ZÁPIS
z 33. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

20.03.2017_09.30 hod.

Miesto:

Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Repka, Ivanič, Mersich, Hliničan, Šandor, Malák, Tánczos, Šlepecká (8)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Peter Bendík

Predsedajúci:

Mgr. František Repka

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová
Mgr. František Repka (z dôvodu rezignácie p. Repku dňa 23.3.2017, druhým
overovateľom je 2. Viceorezident Ivan Ivanič), Marino Mersich

Overovatelia:

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Štatút reprezentanta SLA
4. Financie
a) Rozpočet SLA 2017
b) Účtovná uzávierka 2016
5. Členské schôdze OÚ SLA 2017
6. Konferencia SLA 2017
a) organizácia Ko-SLA
b) výročná správa SLA
7. Informácie KRK SLA
8. Rôzne
9. Záver
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1. OTVORENIE
33. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA, Mgr. František Repka. Privítal členov P-SLA .
Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Mgr. 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.
Monika Poľanová a Ľudovít Kartík neboli prítomní na zasadnutí, ospravedlnili sa mailom. Požiadali
o pripojenie cez konferenčný hovor počas hlasovania v zmysle rokovacieho poriadku.
Nebol prítomný Michal Rajčan, informoval telefonicky Generálneho sekretára, že sa mierne zdrží.
P-SLA je prítomné v počte 8 z 11, to jest 33.P-SLA je uznášania schopné v zmysle Rokovacieho
poriadku a Stanov SLA.
Pozn.: P-SLA je prítomné v počte 8.
Prezident dal v úvode schváliť program 33. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

33/17/436

P-SLA schválilo program 33. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
ZA:

8 (Repka, Ivanič,
Mersich,
Hliničan, Šandor,
Malák, Tánczos,
Šlepecká)

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Na úvod Prezident zagratuloval k vynikajúcim výsledkom pretekárkam ÚAD – Veronike VelezZuzulovej k 2.miestu v celkovom hodnotení disciplíny slalom Svetového pohára a Petre Vlhovej,
ktorá vyhrala preteky Svetového pohára v americkom Aspene.
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 # 14 z 32. P-SLA – Organizačný poriadok
– GS informoval, že Organizačný poriadok bol schválený elektronickým hlasovaním:
Uznesenie č. 33/17/435
P-SLA schvaľuje Organizačný poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie.
Ruší sa Organizačný poriadok zo dňa 01.09.2013.
ZA:

7
(Ivanič, Mersich,
Poľanová,
Hliničan, Kartík,
Malák, Tánczos)

PROTI:

1 (Repka)
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NEHLASOVALI:

3
(Rajčan, Šandor,
Šlepecká)

– Prezident položil otázku členom predsedníctva, ktorí hlasovali o schválení organizačného poriadku
v elektronickom hlasovaní, či si prečítali čo schválili. Následne prezident skonštatoval, že Organizačný
poriadok, ktorý bol schválený, bol schválený s chybami a bol navrhnutý p. Mersichom a nie
Legislatívno-právnou komisiou (ďalej LPK).
– P. Šandor sa pýtal p. Mersicha prečo návrh organizačného poriadku nebol pripomienkovaný
a schválený LPK.
– P. Mersich informoval, že návrh Organizačného poriadku, ktorý pripravil on sám, nebol zaslaný na
pripomienkovanie a schválenie LPK a to z dôvodu časovej tiesne, o čom pri prerokovaní návrhu aj PSLA informoval. V Organizačnom poriadku boli aktualizované časti obsahujúce neplatné stanovy a tie
boli upravené podľa nových stanov. Najdôležitejšou úpravou bola aktualizácia Kľúča ČS. Na záver
uviedol, že po konferencii bude potrebné Organizačný poriadok revidovať.
– P. Šandor sa informoval či sa členské schôdze OÚ majú riadiť novým Organizačným poriadkom. PSLA skonštatovalo, že áno. V prípade nejasností sa majú OÚ riadiť platnými Stanovami.
Pozn.: Prišiel Michal Rajčan. P-SLA je prítomné v počte 9.
Uznesenie č. 33/17/437
P-SLA schválilo čerpanie príspevku uznanému športu z kapitoly „Správa a prevádzka“
národného športového zväzu z I. tranže vo výške 25 000€ 15:00

ZA:

9 (Repka, Ivanič,
Mersich,
Hliničan, Šandor,
Malák, Tánczos,
Šlepecká,
Rajčan)

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

K úlohe # 1 z 32. P-SLA – Úseková dokumentácia
Sekretariát SLA opätovne zašle pripomienku športovým riaditeľom, ktorí si skontrolujú osobne stav
podpísaných originálov 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: 31.03.2017
K úlohe # 4 z 31. P-SLA – Poistenie štatutárov
Štatutári SLA prekonzultujú návrh produktu poistenia pre štatutárov SLA. GS sa spojí s právničkou
ohľadom vyplnenia dotazníka Poistenie štatutárov v Generali Poisťovňa, a. s.. Termín: 31.03.2017
K úlohe # 7 z 30. P-SLA – Marketingová komisia
Členovia predsedníctva predložia možných kandidátov do Marketingovej komisie SLA. Termín:
31.03.2017
– Predseda Marketingovej komisie Ivanič informoval, že komisia by zasadala min. raz za rok. Členovia
komisie, ktorých vybral p. Ivanič sú externé osoby.
3. Štatút reprezentanta SLA
– GS prezentoval informácie ohľadom stavu spolupráce s SOV a UČPS v záležitosti Štatútu
o problematike Štatútu reprezentanta.
– GS uviedol, že sa uskutočnilo 5 pracovných stretnutí s JUDr. Petrom Sepéšim, na poslednom
stretnutí sa zúčastnila aj JUDr. Faithová a Viceprezident Marino Mersich.
– p. Sepéši plánuje stretnutie na pôde SOV kde predstaví koncept univerzálneho návrhu pre
športovcov.
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– GS prezentoval pár praktických dôsledkov:
 Prechodné obdobie týkajúce sa existujúcich sponzorských zmlúv do 31.5.2018
 Poistenie povinné k FIS kódu
 Člen realizačného tímu bude podpisovať prílohu
 Vyjednávanie o plochách a zmluvách
 Zosúladenie Marketingovej smernice SLA ku Štatútu
 Kontrolný mechanizmus na plnenie povinností
– Predsedníctvo poverilo vedením rokovaní so športovcami ohľadom štatútu p. Ivaniča.
Úloha # 1 z 33. P-SLA - GS kontaktuje p. Bartoňa ohľadom poistenia športovca. Poistenie k FIS
kódu. Termín: 30.03.2017
4. Financie
a) Rozpočet SLA 2017
– GS prezentoval aktuálne stavy financií na jednotlivých účtoch OÚ a príspevky na Účelové kapitoly
čerpania.
Úloha # 2 z 33. P-SLA - Sekretariát SLA v spolupráci s hlavnou účtovníčkou dopracuje vyplatenie
odmien členov P-SLA za rok 2016. Termín: 5.4.2017
Rozpočet:
1. Návrh rozpočtu:
– Viceprezidenti Ivanič a Mersich vypracovali koncepciu návrhu, za asistencie GS Cagalu, ktorý
odprezentovali.
– Tento koncept vychádzal z kritérií, ktoré boli použité v minulých rokoch.
– Viceprezident Ivanič uviedol: „Od svojho funkcionárskeho začiatku presadzujem čo najväčšiu
možnú úsekovú autonómiu. I keď nás predpisy nového zákona o športe stále viac tlačia do
zodpovednosti "zastrešujúcich" orgánov SLA, považujem za dôležité v možných medziach
autonómiu udržať a akékoľvek "rozpočtové filozofie" nechať na úsekoch (skôr je nutné riešiť
dlhodobé ciele SLA). Vytváranie takéhoto priestoru môžeme spoločne riešiť, ale toto je
možné výlučne z vlastných zdrojov a to len keď vytvoríme (aj za spolupráce našich
hviezdnych športovcov) reklamné a sponzorské príjmy!“
– Viceprezident Mersich uviedol, že v minulosti, je to zakotvené aj v stanovách, že starostlivosť
o vrcholových pretekárov je na jednotlivých odborných úsekoch a je na ich odbornosti
a zodpovednosti, ako sa najlepšie postarajú o svojich športovcov, aby dosahovali dobré
výsledky. Z tohto dôvodu nie je v rozpočte priamy priestor na projekt pre Top tím a túto
zodpovednosť je delegovaná na jednotlivé OÚ.
– P. Rajčan pripomienkoval, že v návrhu sú nezrovnalosti čo sa týka finančných prostriedkov
FIS.
Pozn.: Prišla Monika Poľanová. P-SLA je prítomné v počte 10.
II. Návrh rozpočtu:
– Prezident Repka prezentoval svoj návrh koncepcie rozpočtu, ktorý vypracoval za asistencie GS
Cagalu.
– Poukázal na to, že nie je koncepčné riešenie financovať reprezentácie len prostredníctvom
jednotlivých úsekov, ktorí majú rozdielne kritériá pre postavenie reprezentanta.
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– Opakovane položil otázku pre členov predsedníctva SLA: „Čo znamená byť reprezentantom
v SLA?“ Podľa neho postavenie reprezentantov nie je adekvátne k tomu aké dosahujú športové
výsledky.
– Jeho názorom je, aby sa pre športovcov TOP Tím, ktorí sa svojimi výsledkami najviac pričiňujú
o prínos vyšších finančných príjmov do SLA, vyčlenil určitý objem finančných prostriedkov pre ich
športovú činnosť, aby mohli dosahovať ešte lepšie výsledky. TOP tím by tvorili športovci, naprieč
lyžiarskymi disciplínami, ktorí by spĺňali jednotné kritériá, ktoré by schválilo P-SLA. Kritériá by mali
byť dostatočne prísne na to, aby sme sa rozprávali o najlepších športovcoch v rámci SLA.
– Finančné zabezpečenie, ktoré by bolo financované športovcom TOP tímu, by bol nasledovné:
Reprezentačné oblečenie, Športová príprava, Sociálne zabezpečenie, Lekárska starostlivosť
a regenerácia, Športový materiál, Účasť na pretekoch, finančné odmeny.
– Takéto financovanie by bolo nadúsekové a zároveň by slúžilo aj ako motivačný nástroj pre
ostatných športovcov, ktorí by boli financovaní z úsekových zdrojov a zatiaľ nedosahujú predmetnú
výkonnosť, aby sa snažili dostať do TOP tímu a byť tak dofinancovaní aj zo zdrojov TOP tímu.
– Na otázky koľko športovcov, a aké sú kritériá, ktoré by viedli na zaradenie do TOP tímu,
prezident odpovedal, že tieto otázky by boli prerokované neskôr, na P-SLA, v prípade že bude jeho
návrh schválený.
– Na otázku p. Mersicha, akým spôsobom sa rozdelia ostatné financie medzi úseky a koľko
z nich budú tvoriť štátne zdroje, prezident odpovedal, že podrobné delenie zvyšku medzi úseky sa
bude riešiť následne. Prezident informoval, že jeho cieľom teraz je, aby P-SLA podporilo jeho
koncepčný návrh - financovanie pretekárov TOP tímu, z jeho pohľadu je dôležitá samotná filozofia
a princíp jeho návrhu.
– Mersich uviedol, že bol podľa neho dostatočný čas na to, aby návrhy neboli len koncepčné na
úrovni filozofii, ale že očakával konkrétne kritériá na zaradenie do TOP tímu, vrátane spôsobu
a rozsahu podpory, a spôsob a veľkosť prerozdelenia zvyšných štátnych a vlastných zdrojov na OÚ.
Uviedol, že prezentované čísla sú nepresné, v takomto návrhu, keďže skutočné reálne disponibilné
prostriedky sú menšie. To podľa neho vyvoláva klamlivý dojem o finančných zdrojoch, s ktorými by
úseky eventuálne pracovali.
– p. Mersich uviedol, že podľa stanov, má zodpovednosť za športovú prípravu odborný úsek
a nemôže byť schválený návrh, ktorý im toto právo odoberie.
– Po prezentácii oboch Konceptov rozpočtu došlo k hlasovaniu návrhu p. Ivaniča a p. Mersicha,
s nasledovným výsledkom:
Uznesenie č.

33/17/438

P-SLA schválilo návrh koncepcie rozpočtu 2017 – Návrh p. Ivaniča a p. Mersicha

ZA:

7
(Ivanič, Mersich,
Hliničan, Malák,
Tánczos,
Šlepecká,
Poľanová)

PROTI:

3
(Repka,
Rajčan, Šandor)

ZDRŽAL SA:

0

b) Účtovná uzávierka 2016
– GS informoval, že účtovná uzávierka je v stave záverečných prác, v súvislosti s účtovnou uzávierkou
sú 2 návrhy hlavnej účtovníčky p. Košickej a audítorky Škrovinovej:
1. SLA je platcom DPH – doporučenie podať návrh na zrušenie DPH,
2. Nezdokladované platby OÚ z transparentných účtov – doporučenie, aby sa odobrali
manipulačné práva s bankovými účtami jednotlivých OÚ a úhrady z vlastných zdrojov úseku
bude vykonávať výlučne účtovníčka SLA. Dôvody sú nasledovné:
Strana 5 z 11

-

nedoručovanie finančných dokladov na Sekretariát SLA vôbec alebo výrazne neskoro,
ak máme taký doklad doručený neskoro a z dokladu je vyplývajúca platba DPH, platíme ju
tak po termíne a tým pádom s pokutou,
úhrady sú robené v nesprávnej výške ako je uvedené v zmluve s dodávateľom, a z toho
vyplývajú časté vratky a účtovný nesúlad
úhrada je urobená skôr ako je podpísaná príslušná zmluva,
úhrada vykonaná priamo predsedom úseku úplne obchádza kontrolný mechanizmus
finančných dokladov na sekretariáte.

Úloha # 3 z 33. P-SLA – Se-SLA pošle informácie k nezdokladovaným platbám z transparentných
účtov OU. Termín: 23.03.2017
– Malák a Ivanič uviedli, že môže nastať problém pri vízach a platbách v zahraničí, kde je nutné uviesť
číslo karty a použiť ju.
– GS k platbám z bankových kariet uviedol, že majitelia kariet musia po platbe posielať doklady
o platbách, ktoré sa vykonali, okamžite obratom na Sekretariát SLA, ak neboli dopredu schválené
KRK.
c) Veronika Velez Zuzulová – vyplatenie 3.tranže urovnania poistnej udalosti
– zo Zmluvy „Dohoda o urovnaní - poistenie liečebných nákladov,“ ktorá bola podpísaná dňa
7.12.2015 a schválilo ju UAD, vyplýva, že k 31.3.2017 je splatná 3. a posledná tranža vo výške 3.000
eur v štruktúre UAD 1.000€ a Rezerva prezidenta 2.000€.
– p. Mersich uviedol, eventuálne uvažovať, aby posledná tranža bola uhradená z rozpočtu UAD.
– prezident uviedol, že Veronika Velez Zuzulová si za svoje výkony zaslúži, aby to bolo akceptované
a uhradené.
Úloha # 4 z 33. P-SLA - UAD prerokuje na ČS úpravu vyplatenia 3.tranže urovnania poistnej
udalosti - Veronika Velez Zuzulová, vo výške: UAD – 2000€ a SLA – 1000€. Termín: 31.3.2017
5. Členské schôdze OÚ SLA 2017
– GS prezentoval prehľad stavu prípravy Členských schôdzí odborných úsekov (príloha zápisu).
– Predseda UAD informoval, že z dôvodu nedostatku času a prebiehajúcej sezóny, usporiada P-UAD
členskú schôdzu 29.4.2017. Všetky ostatné úseky zvolali schôdze do termínu stanovenom P-SLA.
– Predseda KRK žiadala o informáciu ohľadom delegátov UAD na Konferenciu SLA. M.Rajčan
uviedol, že bude predložený zoznam, ktorý bol vytvorený na základe uznesenia členskej schôdze
ÚAD. P.Penkert uviedla, že KRK má s daným zoznamom problém, pretože podľa názoru členov KRK
nie je v súlade so zákonom o športe a ani so stanovami SLA. KRK v piatok dňa 17.3.2017 riešilo danú
situáciu a snaží sa nájsť riešenie tak, aby nebola ohrozená Konferencia SLA a aby neboli členovia
UAD poškodení. V tejto veci si KRK vyžiadalo aj stanovisko HKŠ, hneď ako ho obdrží, bude
predsedu ÚAD informovať.
6. Konferencia SLA 2017
a) Organizácia Ko-SLA
– GS predniesol predbežný zoznam materiálov, ktoré je potrebné pripraviť a schváliť pred
Konferenciou:
1. Výročná správa SLA 2016,
2. Účtovná uzávierka 2016 a správa auditora 2016,
3. Správa KRK za2016,
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4. Predpis o talentovanej mládeži 2017,
5. Zmena Stanov,
6. Iné legislatívne dokumenty,
7. Rokovací poriadok,
8. Koncepcia činnosti a smerov rozvoja SLA.
– Návrh dátumu Konferencie 2017 je 22.4.2017.
– GS informoval, že 15 dní pred konaním Konferencie musí byť na web stránke SLA uverejnený
dátum a miesto konania konferencie.
Úloha # 5 z 33. P-SLA - OÚ pošlú do 31.3.2017 návrhy na zmenu stanov na Sekretariát SLA, ktorý
ich pošle na Legislatívno-právnu komisiu. Termín: 24.3.2017
Pozn.: Odišiel prezident František Repka. P-SLA je prítomné v počte 9. Vedenie P-SLA prebral Viceprezident
Ivo Ivanič.
Úloha # 6 z 33. P-SLA – Se-SLA požiada všetky komisie SLA podľa OP o vypracovanie správ,
ktoré budú prílohou výročnej správy. Termín: 24.3.2017
Úloha # 7 z 33. P-SLA – GS požiada právničku, aby v rámci paušálu, zosúladila všetky potrebné
podklady - smernice a poriadky pre Konferenciu, aby tá nebola ohrozená. Termín: 24.3.2017
7. Informácia z KRK
– GS informoval o 3. zasadnutí Kontrolno-revíznej komisie (príloha zápisu).
– Predsedkyňa KRK uviedla, že žiada štatutárov P-SLA o:
a. dodržanie uznesenia ohľadom vyúčtovania krízového režimu, v prípade, že uznesenie nebude
dodržané tak navrhuje aby bolo novým uznesením zmenené,
b. okamžité riešenie situácie ohľadom ČS ÚAD a delegátov na Konferenciu SLA,
c. zabezpečenie včasnej prípravy podkladov na Konferenciu SLA tak, aby bolo možné ich
pripomienkovať.
Úloha # 8 z 33. P-SLA – KRK žiada o spárovanie uznesení P-SLA a odborných úsekov s uzavretými
zmluvami SLA od roku 2016. Termín: 10.04.2017
Úloha # 9 z 33. P-SLA – KRK žiada Darinu Kubekovú o dodanie kópie dokladu zaslaného na
Okresný súd Poprad ohľadom stiahnutia žaloby v súlade s jej čestným prehlásením dodaným SLA pri
podpise mandátnej zmluvy, nakoľko nebolo zo súdu SLA doručené k dnešnému dňu žiadne
upovedomenie. Termín: 30.03.2017
8. Rôzne
a) Peter Bendík cca 4:45
- P-SLA odsúhlasilo zmenu programu, kde po bode Programu č.4 Financie
a) Rozpočet SLA 2017 pozvalo pána Petra Bendíka (Bendik Racing Team) na P-SLA, ktorý
písomne požiadal o účasť na P-SLA.
- Pán Bendík prezentoval svoje podnety, ktoré predložil písomne – mailom, na ktoré mu
následne dal Predseda úseku ÚAD Michal Rajčan odpoveď k jednotlivým bodom.
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Kompletný list tvorí prílohu tohto zápisu.
Úryvky z listu a Odpovede k jednotlivým častiam listu:

Úryvok 1:
„Martin Bendik, ako reprezentant na sezónu 2016/2017 si sám zaplatil z vlastných
prostriedkov, FIS kód , žiadam Vás o jeho preplatenie.“
Stanovisko predsedu UAD Michala Rajčana: FIS kód na sezónu 2016/2017 pre Martina je uhradený
z prostriedkov UAD.
Úryvok 2:
„Martin Bendik počas celej sezóny 2016/2017 , teda príprava a pretekanie, bol poistený
súkromne cez rodinné a osobné poistenie a poistenie OZ Bendik Racing Teamu a do dnešného dňa nie
je a nebol poistený zo strany ÚAD počas celej sezóny 2016/17, ani na MS v St. Moritzi. Týmto Vás
žiadam o preplatenie poistenia vzťahujúce sa na reprezentanta RD-B a trénera, ako to bolo v prípade
reprezentanta Mateja Falata na sezónu 2016/2017 – RD-B.“
Stanovisko predsedu UAD Michala Rajčana: pretekár a tréner budú mať poistenie refundované po
predložení poistnej zmluvy v rozsahu adekvátneho zaradenia.
Úryvok 3:
„Martin Bendik, ako reprezentant RD-B na sezónu 2016/2017 nedostal od UAD ani jedno
euro, žiadam Vás, aby ste zabezpečili dodatočné dofinancovanie prípravy a pretekania pre
reprezentanta Martina Bendika RD-B, ako to bolo v prípade Mateja Falata reprezentanta RD-B, člena
SLA UAD.“
Stanovisko predsedu UAD Michala Rajčana: Pretekári ktorí splnili výkonnostné kritériá o zaradenie
do RD dostali podporu v dvoch častiach. Prvá je za splnenie kritérií a druhá za potvrdenie kritérií.
Pretekári, ktorým bola podpora na sezónu 2016/2017 poskytnutá bola na základe toho, že splnili
výkonnostné kritériá. V Martinovom prípade bol zaradený do reprezentácie na základe štatútu
zraneného pretekára druhú sezónu po sebe. Teraz, na konci sezóny, má M. Bendik potvrdené
zaradenie do RD na základe výkonnosti, čiže na konci sezóny sa bude vyplácať podpora pretekárom,
ktorí po sezóne splnili kritériá. Ak splnil kritériá, mal by mať podporu aj na ďalšiu sezónu.
Úryvok 4:
„K dnešnému dňu t.j. 15.03.2017 v súťažnom poriadku ÚAD – SLA, zjazdár Martin Bendik
nefiguruje ako reprezentant RD-B, teda Vás žiadam o jeho dodatočné doplnenie.“
Stanovisko GS: Pretekár Martin Bendik je na web stránke v sekcii Reprezentácia uvedený.
P-SLA súhlasí s uvedením pretekára M.Bendika do súťažného poriadku v zmysle žiadosti.
Úryvok 5:
„Dňa 22.12.2016 som odovzdal na sekretariáte oproti podpisu, podpísanú Reprezentačnú
zmluvu a Štatút reprezentanta na sezónu 2016/2017. K dnešnému dňu, čo sú skoro 3 mesiace, som
nedostal spätne podpísanú Reprezentačnú zmluvu a Štatút reprezentanta od SLA-ÚAD. Teda zároveň
Vás žiadam, aby ste zabezpečili jej okamžité zaslanie.“
Stanovisko Sekretariátu SLA: Reprezentačnú zmluvu a Štatút reprezentanta na sezónu 2016/2017 boli
odovzdané dňa 22.3.2017.
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Úryvok 6:
„Zároveň Vás žiadam, aby reprezentantovi RD-B, členovi SLA-UAD, zjazdárovi Martinovi
Bendikovi, bol dodatočne vystavený Dekrét Reprezentanta na sezónu 2016/2017, so všetkými
náležitosťami a podpismi štatutárov SLA-UAD.“
Stanovisko: UAD zabezpečí dekrét reprezentanta za sezónu 2016/17 pre člena RD M.Bendika
dodatočne.
Úryvok 7:
„Žiadam Vás, aby ste ma informoval, ako sa rieši moja žiadosť o preplatenie zdravotných
nákladov zraneného reprezentanta RD-B, zjazdára, Martina Bendika, v sume 1937,17 EUR , ktorú
som doručil na sekretariát SLA 09.05.2016 oproti podpisu. Predseda UAD p. Michal Rajčan mi
odpovedal v liste zo dňa 08.09.2016, že predsedníctvo UAD predložilo moju žiadosť na vyjadrenie
právnej zástupkyni SLA , čím požiadal o vypracovanie právneho stanoviska SLA. K dnešnému dňu t.j. 6
mesiacov, som nedostal k tejto žiadosti žiadnu odpoveď, ani stanovisko od právnej zástupkyni SLA.“
Stanovisko GS: GS nemá vedomosť o tom, či sa dostalo alebo nedostalo stanovisko, zo strany UAD
alebo zo strany právnej zástupkyne, k p. Bendíkovi.
– P. Bendík uviedol, že danú žiadosť urgoval 2 krát – dňa 17.6.2016 a 10.8.2016. Na čo dostal
odpoveď dňa 8.9.2016 od predsedu UAD Michala Rajčana, že o výsledku stanoviska ho bude
informovať. Čo sa podľa jeho slov nestalo.
Stanovisko predsedu UAD Michala Rajčana: Mal za to, že právne stanovisko bolo doručené aj p.
Bendikovi.
Úloha # 10 z 33. P-SLA – Predseda UAD zašle p. Bendikovi stanovisko právnej zástupkyne SLA,
k preplateniu zdravotných nákladov reprezentanta Martina Bendíka, v sume 1937,17€. Termín:
31.3.2017
Úryvok 8:
„Vážený pán prezident František Repka, týmto Vás taktiež žiadam, aby ste pre budúcu sezónu
2017/18, pokiaľ sa budú zabezpečovať zo strany SLA-UAD World Cup karty, aby sa zabezpečili pre
reprezentanta RD-B, zjazdára Martina Bendika a pre jeho realizačný tím, aby sme sa mohli plynule
pripravovať a pretekať v budúcej sezóne 2017/18 a dokonale sa pripraviť na reprezentáciu SR na
budúcoročnú zimnú olympiádu v J. Kórei.“
Stanovisko predsedu UAD Michala Rajčana: Žiadosť o sezónnu akreditáciu poslal p. Bendík po
termíne, 21.8.2016, kedy sa tieto nahlasovali na FIS, a teda, nebolo možné tejto požiadavke vyhovieť.
Sezónna karta slúži pre pretekárov a realizačné tímy, ktoré pravidelne štartujú na pretekoch a keď
príde pretekár, ktorý sa zúčastní len na vybraných pretekoch, tak sa nestalo, aby tento pretekár nebol
akreditovaný a nebolo mu umožnené štartovať. To zabezpečuje organizačný výbor daného preteku
priamo v kancelárii podujatia na mieste podujatia.
.
Úryvok 9:
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„Vážený pán prezident František Repka, týmto Vás taktiež žiadam, v prípade rokovaní
a stretnutí občianskeho združenia SLA s orgánmi SOV, Dukly BB a národného športového centra,
o pozornosť pri riešení sociálneho a pracovného štatútu, prípadne finančnej podpory reprezentantovi
RD-B, zjazdárovi Martinovi Bendikovi.“
Stanovisko predsedu UAD Michala Rajčana: Na Martina Bendika sa nikdy nezabudlo, vždy boli zaslané
žiadosti o zaradenie do centier vrcholového športu. Vždy dostal tréner žiadosť, aby ju vyplnil za
pretekára. Zo strany UAD boli kontaktovaní všetci pretekári.
b) FIS konferencia Portorož 2017 cca 6:00
– GS uviedol, že konferencia sa bude konať koncom mája 2017. Športovým riaditeľom odoslal plán
zasadnutia komisie, aby si premysleli účasť na konferencii, nakoľko FIS sa vyjadrila, že ten kto sa
nebude zúčastňovať bude vylúčený z príslušnej komisie.
– P. Šándor pripomenul, že Medzinárodná komisia SLA pod vedením p.Palovičovej nie je funkčná
a nezasadá.
Úloha # 11 z 33. P-SLA – Se-SLA požiada p. Palovičovú, aby zvolala Medzinárodnú komisiu SLA –
príprava na Konferenciu FIS Portorož 2017. Termín: 15.04.2017
c) Žiadosť P. Mareková
– Predsedkyňa KRK informovala, že prebehlo šetrenie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov,
ktorý na základe toho uložil SLA opatrenia. SLA tieto opatrenia splnila. KRK nevidí dôvod, aby
vstupovalo do rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov, keďže SLA splnila opatrenia vydané
štátnym orgánom.
– P-SLA berie na vedomie doporučenie KRK, odpoveď bude zaslaná p. Marekovej.
Úloha # 12 z 33. P-SLA – KRK-SLA pripraví odpoveď na žiadosť p.Marekovej, ktorá jej bude
následne zaslaná. Termín: 29.03.2017
d) Multivan PP231CV
– GS informoval, že vozidlo VW Multivane PP231CV je opravené a vozidlo je v správe ÚSK.
– P-SLA súhlasí s pridelením vozidla VW Multivane PP231CV do správy a užívania ÚSK.
e) Nájomá zmluva
– P. Šándor prezentoval návrh odsúhlasenia nájomnej zmluvy v hodnote 1350€ ročne za prenájom
lyžiarskeho areálu AHOJ pre potreby prípravy reprezentácie SR Úseku lyžovania na tráve.
– P-SLA berie nájomnú zmluvu na vedomie a zaraďuje ju do schvaľovacieho procesu.
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9. Záver
Viceprezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Ivan Ivanič

Marino Mersich

Mgr. František Repka

20.03.2017

03.04.2017

30.03.2017

20.03.2017

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 33. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 33. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení

4.

Dátumy Členských schôdzí odborných úsekov

5.

Zápis 3. zasadnutia Kontrolno-revíznej komisie

6

List - Bendik Racing Team
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 13.03.2017

POZVÁNKA
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 33. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 20. marca 2017 (pondelok) o 09.30 hod. v Poprade
(Kancelária Se-SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad)
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Rozpočet SLA 2017
b) Účtovná závierka 2016

4. Členské schôdze OÚ SLA 2017
5. Konferencia SLA 2017
a) organizácia Ko-SLA
b) výročná správa SLA

6. Informácie KRK SLA
7. Rôzne
8. Záver
S pozdravom

Mgr. František REPKA, v. r.
prezident SLA

Číslo úlohy

Úloha zadaná
na P-SLA č.

1

28.

2

28.

3

Zodpovedný

Termín plnenia

Príprava podrobnej prezentácie ohľadom nového modelu financovania z FIS

GS

29. P-SLA

Príprava návrhu ako sa vysporiadať s prebytkom/dlhom úsekom za rok 2015

Členovia P-SLA

29. P-SLA

28.

Doručiť plán športovej prípravy a financovania sezóny 2016/2017 na Se-SLA

Úsb

29. P-SLA

1

29.

GS napíše na MŠ list s požiadavkou časového hmg ďalších tranží v zmysle zmluvy s MŠ

GS

30. P-SLA

splnené

2

29.

GS

30. P-SLA

splnené

3

29.

GS

15.11.2016

4

29.

OÚ SLA

31.10.2016

5

29.

GS

30. P-SLA

GS, ŠR

31.10.2016

6

29.

7

29.

8

29.

Text úlohy

Opätovná urgencia na MŠ či je SLA spôsobilé čerpať fin. prostriedky a či môže uhrádzať účelové
dotácie na meno.
GS pripraví reglementy FIS (čo potrebujeme zabezpečiť aby sme dodržiavali regl FIS). Následne
prepošle tieto info predsedom OÚ, ktorí budú dokladovať splnenie vybraných pravidiel FIS u
svojich športovcov.
OÚ SLA predložia na Se-SLA vizuály pretekového oblečenia ich pretekárov na MS v súlade s FIS
pravidlami.
GS zistí, či do výpočtu FIS peňazí sa počítajú aj podujatia letných súťaží.
GS opätovne prepošle návrh RD zmluvy športovým riaditeľom. Športoví riaditelia zašlú GS svoje
pripomienky do 31.10.2016. Základ RD zmluvy ostane zachovaný, leg ko zapracuje podľa potreby
doručené opodstatnené pripomienky.
Športový riaditeľ SÚ a ÚSK doložení na Se-SLA zoznamy RD družwtiev 16/17

René

31.10.2016

GS, prezident

priebežne

9

29.

GS v spolupráci s prezidentom SLA pripravia koncept, čo znamená pre športovca zaradenie do RD,
čo znamená byť reprezentant
GS pripraví list na SOV ku kvótam EYOF 2017 a ŠR doložia argumentáciu ku kvótam.

GS, ŠR

23.10.2016

10

29.

ŠR dodajú na Se-SLA schvlené súťažné poriadky OÚ SLA na sezónu16/17

ŠR

10.11.2016

11

29.

ŠR Úsnb a ÚAD nahlásia GS meno člena realizačnej skupiny Kalokagatia 16/17

ŠR

ASAP

12

29.

Prezident SLA podá info zo stretnutia s TMR ohľadom EU Cup alpine

Prezident

po stretnutí s TMR

1

30.

2

30.

3

30.

4

30.

5

30.

6

30.

7

30.

1

31.

2

31.

3

31.

Členovia P-SLA informovať sekretariát o forme akou im bude odmena vyplatená (fakturácia, alebo
dohoda o výkone práce). Termín: 20.12.2016
Členovia krízového štábu SLA informovať sekretariát o časovom rozsahu aký investovali nad rámec
pre potreby riešenia krízovej situácie SLA za obdobie august – december 2017. Termín:
20.12.2016.
Predsedovia úsekov alpského lyžovania a severskej kombinácie sa skontaktujú s Michalom Bekešom
individuálne ohľadom spolupráce úseku so športovcom a informujú P-SLA do 23.12.2016
o výsledku rozhovorov. Následne sa spoločne s Michalom Bekešom rozhodne, pod ktorý z týchto
dvoch úsekov bude zaradený.
Úsek akrobatického lyžovania a Úsek skokov na lyžiach a Úsek severskej kombinácie doručia
príslušné úsekové súťažné poriadky do 20.12.2016 a tieto budú následne predmetom
elektronického schvaľovania.

Aktuálny stav plnenia

čiastočne splnene
viď výpočet

trvá

20.12.2016

Sekretariát SLA distribuuje RD zmluvu a Štatút reprezentanta na jednotlivé odborné úseky SLA,
ktoré zabezpečia ich distribúciu jednotlivým reprezentantom na vyplnenie a podpis do 23.12.2016.

čiastocne su a usk
nedoložili
splnené

Predseda Komisie vzdelávania vypracuje systémový a finančný model činnosti Komisie vzdelávania
v úrovni inštruktorskej a trénerskej, a predloží ho na diskusiu a schválenie na budúcom zasadnutí PSLA.
Členovia predsedníctva predložiť možných kandidátov do Marketingovej komisie SLA. Termín:
15.01.2017

trvá
trvá

GS pripraví stanovisko pre zástupcu spoločnosti SPM znení s požiadavkou doriešenia
chýbajúcich sietí, neváhodnosti nového návrhu, nedodržvania výpovede existujúcej zmluvy a
trvaní o dodržanie existujúcej zmluvy.

splnené

GS prejedná s pani Martinkovičovou úpravu návrhu zmluvy ohľadom súdnych trov a ich

splnené

poberania vo vzťahu k SLA.
GS pripraví v spolupráci s audítorkou SLA mzdovú analýzu mandátnych zmlúv SLA. Marek
Hliničan upresní svoje mzdové podmienky

splnené
trvá - Prezident rozošle
štatutárom návrh
produktu poistenia pre
štatutárov SLA.

4

31.

Štatutári SLA prekonzultujú návrh produktu poistenia pre štatutárov SLA.

1

32.

Športoví riaditelia si skontrolujú osobne stav úsekovej dokumentácie (súťažný poriadok,
zápisy, prezenčky, prílohy, zápisy OÚ komisií) v registratúre na sekretariáte SLA a
chýbajúce dokumenty dodajú v origináloch sekretariátu SLA.

Športoví riaditelia

13.3.2017

2

32.

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.

GS, Predseda KRK

27.2.2017

u Kučeru

GS, Predseda KRK

15.3.2017

u Kučeru

?

3

32.

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.

4

32.

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

Predseda KRK

13.3.2017

5

32.

Športoví riaditelia OÚ zabezpečia doručenie výsledkových listín zo súťaží SLA od 1.5.2016
vo formáte .xml správcovi databázy SLA.

Športoví riaditelia

30.3.2017

6

32.

Športoví riaditelia pripravia kritériá, na zaradenie športovcov do kategórie Talentovaná
mládež, ktoré budú podkladom smernice na zaradenie športovcov na Zoznam talentovanej

Športoví riaditelia, GS

10.3.2017

Prezident, GS, Ivo Ivanič

6.3.2017

splnené

Predsedovia OÚ

3.3.2017

odoslané

Športoví riaditelia

10.3.2017

splnené

Športoví riaditelia

10.3.2017

Sekretariát SLA

27.2.2017

Športoví riaditelia

4.4.2017

mládeže.

7

32.

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.

8

32.

9

32.

10

32.

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.
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.
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.

11

32.

12

32.

Sekretariát SLA zašle na úseky časový harmonogram úkonov odborného úseku vo veci
organizácie členskej schôdze OU. Členskú schôdzu OU zabezpečuje športový riaditeľ
príslušného úseku.
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

splnené

a v prípade náhradníka aj meno delegáta, ktorého má nahrádzať.
13

32.

Sekretariát zašle Pozvánky na Konferenciu delegátom a ich náhradníkom na základe
zoznamu z ČS-OU, doporučene, poštou na meno delegáta.

Sekretariát SLA

7.4.2017

14

32.

Sekretariát SLA pošle návrh Organizačného poriadku členom P-SLA na pripomienkovanie a
následne na schválenie.

Sekretariát SLA

28.2.2017

15

32.

LPK, GS

31.3.2017

16

32.

Vedúci KoVz

3.3.2017

17

32.

GS

3.3.2017

Predseda KRK

15.3.2017

splnené

GS

23.2.2017

splnené

schválené EL
hlasovaním

Legislatívno-právna komisia v spolupráci so sekretariátom vypracuje návrh zoznamu
stávajúcich a chýbajúcich legislatívnych poriadkov a smerníc SLA, potrebných pre riadenie
procesov v SLA.
Predseda KoVz zašle na Sekretariát SLA informáciu o minimálnom počte hodín výuky
kurzanta príslušnej akreditácie.
GS pošle Rozpočtový formulár na jednotlivé úseky.
Predseda KRK v spolupráci s hlavnou účtovníčkou p. Košickou preberie chýbajúce
vyúčtovania Záloh z roku 2015 a 2016.
Odkaz o príspevku MŚVVaŠ SR 2017 na web stránke rozdeliť na 2 samostatné informácie v
súlade so zmluvami.

18

32.

19

32.

1

33.

GS kontaktuje p. Bartoňa ohľadom poistenia športovca. Poistenie k FIS kódu.

2

33.

Sekretariát SLA v spolupráci s hlavnou účtovníčkou dorieši vyplatenie odmien P-SLA za rok
2016.

3

33.

4

33.

Se-SLA pošle informácie k nezdokladovaným platbám z transparentných účtov OU.
UAD prerokuje na ČS úpravu vyplatenia 3.tranže urovnania poistnej udalosti - Veronika

GS

30.3.2017

Sekretariát SLA,
účtovníčka

5.4.2017

Sekretariát SLA

23.3.2017

ÚAD

Velez Zuzulová, vo výške: UAD – 2000€ a Rezerva Prezidenta – 1000€.
33.

OÚ pošlú do 31.3.2017 návrhy na zmenu stanov na Sekretariát SLA, ktorý ich pošle na
Legislatívno-právnu komisiu.

6

33.

Se-SLA požiada všetky komisie SLA podľa OP o vypracovanie správ, ktoré budú prílohou
výročnej správy.

7

33.

GS požiada právničku, aby v rámci paušálu, zosúladila všetky potrebné podklady - smernice
a poriadky pre Konferenciu, aby tá nebola ohrozená.

8

33.

9

33.

10

33.

11

33.

12

33.

5

OÚ SLA

24.3.2017

Sekretariát SLA

24.3.2017

GS, právnička SLA

24.3.2017

KRK žiada o spárovanie uznesení P-SLA a odborných úsekov s uzavretými zmluvami SLA
od roku 2016.

Predseda KRK

10.4.2017

KRK žiada Darinu Kubekovú o dodanie kópie dokladu zaslaného na Okresný súd Poprad
ohľadom stiahnutia žaloby v súlade s jej čestným prehlásením dodaným SLA pri podpise
mandátnej zmluvy, nakoľko nebolo zo súdu SLA doručené k dnešnému dňu žiadne
upovedomenie.

Darina Kubeková

30.3.2017

Predseda UAD zašle p. Bendikovi stanovisko právnej zástupkyne SLA, k preplateniu
zdravotných nákladov reprezentanta Martina Bendíka, v sume 1937,17€.
Se-SLA požiada p. Palovičovú, aby zvolala Medzinárodnú komisiu SLA – príprava na
Konferenciu FIS Portorož 2017.
KRK-SLA pripraví odpoveď na žiadosť p.Marekovej, ktorá jej bude následne zaslaná.

Predseda UAD

GS

15.4.2017

Predseda KRK

29.3.2017

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

EL

29-16/375

EL

29-16/376

EL

29-16/377

Text
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 na polovice medzi ÚSB a ÚAL.
P-SLA schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenskej lyžiarskej
asociácie, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa disciplinárny
poriadok SLA zo dňa 3.1.2015 v celom rozsahu.
P-SLA schvaľuje Registračný, prestupový a licenčný Slovenskej
lyžiarskej asociácie, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa
Registračný, prestupový a licenčný poriadok schválený dňa
3.1.2015 a účinný od 5.1.2015.
P-SLA schvaľuje Poriadok pre riešenie sporov Slovenskej lyžiarskej
asociácie, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu.

Status
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

splnené

splnené

29-16/378

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

trvá

29-16/379

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

trvá

EL

29-16/380

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

splnené

EL

29-16/381

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

trvá

EL

EL

EL

29-16/382

EL

29-16/383

Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František
Repka a podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení
v celom rozsahu zadávať členom SLA a/alebo orgánom SLA a/alebo
zamestnancom SLA úlohy, ktoré súvisia a/alebo sa týkajú
spravovania a riadenia SLA, najmä v oblasti právnej, finančnej,
hospodárskej, koncepčnej, či mediálnej, a to v čase pozastavenia a
obmedzenia čerpania finančných prostriedkov SLA podľa uznesení
predsedníctva SLA č. Uznesenie č 29-16/379 a Uznesenie č 2916/381 ako aj počas doby, kým nebude súdom právoplatne
rozhodnuté o návrhu niektorých členov SLA na zrušenie uznesení
konferencie SLA konanej dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je
vedený na Okresnom súde v Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158.
Zároveň predsedníctvo SLA súhlasí, aby členom SLA, ktorým budú
uložené úlohy podľa predchádzajúcej vety boli preplatené
preukázateľne vynaložené náklady a odmena vo výške 10 EUR/1
hod. Predsedníctvo SLA rozhodlo, že všetky náklady, ktoré SLA
vzniknú v súvislosti s vedením súdnych sporov vyvolaných členmi
ÚAD, ako aj náklady SLA na ochranu práv a záujmov SLA v
správnych, či iných konaniach pred orgánmi verejnej moci, ktoré
Predsedníctvo SLA schvaľuje skrátenie lehôt zvolávania
Predsedníctva SLA (v súlade s Čl. 2, bod 2 Rokovacieho poriadku
SLA) a lehoty na elektronické hlasovanie na lehotu 1 dňa počas
doby, kým nebude súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu
niektorých členov SLA na zrušenie uznesení Konferencie SLA
konanej dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je vedený na
Okresnom súde v Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158.

trvá

trvá

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

EL

29-16/384

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

trvá

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.

EL

29-16/385

EL

29-16/386

EL

29-16/387

29-16/388

29-16/389
29-16/390

29-16/391

P-SLA schvaľuje úpravu súčasného Disciplinárneho poriadku SLA, zo
dňa 30.06.2016 nasledovne: Mení sa článok 43 a znie takto: Čl. 43
Prechodné obdobie 1. Disciplinárnymi orgánmi SLA sú až do dňa
nadobudnutia právoplatného rozhodnutia vo veci odvolania SLA
proti predbežnému opatreniu, ktoré vydal Okresný súd Poprad sp.
zn. 9C/268/2016 dňa 30.06.2016, disciplinárne orgány podľa
disciplinárneho poriadku SLA zo dňa 3.1.2015. 2. Disciplinárne
orgány podľa bodu 1. tohto článku disciplinárneho poriadku
postupujú a konajú v rozsahu postupov a podľa právomoci
určených disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa 3.1.2015.
P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka
Repku, a podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní,
uskutočnením výberu a dohodnutím podmienok, a to v celom
rozsahu bez obmedzenia, vo veci zabezpečenia marketingových
činností pre SLA.
P-SLA schvaľuje návrh zmluvy medzi SLA a TMR a. s. o poskytnutí
reklamného plnenia v celkovej sume 20.000 eur/rok 2016 v
prospech vybraných športovcov.
P-SLA schvaľuje formulár žiadosti o poskytnutie príspevku MŠVVaŠ
SR uznanému športu v roku 2017, ktorého obsah tvoria údaje
zaslané zástupcami jednotlivých odborných úsekov SLA. P-SLA
zároveň poveruje Sekretariát SLA zaslaním žiadosti na MŠVVaŠ SR
do požadovaného termínu.
P-SLA schvaľuje program 29. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
P-SLA schválilo pretrvávajúci krízový režim v SLA. Dôjde však k
zmene zloženia krízového štábu. Krízový štáb bude pracovať v
zložení: prezident, viceprezidenti a predseda KRK SLA.
P-SLA schválilo čerpanie štátnych finančných prostriedkov v
krízovom režime, t. j. schválenie všetkých úhrad uskutočňujú
štatutári SLA.

splnené

splnené

splnené

splnené

splnené
trvá

trvá

29-16/392

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

29-16/393

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

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

nesplnené

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.

EL

29-16/400

30-16/401
30-16/402

30/16/403

30/16/404

30/16/405
30/16/406
30/16/407

UZN per rollam 1-17/16 : P-ÚAD schvaľuje prerozdelenie
finančných prostriedkov členom RD A, RD B, RD U21 v sezóne
2015/16 na základe predloženého rozpočtu ÚAD 2016 na ČS ÚAD
23.4. 2016, v dôsledku schváleného rozpočtu SLA P-SLA zo dňa
21.6.2016 (ktorým bol ponížený pôvodne predkladaný rozpočet pre
ÚAD) a pokles pridelených finančných prostriedky pre ÚAD, PÚAD finančné plnenie upravuje a ponižuje pre všetky kapitoly
rozpočtu ÚAD a teda aj všetkým členom RD A, RD B, a RD U21.
P-SLA schvaľuje program 30. zasadnutia s pozmenením poradia a to
nasledovne: bod 11a bude zaradený pred bod 4 programu.
P-SLA schvaľuje poveriť organizáciou EUCup mužov v zjazdovom
lyžovaní 02/2017 organizačnú zložku ESL.
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov
jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Zostatok každého
úseku bude ponížený o 50% a táto suma bude predmetom
dorovnania každému úseku podľa toho, či je úsek príjemca
(+zostatok) alebo dlžník (-zostatok)
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov
jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Chýbajúca suma pre
úseky po dorovnaní podľa UZN. 30-16/403, ktoré skončili s
kladným zostatkom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu FIS
zdrojov asociácie z prostriedkov 2017.
P-SLA schvaľuje prednesený návrh odmien funkcionárov P-SLA za
rok 2016
P-SLA schvaľuje zoznam reprezentačných družstiev jednotlivých
odborných úsekov na sezónu 2016/2017
P-SLA schvaľuje predložené súťažné poriadky úseku bežeckého
lyžovania, úseku alpských disciplín a úseku snoubordingu SLA

splnené

splnené
splnené

splnené

splnené
splnené
splnené

splnené

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

30-16/412

30-16/413

30-16/414

30-16/415

EL

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
SLA"
P-SLA berie na vedomie a schvaľuje voľbu predsedu Komisie
vzdelávania spomedzi jej členov, ktorým sa stal Michal Mollota.
P-SLA schvaľuje pre bývalú predsedkyňu KV SLA, p. A. Miseje
odmenu vo výške 1750 €. Každý odborný úsek asociácie prispeje
sumou 250,-€ z vlastných zdrojov úseku.
P-SLA berie na vedomie prijatú žiadosť, poveruje GS pripraví návrh
odpovede pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu
odpovede P-SLA bude tento zaslaný na adresu múzea.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-20/16 o
prerozdelení finančných prostriedkov členom UAD z radov RD A,
RD B, RD U21 za zaradenie do RD na sezónu 2016/17, ktorým je
výsledná finančná podpora (schválená ČS UAD 23.4.2016) všetkým
členom všetkých RD 2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií
ponížená o 30%.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 3-20/16 o
prerozdelení finančných prostriedkov z rozpočtu UAD 2016 pre
mládežnícke kluby UAD za ich činnosť v sezóne 2016/16, viď
príloha č. 18 zápisu z 30 zasadnutia P-SLA
P-SLA schvaľuje žiadateľov o členskú registráciu do SLA, na základe
predloženej zostavy žiadateľov o členstvo (príloha č. 17)

31-16/417

P-SLA schvaľuje predĺženie termínu podpisu Štatútu reprezentanta
SLA 2016/17 do 3. januára 2017 vrátane. Členovia reprezentácie
SLA sezóny 2016/17, ktorí predmetný dokument do uvedeného
termínu nepodpíšu, budú po tomto termíne prihlasovaní na preteky
FIS kalendára 2016/2017 s dátumom konania 4. januára 2017 a
neskôr, až do doby, pokiaľ nepodpíšu Štatút reprezentanta SLA
2016/17.
P-SLA schvaľuje program 31. zasadnutia bez pripomienok

31-16/418

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

31-16/419

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

31-16/416

31-16/420

31-16/421

31-16/422

GS spolu s predsedkyňou KRK SLA pripraví odvolanie na výzvu z
MŠVVaŠ SR ohľadom vrátenia finančných prostriedkov z dotácie
poskytnutej v roku 2015
P-SLA odsúhlasuje personálne zloženie na stretnutí s HKŠ MŠVVaŠ
SR v zložení: prezident, štatutári SLA, predsedkyňa KRK SLA, JUDr.
Faithová - právnik SLA, ombudsman OSV. GS zašle zoznam zloženia
na stretnutí s HKŠ.
P-SLA berie na vedomie stav podpísaných štatútov na prebiehajúcu
sezónu 2016/2017. P-SLA pristúpi do rokovaní o podpise štatútu
reprezentanta na nasledujúcu sezónu v apríli 2017 a bude v prípade
každého jedného reprezentanta trvať na jeho podpise ešte pred
začiatkom sezóny.

splnené

splnené
splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

Uznesenie nie je
schválené.

splnené
splnené

splnené
v procese

splnené

splnené

P-SLA schvaľuje Zmluvu o spolupráci so SAUŠ na SZU

31-16/423

2017 Almaty v termíne 29.1.-8.2.2017 pre úseky snoubord,
bežecké lyžovanie, úsek alpských disciplín. P-SLA schvaľuje
úhradu cestovných nákladov športovcov a členov tímu SLA na
podujatie SZU 2017 vo výške 8.448 eur ako pôžičku pre
SAUŠ. Predmetná suma bude následne refundovaná na účet
SLA zo strany SAUŠ do 30.03.2017.
schvaľuje Zmluvu o reklamnej spolupráci so
spoločnosťou Tatry mountain resorts a. s. na sezónu
2016/2017.

splnené

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

splnené

P-SLA

31-16/424

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
úseku bežeckého
lyžovania na MSJ a MS U23 Park City USA nasledovne:
Predsedníctvo

SLA

schvaľuje

nomináciu

U-23 pretekári: Andrej Segeč, Ján Koristek:
Juniori: Jozef Šefčík, František Šulek

31-16/426

Realizačný tím: Ondrej Benka- Rybár (servis), František Novodomec
(tréner, servis)
Peter Bartoň (vedúci akcie, servis)
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku akrobatického

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

Muži: Richard Jurečka

31-16/426

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:
Athlete

Jakubčová

Zuzana

Athlete

Šafáriková

Andrea

Staroňová

Laura

Athlete

Jaročšák

Miroslav

Athlete

Mažgút

Denis

Košík

Tomáš

Athlete

Athlete

náhradníčka

náhradník

Team Official

Coach

Mažgút

Branislav

Team Official

Coach

Bobrovský

Miroslav

Team Official

Coach - náhradník

Pavelka

Juraj

Team Official

Coach - náhradník

Košík

Radoslav

Za úsek skokov na lyžiach:
Viktória Šidlová – pretekárka
Tomáš Károly – tréner
Natália Hanková – pretekárka – náhradník
Ján Tánczos – tréner – náhradník

31-16/426

Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosti odborných úsekov –
Úsek bežeckého lyžovania a úsek lyžovania na tráve SLA
o zaradenie športovcov do systému skupinovej podpory
kategórie talentov NŠC v roku 2017

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
EL

32-17/427

EL

32-17/428

P-SLA schvaľuje nomináciu športovcov ÚAD do reprezentácie SR
na podujatie MS v zjazdovom lyžovaní 2017, St. Moritz v zložení a v
súlade s rozhodnutím P-ÚAD zo dńa 1.2.2017 (viď príloha).

splnené

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
koeficientov tabuľky činnosti úsekov 2016 (predložená ako návrh na
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, UTL: 16.000 eur, SU: 8.000 eur, SK: 7.500 eur na úsek a v
súlade s predpisom MŠVVaŠ SR o oprávnených výdavkoch z
príspevku.

splnené
Pozn.: v maily z
27.2.2017 je vedené
pod číslo 33-17/422

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

32-17/432

P-SLA schválilo, že na najbližšom predsedníctve budú
prerokované návrhy rozpočtu prerozdelenie štátnych zdrojov
na rok 2017

32-17/433

P-SLA schválilo zmluvu p. Martinkovičovej

splnené

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.

splnené

trvá

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

EL

33/17/435

splnené

33/17/436

P-SLA schválilo program 33. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.

splnené

33/17/437

P-SLA schválilo čerpanie príspevku uznanému športu z
kapitoly „Správa a prevádzka“ národného športového zväzu z
I. tranže vo výške 25 000€

splnené

33/17/438

P-SLA schválilo návrh koncepcie rozpočtu 2017 – Návrh p.
Ivaniča a p. Mersicha

splnené

Členské schôdze odborných úsekov SLA 2017 – update 16.03.2017
BÚ

ÚAD

SÚ

ÚSK

ÚAL

ÚLT

SNOUB

1. alebo 2.4.2017

x

30.03.2017

30.03.2017

x

18.-20.3.2017 alebo
25.-27.3.2017

x

1.3.2017 - stanovenie kľúča ČS OÚ podľa článku 21.2 stanov SLA najneskôr 30 dní pred konaním ČS OÚ (t. j. najneskôr 1.3.2017)

BÚ
OK

ÚAD
X

SÚ
OK

ÚSK
OK

ÚAL
OK

ÚLT
OK

SNOUB
X

19.3.2017 - doručenie zoznamu klubov a počtu mandátnych lístkov pre každý klub na ČS OÚ na sekretariát SLA do 19.3.2017

BÚ
OK

ÚAD
X

SÚ
OK

ÚSK
OK

ÚAL
OK

ÚLT
OK

SNOUB
X

24.3.2017 - odoslanie pozvánok na kluby členskej schôdze OÚ najneskôr 7 dní pred konaním schôdze (t. j. najneskôr 24.03.2017) prostredníctvom Sekretariátu SLA

BÚ

ÚAD

SÚ

ÚSK

ÚAL

ÚLT
17.3.2017

SNOUB

24.3.2017

?

24.3.2017

24.3.2017

?

(ak bude schôdza
25.3.2017, skôr byť už
nemôže)

?

ÚAL
?

ÚLT
OK

SNOUB
?

2.4.2017- konanie členskej schôdze každého OÚ najneskôr do 02.04.2017

BÚ
OK

ÚAD
?

SÚ
OK

ÚSK
OK

4.4.2017 - doručenie adresného zoznamu delegátov/náhradníkov z OÚ pre Ko-SLA 2017 na Se-SLA v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, registračné číslo SLA, označenie
delegát/náhradník 04.04.2017

BÚ
OK

ÚAD
X

22.4.2017 – konanie Ko-SLA 2017

SÚ
OK

ÚSK
OK

ÚAL
OK

ÚLT
OK

SNOUB
X

ZÁPIS
z 3. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA
Termín zasadnutia:

21. februára 2017 o 09.30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní:

P. Penkert, V.Staroň, P.Ilenčík, P.Kutlík, R.Hliničan

Predsedajúci:

Petra Penkert

Zapisovateľ:

Petra Penkert

Overovatelia:

Vladimír Staroň, Pavol Kutlík

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

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Informácie predsedníčky KRK
Ukončenie kontrol KRK
Podnety členov SLA
Rôzne

1. OTVORENIE
3. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK. Člen KRK, p.
Pavol Ilenčík vopred oznámil svoje meškanie na zasadnutie.
Zápis vypracuje Petra Penkert, overia Vladimír Staroň a Pavol Kutlík. Predsedajúcim dnešného
zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
V úvode bol schválený program 3. zasadnutia KRK SLA.
Uzn. č. 3-17/12:
KRK schvaľuje program 3. zasadnutia bez pripomienok.
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ
Súhrn úloh a uznesení tvorí prílohu č.1 tohto zápisu
Prišiel p.Ilenčík.

3. INFORMÁCIE PREDSEDNÍČKY KRK
Predsedníčka KRK informovala členov KRK o:
 Priebehu stretnutia SLA s ombudsmanom a HKŠ a o dohode ohľadom delegačného
kľúča. Podklady boli zaslané členom KRK po stretnutí,
 Stretnutí zväzov s HKŠ ohľadom zosúladenia stanov so ZoŠ s účasťou vtedajšej
generálnej riaditeľky sekcie športu. Za SLA sa zúčastnila okrem predsedníčky KRK aj
právna zástupkyňa SLA, JUDr. Faithová,
 Stretnutí zväzov s HKŠ dňa 14.2.2017 ohľadom oprávnených výdavkov. Za SLA sa
zúčastnila len predsedníčka KRK,
 Odoslanom vyúčtovaní dotácií 2016. Termín 15.2.2017 bol sekretariátom splnený.
Keďže finálna verzia vyúčtovania bola predsedníčke KRK poskytnutá až 14.2.2017
v poobedňajších hodinách (kedy bola na stretnutí s HKŠ), nebolo možné vykonať
kontrolu vopred. Táto prebieha od 15.2.2017.
 SLA má zverejnené zmluvy o priznaní príspevku uznanému športu v centrálnom
registri zmlúv, čo znamená, že MŠVVŠ SR by malo poslať financie v čo najkratšom
čase. Podľa informácii zo sekcie športu je toto zaslanie oneskorené aj oneskoreným
zaslaním avíza o vrátení nesprávne použitých financií za rok 2015 zo strany SLA
 Predsedníčka informovala o postupe úhrad od 1.1.2017 – každý doklad na úhradu je
najprv predložený KRK na schválenie, následne je zaradený do zoznamov na
schválenie príslušnému úseku a dvom štatutárom
Uzn. č. 3-17/13:
KRK žiada predloženie schváleného rozpočtu na rok 2017 každého OÚ, ako aj
sekretariátu SLA. KRK bude akceptovať aj percentuálne schválený rozpočet do času,
kým bude schválený rozpočet SLA.
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. UKONČENIE KONTROL KRK
Prebiehajúce kontroly:
 Podujatia 2016 – ukončené dňa 21.2.2017
o KRK zistila závažné nedostatky pri EP v snoubordingu, ktoré žiada odstrániť do
10.3.2017
o FIS Masters Cup v zjazdovom lyžovaní bola veľká časť požiadaviek KRK
splnená organizátorom, KRK žiada o doplnenie dokladov do 10.3.2017
o Pri podujatiach BU neboli KRK zistené nedostatky.
 Autá SLA – KRK žiada o doplnenie dátumov úhrady HP a ZP
 Zápisy SLA a OÚ – ukončené dňa 21.2.2017
o KRK žiada o bezodkladné dodanie zápisov a dodržanie uzn.P-SLA, v opačnom
prípade bude nútená pristúpiť k opatreniam
 Zmluvy asociácie s paušálnym plnením a pracovné zmluvy – kontrola prebieha, k tejto
kontrole žiada KRK prítomnosť KRK dňa 28.2. o 9,30 na Se-SLA
 Stav záloh k 31.1.2017 – kontrola prebieha

5. PODNETY ČLENOV SLA
KRK neeviduje žiadne nevyriešené podnety členov SLA ku dňu konania zasadnutia v súlade
s Disciplinárnym poriadkom.
Se-SLA doručil KRK:
 Žiadosť p.Bendíka o:
a) uvedenie Martina Bendíka zoznamu RD v súťažnom poriadku UAD, rovnako aj
na webovej stránke SLA
b) uhradenie liečebných nákladov a poistenia člena RD B
c) pridelenie dotácie členovi RD B na športovú činnosť
KRK sa žiadosťami zaoberala, vyhovuje p.Bendíkovi v bode a), v ostatných bodoch posúva
žiadosť na rozhodnutie P-SLA.
 žiadosť p.Kmeťa o informáciu, prečo KRK nekonala ohľadom jeho podnetu.
KRK má vedomosť o tom, že jeho podnet bol riešený predchádzajúcou KRK. Napriek tomu, že
p.Kmeť nie je členom SLA a teda ako on nemá žiadne povinnosti voči SLA, tak aj SLA nemá
žiadne povinnosti voči nemu, bude ho KRK listom informovať.
 Žiadosť p.Marekovej o preskúmanie podnetu orgánov SLA pri zverejnení osobných
údajov členov SLA
KRK sa žiadosťou zaoberala, pričom zistila, že SLA splnila Úradom pre ochranu osobných
údajov SR uložené opatrenia. KRK žiada P-SLA, ako aj Se-SLA a ostatné orgány, aby do
budúcna boli podobné materiály vopred prerokované s právnym zástupcom SLA.
KRK žiada členov SLA, aby situáciu v SLA zbytočne nevyhrocovali a svojou činnosťou prispeli
k ukľudneniu a narovnaniu vzťahov vo všeobecnosti.
6. RÔZNE
 Členovia KRK sa informovali, z akého dôvodu nie je na webovej stránke informácia
o strieborných medialách z MS.
o predsedníčka KRK sa o informovaní členov SLA prostredníctvom webovej
stránky SLA informovala na predchádzajúcom P-SLA, pričom športová
riaditeľka ÚAD, D.Kubeková informovala, že P-ÚAD sa rozhodlo svojich členov
neinformovať prostredníctvom webovej stránky, ale len prostredníctvom
newslettrov pripravovaných p.Madrovou. Predsedníčka si žiadala vyjadrenie
ÚAD aj písomne, no do dnešného dňa ním nedisponuje. Ostatné úseky
vkladajú informácie na webovú stránku prostredníctvom svojich športových
riaditeľov, GS schvaľuje zverejnenie správy. P-UAD nespolupracuje ani s PR
agentúrou SLA, z týchto dôvodov chýbajú aj správy na facebookovom profile
SLA o zjazdároch.
 Členovia KRK žiadajú P-SLA o okamžité dopracovanie legislatívnych poriadkov podľa
reálneho stavu a zosúladenie so stanovami SLA. Jedná sa najmä o organizačný
poriadok SLA, podľa ktorého by sa činnosť SLA mala riadiť. Žiadajú najmä
o dopracovanie kompetencií Komisii vzdelávania a jednotlivým funkciám

 Člen KRK požiadal o informáciu, či bol na Se-SLA doručený dodací list k faktúre za
oblečenie pre ÚAD
Úloha č.1/3.KRK:
Predsedníčka KRK vyžiada Se-SLA dodací list, ktorý bude poskytnutý do skladu ÚAD
na kontrolu. KRK žiada GS o zabezpečenie správnej evidencie materiálu. KRK žiada
o vyžiadanie dodacieho listu prostredníctvom Se-SLA dodávateľskú firmu v prípade,
že SLA nebol dodací list dodaný.
 Uzn. č. 3-17/14:
KRK žiada o zverejnenie korešpondencie krízového režimu podľa prílohy č. 2 v sekcii
Asociácia – Dôležité informácie do termínu 3 dní od doručenia zápisu Se-SLA.
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
 KRK sa venovala listu sekcie športu ešte pod vedením p.Maršálekovej, v ktorom sekcia
na základe kontroly účelovo určených prostriedkov na meno športovca rozhodla, že
SLA je povinná vrátiť finančné prostriedky z r.2015. KRK vyjadrila nespokojnosť
s priebehom kontroly. Sekcia športu zistila, že SLA uviedla nesprávnu informáciu
o výsledku športovca BU – ME do 23 rokov. SLA však podľa zistení KRK disponuje
oficiálnou pozvánkou a oficiálnymi výsledkami, kde je uvedené, že to boli ME do 23
rokov pod hlavičkou ESF. Tiež KRK vidí nesúlad s povinnosťou vrátenia nesprávne
vyúčtovaných financií, ktoré ale sekcia športu započítala dvakrát. SLA si svoju
povinnosť vrátenia financií musela splniť, napriek tomu však KRK žiada vypracovanie
a zaslanie listu ministrovi školstva so žiadosťou o prehodnotenie. KRK má za to, že
v tomto prípade sa naplnili obavy SLA ohľadom konfliktu záujmov p.Maršálekovej.
 Uzn. č. 3-17/15:
KRK žiada o vypracovanie a zaslanie listu ministrovi školstva ohľadom povinnosti
vrátenia štátnej dotácie pre porušenie finančnej disciplíny s uvedením faktov
a dôkazov o správnosti konania SLA.
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Petra Penkert
21.2.2017

Vladimír Staroň
28.2.2017

Pavol Kutlík
28.2.2017

Petra Penkert
28.2.2017

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 3. Zasadnutie KRK SLA

2.

Prezenčná listina z 3. Zasadnutie KRK SLA

3.

Zoznam úloh a uznesení

4.

Zoznam korešpondencie krízového režimu

ZOZNAM ÚLOH A UZNESENÍ:
1-16/1KRK
KRK schvaľuje program 1. zasadnutia bez pripomienok
KRK ukladá P-SLA podať trestné oznámenie vo veci dodania bezpečnostných sietí na príslušné
1-16/2
orgány SR
KRK žiada o doručenie prostredníctvom Se-SLA všetkých podkladov Disciplinárnej komisii, aby
1-16/3
mohla v tejto veci konať

1-16/4

KRK prijíma stanovisko, že stanovy schválené Konferenciou SLA dňa 29.5.2016 sú znovu platné
odo dňa doručenia rozhodnutia Krajského súdu v Prešove o zrušení predbežného opatrenia,
ktorým bola okrem iného pozastavená aj účinnosť stanov. KRK poveruje predsedníčku KRK
vypracovaním stanoviska KRK ohľadom platnosti stanov a zabezpečením zverejnenia tohto
stanoviska na webovej stránke SLA

1-16/5

Predsedníčka KRK na nasledujúce zasadnutie pripraví informácie o ekonomickej smernici SLA,
smernici o používaní áut SLA, resp. materiálu SLA, príp. iné smernice, poriadky, alebo záväzné
postupy, ktoré nie sú zverejnené na webovej stránke SLA, napr. pri schvaľovaní úhrad,
podmienkach zvolávania zasadnutí P-SLA, OÚ a komisií a zverejňovaní pozvánok, podkladov
a pod

1-16/6

KRK žiada P-SLA zabezpečením uzatvorenia otvorených záloh najneskôr do 5.12.2016.
V prípade, že zálohy nebudú uzatvorené, bude KRK trvať na zastavení financovania daného
úseku + pokute v prospech iných úsekov

1-16/7

KRK žiada P-SLA zabezpečením čerpania ŠR vrátane úhrady najneskôr do 27.12.2016 tak, aby
SLA nebola nútená nevyčerpané prostriedky vrátiť ministerstvu

1-16/8

KRK berie na vedomie nespokojnosť členov SLA s miestom konania zasadnutí P-OÚ a odporúča
sa touto problematikou zaoberať na jednotlivých ČS OÚ. KRK bude žiadať o zaradenie bodu
„miesto rokovania P-OÚ“ do ČS OÚ

1-16/9

2-16/10

2-16/11

KRK berie na vedomie nespokojnosť p.Franka ohľadom registrácie klubu LK Martin a jeho
členov v SLA, zároveň sa ale stotožňuje sa s listom prezidenta SLA, s predchádzajúcim šetrením
a stanoviskom KRK, pričom ukladá Se-SLA registrovať klub LK Martin a jeho členov výlučne
v súlade s platným Registračným, prestupovým a licenčným poriadkom SLA. Rovnako ukladá
Se-SLA postupovať aj v prípade predĺženia platnosti LK Martinské Hole a jeho členov
KRK schvaľuje program 2. zasadnutia bez pripomienok
KRK žiada GS a športových riaditeľov jednotlivých OU o okamžité odstránenie zistených
nedostatkov podľa pokynov predsedníčky KRK. Na tieto nedostatky KRK upozorňuje už
niekoľkýkrát a preto KRK žiada P-SLA o zabezpečenie nápravy tak, aby tieto nedostatky neboli
opakované, a aby bolo zabezpečené dodržiavanie uznesenia P-SLA č. 29-16/384. KRK vykoná
kontrolu splnenia začiatkom roka 2017 a v prípade, že tieto nebudú odstránené, navrhne P-SLA
ďalší postup

