS v zjazdovom lyžovaní 2017, St. Moritz v zložení a v
súlade s rozhodnutím P-ÚAD zo dńa 1.2.2017 (viď príloha).
P-SLA schvaľuje čerpanie príspevku uznanému športu SLA 2017 z
kapitoly

„Športová

reprezentácia“

a

„Rozvoj

talentovaných

športovcov“ pre odborné úseky ÚAD, BÚ, Snb, ÚAL, SÚ, UTL, ÚSK
z 1.tranže príspevku uznanému športu 2017 na základe predbežných

splnené

koeficientov tabuľky činnosti úsekov 2016 (predložená ako návrh na

EL

32.P-SLA, príloha) a to nasledovne po zaokrúhlení na celé čísla:
UAD: 52.000 eur, BU: 48.000 eur, SNB: 17.000 eur, UAL: 12.000 eur,

Pozn.: v maily z

UTL: 16.000 eur, SU: 8.000 eur, SK: 7.500 eur na úsek a v súlade s

27.2.2017 je vedené
pod číslo 33-17/422

32-17/428

predpisom MŠVVaŠ SR o oprávnených výdavkoch z príspevku.

32-17/429

P-SLA schválilo program 32. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.

splnené

32-17/430

P-SLA schválilo p. Ivaniča za predsedu Marketingovej komisie

splnené

32-17/431

P-SLA schválilo nominácie na MS 2017 - BU, SNB, UAD, UAL

splnené

P-SLA schválilo, že na najbližšom predsedníctve budú
32-17/432
32-17/433

prerokované návrhy rozpočtu prerozdelenie štátnych zdrojov
na rok 2017
P-SLA schválilo zmluvu p. Martinkovičovej

trvá
splnené

P-SLA schválilo dodatok zmluvy Profo SK, s tým, že asociáciou
budú hradené 2 fotoreporty na úsek. Fotoreporty nad tento
32-17/434

rámec si bude úsek hradiť z úsekových prostriedkov.

splnené

P-SLA schvaľuje Organizačný poriadok Slovenskej lyžiarskej
asociácie (príloha e-mailu).
Ruší sa Organizačný poriadok zo dňa 01.09.2013.

EL

33/17/435

trvá

16.02.2017

SCHVÁLENIE NOMINÁCIE BÚ SLA NA MS 2017 LAHTI.
Predsedníctvo BÚ SLA predkladá Predsedníctvu SLA na základe schváleného UZN.: EL-1/17 zo dňa
14.02.2017 nomináciu na MAJSTROVSTVÁ SVETA Lahti 2017 (FIN) v nasledovnom zložení:
Ženy:
Procházková Alena
Muži:
Mlynár Peter
Segeč Andrej
Šulek Miroslav
Rudolf Michalovský
Realizačný tím:
Tréneri:
Valuška Ján (vedúci výpravy ženy), Žiška Peter (vedúci výpravy muži)
Servis:
Benka-Rybár Ondrej, Polačko Michal, Procházka Benedikt, Urgela Erik
Kuchár:
Procházková Anna
Lekár:
Caban Ernest (bez priamej účasti na MS)

Michal Malák
Športový riaditeľ BÚ SLA

NOMINÁCIA Majstrovstvá sveta Sierra Nevada 2017

Body vo svetovom pohári 16/17

Ženy : Klaudia Medlová

Muži : Samuel Jaroš

Nominácia podla aktuálnej výkonosti – účasť podmienená quotami pre SVK.
Muži : David Kordiak
Ženy : Zuzana Medlová

Realizačný tím : Matej Matys , Marek Hliničan

Náklady na MS v nasledovnom zložení budú hradené úsekom snowboardingu
SLA v plnej výške na základe uznesenia 01-17 predsedníctva úseku
snowboardingu .

Marek Hliničan
predseda úseku snowboardingu
Slovenská lyžiarska asociácia
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Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016
Prijímateľ dotácie:
IČO:
Právna forma:
Sídlo:
IBAN:

Slovenská lyžiarska asociácia
42133700
občianske združenie
Karpatská 15, Poprad, 058 01
SK4511000000002623836890

V2
23-01-17

Poskytnutá
dotácia
0.00

0.00

Povinnosť
vrátiť
0.00

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví

604,960.00

604,960.00

0.00

026 03 Športovo talentovaná mládež

143,400.00

143,400.00

0.00

27,000.00

27,000.00

194.00

0.00

0.00

0.00

PPG

Podprogram

026 01 Šport na školách a rekreačný šport

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu
026 05 Koordinácia projektov a prierezové činnosti v športe
SPOLU

775,360.00

Číslo
Účel výzvy
účelu
01
Zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a príprava športových talentov, rozvoj športových odvetví

Poskytnutá
dotácia
579,600.00

Vyúčtovaná
dotácia

Minimálne
spolufinanc.

Vyúčtované
spolufinanc

Povinnosť
vrátiť
0.00
0.00

02

Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov

03

Poskytnutie finančnej odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a pre trénerov mládeže, ktorí sa rozhodujúcou mierou
4,660.00
podieľali na príprave juniorských športovcov, úspešných v roku 2015 0.00

04

Organizovanie významných medzinárodných športových podujatí na území SR

24,100.00

0.00

05

Materiálno-technické zabezpečenie športovej reprezentácie SR

27,000.00

194.00

06

Projekty vo všeobecnom záujme (bežné výdavky)

0.00

0.00

07

Projekty vo všeobecnom záujme (športová infraštruktúra osobitného významu)

0.00

0.00

08

Projekty vo všeobecnom záujme (rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových štadiónov)

0.00

0.00

09

Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít

0.00

0.00

PPG
026 02
026 03
026 02
026 02
026 02
026 02
026 02
026 02
026 02
026 02

140,000.00

Poskytnutá
dotácia
436,200.00
143,400.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
840.00
1,660.00

Predmet dotácie
(01) - športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(01) - výber a príprava športových talentov (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(02) - Medlová Klaudia (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(02) - Procházková Alena (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(02) - Stromková Zuzana (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(02) - Velez - Zuzulová Veronika (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(02) - Vlhová Petra (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(02) - Žampa Adam (SR a zahraničie, celý rok 2016)
(03) - športovec Falat Matej (za výsledok: 2. m. na SU)
(03) - športovec Medlová Klaudia (za výsledok: 3. m. na MS)
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140,000.00

Vyúčtovaná
dotácia
436,200.00
143,400.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
840.00
1,660.00

7,368.42

Minimálne
spolufinanc.
22,957.89
7,547.37
1,578.95
526.32
1,578.95
1,052.63
1,052.63
1,578.95
0.00
0.00

7,428.00

Vyúčtované
spolufinanc
31,847.20
7,876.89
1,579.00
585.00
1,579.00
1,053.00
1,053.00
1,579.00
0.00
0.00

Povinnosť
vrátiť
0.00
0.00

0.00
0.00

PPG
026 02
026 02
026 02
026 02
026 02
026 02
026 04
026 04

Predmet dotácie
(03) - športovec Stromková Zuzana (za výsledok: 3. m. na MS)
(03) - tréner Márosi Ján (za celoživotnú práca s mládežou a životné jubileum 70 rokov)
(04) - organizovanie podujatia "EP - finále" (typ: EP - európsky pohár (minimálne 5 kôl), 54 športovcov, miesto: Štrbské
Pleso,
termín: 8.4.-10.4.16)
(04)
- organizovanie
podujatia "FMC Masters" (typ: podujatie s mimoriadnym významom, 200 športovcov, miesto:
Štrbské
Pleso, termín:
1.4.-3.4.16)
(04)
- organizovanie
podujatia
"Memoriál 24 padlých hrdinov SNP" (typ: podujatie s mimoriadnym významom, 100
športovcov,
miesto: Gerlachov,
termín:cena
28.12.-30.12.16)
(04) - organizovanie
podujatia "Veľká
Kremnice - Bezroukov Memoriál" (typ: EP - európsky pohár (minimálne 5
kôl), -100
športovcov,
miesto:
Skalka,
26.2.-28.2.16)
(05)
mikrobus
9-miestny
(SRKremnica,
a zahraničie,
celý termín:
rok 2016)
(05) - prítlačné zariadenie na rysovanie stôp a úpravu tratí pre bežecké lyžovanie (SR a zahraničie, celý rok 2016)
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Poskytnutá
dotácia
1,660.00
500.00
4,100.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
7,000.00

Vyúčtovaná
dotácia
1,660.00
500.00
4,100.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
7,000.00

Minimálne
spolufinanc.
0.00
0.00
9,125.81
10,833.33
5,000.00
5,000.00
4,096.39
1,536.59

Vyúčtované
spolufinanc
0.00
0.00
9,125.81
11,359.17
5,307.64
5,366.31
4,300.00
1,300.00

Povinnosť
vrátiť
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194.00

PPG

Poskytnutá
dotácia

Predmet dotácie

Vyúčtovaná
dotácia

Minimálne
spolufinanc.

Vyúčtované
spolufinanc

Povinnosť
vrátiť

Čestne vyhlasujem, že
a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,
b) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami, resp. zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2016.
c) toto vytlačené a podpísané vyúčtovanie je zhodné s hárkom, ktorý sme zaslali na adresu ziadosti.sport@minedu.sk dňa 15.02.2017 o 15 hod. 29 min.
Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
Dátum: 16.2.2017

Marino Mersich, Ivan Ivanič
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov
oprávneného/oprávnených na podpis žiadosti a zmluvy o poskytnutí
dotácie v súlade so stanovami, resp. zriaďovacou listinou
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Konferencia SLA 2017 – časový harmonogram úkonov

Uznesenie P-SLA o príkaze “realizovať ČS každého OÚ do 02.04.2017
Stanovenie kľúča ČS každého OU podľa čl.21.2 - najneskôr do 01.03.2017 (30 dní min)
Zvolanie ČS OU podľa čl.21.1 - najneskôr do 17.03.2017
Odoslanie pozvánok delegátom ČS OÚ – najneskôr do 24.03.2017 (7 dní min)
Konanie ČS každého OÚ - najneskôr do 02.04.2017
Doručenie adresného zoznamu delegátov/náhradníkov Ko-SLA 2017 na Se-SLA – do 04.04.2017
Zvolanie Ko-SLA 2017 podľa čl.10.10 – najneskôr do 30.03.2017
Odoslanie pozvánok delegátom Ko-SLA 2017 podľa čl.10.12 – najneskôr 07.04.2017 (7 dní min.)
Konanie Ko-SLA 2017 – najskôr od 15.04.2017

