ZÁPIS
z 34. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

03.04.2017_09.30 hod.

Miesto:

Kartik s. r. o., Sásovská cesta 14565/106 , 974 01 B. Bystrica

Prítomní členovia P-SLA:

Ivanič, Mersich, Hliničan, Šandor, Malák, Tánczos, Šlepecká, Poľanová, Kartík
(9)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Martin Kurcáb, Peter Ďurčo

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Ivan Ivanič, Natália Šlepecká

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Členské schôdze OÚ SLA 2017
a) aktuálny stav príprav/priebehu – report predsedu OU
b) závery pre Ko-SLA 2017
4. Konferencia SLA 2017
a) organizácia Ko-SLA
b) podklady pre Ko-SLA
c) uznesenia ku Ko-SLA
5. Informácie KRK SLA
6. Záver
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1. Otvorenie
34. zasadnutie P-SLA otvoril 2. Viceprezident SLA, Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA.
Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Ivan Ivanič a Natália Šlepecká. Predsedajúcim dnešného
zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Žiaden
z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Nebol prítomný Mgr. František Repka, svoju neúčasť ospravedlnil mailom. Nebol prítomný p.Rajčan,
informoval telefonicky GS, že sa pokúsi uvoľniť zo zamestnania a prísť.
P-SLA je prítomné v počte 9 z 11, to jest 34.P-SLA je uznášania schopné v zmysle Rokovacieho
poriadku a Stanov SLA.
Viceprezident Ivanič privítal hosťa p. Kurcába, bývalého predsedu Kontrolno-revíznej komisie. Ďalej
skonštatoval, že úsek UAD nie je prítomný, ani v zastúpení športovej riaditeľky - p. Kubekovej.
2. Viceprezident dal v úvode schváliť program 34. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

34/17/439

P-SLA schválilo program 34. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
ZA:

9 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Tanczos, Poľanová,
Malák,
Šlepecká,
Kartík)

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.
3. Členské schôdze OÚ SLA 2017
a) aktuálny stav príprav/priebehu – report predsedu OU
BU – 2.4.2017 – Viceprezident Ivanič informoval, že dňa 2.4.2017 bol na ČS BU zvolený
nový predseda BU – Michal Malák. Michal Malák prevzal funkciu Predsedu BU a zároveň sa
plánuje vzdať funkcie v P-SLA. Zároveň uviedol, že delegáti boli v záveroch veľmi jednotní,
a hlasovania, ktoré prebehli či už ohľadom volieb, alebo situácie v SLA boli 99%, príp. aj
100%.
– schôdza prebehla bez problémov.
Úloha # 1 z 34. P-SLA – Predsedníčka KRK preverí, či zvolenie Petra Ďurča do predsedníctva OU
BÚ nie je v rozpore s legislatívnymi poriadkami, nakoľko je aj členom disciplinárnej komisie. Termín:
15.4.2017
SU – 10.4.2017 – priebeh schôdze bol narušený p. Maršálekovou, kvôli podozreniu z
nezrovnalostí vo výpočte kľúča počtu delegátov a ich hlasov. ČS SU bola spochybnená a P-SU
rozhodlo o jej preložení na iný termín – 10.4.2017. P-SU rozhodlo,že predsedať tejto ČS SU
bude p. Mersich.
USK – 30.3.2017 – schôdza prebehla bez problémov.
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UAL – 2.4.2017 – schôdza prebehla bez problémov.
ULT – 27.3.2017 – schôdza prebehla bez problémov.
USN – 29.3.2017 – schôdza prebehla bez problémov.
UAD – dátum konania ČS OU nebol do zasadnutia P-SLA určený.
– GS informoval, že 2.4.2017 bol doručený zápis zo zasadnutia UAD, ktoré sa konalo dňa 1.3.2017. V
bode 4 – Konferencia SLA, je uvedené, že bol schválený delegačný kľúč ČS UAD, podľa stanov SLA
a stavu aktívnych členov SLA k 28.2.2017 podľa evidencie SLA a tento výpočet tvorí prílohu tohto
zápisu. V zápise je ďalej uvedené, že riadnu ČS UAD môže P-UAD uskutočniť až po konci sezóny.
Tým by však nesplnili úlohu uznesenia P-SLA, na základe dohody medzi SLA, HKŠ a SOV, dodať do
4.4.2017 zoznamy delegátov na konferenciu SLA 2017. P-UAD navrhuje požiadať o súhlas P-SLA, aby
sa konferencie SLA mohli zúčastniť delegáti schválení na ČS UAD dňa 23.4.2016, ktorí boli zvolenými
delegátmi až do najbližšej ďalšej ČS UAD. K zvolaniu ČS UAD pred koncom sezóny, podľa názoru PUAD, bránia preteky, ktoré sa ešte budú konať, a to, že nie je známy rozpočet SLA, tým pádom
UAD nevie predložiť svoj rozpočet svojej členskej základni.
– Predsedníčka KRK uvidela, že od konania zasadnutia UAD dňa 1.3.2017, je odvtedy, toto - 34. PSLA, druhé zasadnutie P-SLA a P-UAD ešte ani len nepožiadalo P-SLA o schválenie zoznamu
delegátov.
Pozn.: Prišiel p. Rajčan. Predsedníctvo je prítomné v počte 10. p. Rajčan sa ospravedlnil generálnemu
sekretárovi za neskorý príchod.
– p. Ivanič vyzval p. Rajčana k vyjadreniu sa o situácii vo veci ČS UAD. P. Rajčan uviedol, že ČS má
schválený menný zoznam delegátov na konferenciu 2016 a všetky konferencie, ktoré sa budú konať
do najbližšej ČS UAD.
– Predsedníčka KRK mu vysvetlila, že ČS UAD 23.4.2016 neschválila menný zoznam delegátov, ale
len delegačný kľúč. Menný zoznam delegátov určilo a následne schválilo P-UAD podvečer po
ukončení ČS UAD 2016.
– GS bol požiadaný zobraziť a prečítať uznesenie č. 13 zo zápisu z ČS UAD, kde je uvedené: „ČS
UAD schvaľuje návrh P-UAD na návrh delegátov na konferencie SLA, nominuje zástupcov:
 zástupcov reprezentantov RD-A a RD-B – muži a ženy, RDU-21, ktorí splnili kritériá do
reprezentácie na nasledovnú sezónu a to za každého reprezentanta 1 delegát,
 7 členov P-UAD,
 zostávajúci počet delegátov budú tvoriť zástupcovia lyžiarskych klubov s najlepšími
výsledkami dosiahnutými v žiackych a predžiackych pretekoch Slovenského pohára v sezóne
2015/2016, na základe sčítania bodov dosiahnutých v žiackych a predžiackych pretekoch
Slovenského pohára a súčasne na základe takto určeného kľúča zaväzuje P-UAD vypracovať
a schváliť menný zoznam delegátov na konferencie, ktoré sa budú konať do najbližšej ČS
UAD v roku 2017, spolu s náhradníkom za každého takto určeného delegáta.
– p. Kurcáb informoval, že ešte ako predseda KRK žiadal o doloženie zvukových záznamov a príloh
k uvedeným zápisom a už dopredu upozorňoval, že takto zvolení delegáti nie sú platní delegáti pre
budúce konferencie SLA, keďže nie sú v súlade so ZoŠ a Stanovami SLA.
– GS uviedol, že ČS UAD bola 23.4.2016 a menný zoznam delegátov a náhradníkov na Konferenciu
SLA je prílohou nie zápisu z ČS UAD ale prílohou zápisu zo 14. Zasadnutia P-UAD, ktoré to v
UZN.1/14 schvaľuje.
– p. Rajčan uviedol, že uvedení delegáti, schválení dňa 23.4.2016 sa zúčastnia Konferencie. ČS UAD sa
bude konať 30.4.2017 a skorší dátum nestihli, pretože prebiehala preteková sezóna. Najprv musia
zasadať všetky komisie, až následne môže byť ČS UAD.
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– p. Kurcáb mu opäť oponoval a upozornil ho, že ak pozná Stanovy SLA a ZoŠ tak musí vedieť, že
títo delegáti nie sú platní delegáti pre Konferenciu SLA 2017, keďže nie sú v súlade so ZoŠ
a Stanovami SLA.
– p. Ivanič dodal, že už len tým, že od ČS UAD 2016 prebehla zmena stanov, uvedený zoznam
delegátov je neplatný, nakoľko sa zmenil kľúč výpočtu delegátov.
b) závery pre Ko-SLA 2017
– GS informoval, že podľa zákona musí SLA 7 dní pred konaním zasadnutia zverejniť na web stránke
listinu kandidátov a náhradníkov. GS prezentoval návrh formátu delegačnej listiny OÚ.
Úloha # 2 z 34. P-SLA – Se-SLA upraví formát delegačnej listiny OU - časť náhradníci a pošle na POU k vyplneniu. Termín: 04.04.2017
Uznesenie č. 34/17/440
P-SLA nariaďuje OU doručiť na Sekretariát SLA delegačné listiny, delegátov a náhradníkov OU pre
Ko-SLA 2017 v rozsahu - meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email, vrátane zápisnice ČS, do
7.4.2017. Úseky - UAD a US, ktoré dovtedy nemajú realizovanú ČS majú túto povinnosť do
12.4.2017.
ZA:

8 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Poľanová,
Malák,
Šlepecká, Kartík)

NEPRÍTOMNÍ:

1 (Tanczos)

ZDRŽAL SA:

1 (Rajčan)

– prehľad stavu Členských schôdzí odborných úsekov SLA 2017 k 31.03.2017 tvorí prílohu tohto
zápisu.
4. Konferencia SLA 2017
a) Organizácia Ko-SLA
– GS prezentoval návrh pozvánky s programom a dátumom Konferencie 2017.
– GS informoval, že 15 dní pred konaním Konferencie musí byť na web stránke SLA uverejnený
dátum a miesto konania konferencie.
– P-SLA prerokovalo návrh Programu Ko-SLA 2017. P. Ivanič pripomenul, aby sa do programu
konferencie doplnil bod k zvoleniu nového zástupcu v P-SLA za BÚ, nakoľko Michal Malák prevzal
funkciu Predsedu BU a vzdá sa funkcie v P-SLA.
– GS Informoval, že pozvánky pri navrhovanom dátume konania Konferencie, 22.04.2017, potrebné
zaslať najneskôr 7 dní pred konaním zasadnutia, to jest nasledovný týždeň.
– p. Ivanič požiadal Se-SLA vyhodnotením ponúk na organizovanie zasadnutia a návrh miesta konania.
Skonštatoval, že P-SLA je komfortné s dátumom konania a programom, ostáva stanoviť miesto
konania.
Úloha # 3 z 34. P-SLA – Se-SLA vyhodnotí ponuku na konanie zasadnutia Konferencie SLA 2017
a informuje štatutárov o výsledku a návrhu. Termín: 05.04.2017
Kompletná pozvánka bude schválená P-SLA Uznesením, a to elektronickým hlasovaním.
– p. Ivanič navrhol predsedovi UAD, aby zvolal ČS UAD na 22.4.2017, aby sa Konferencia mohla
uskutočniť do 30.4.2017. P. Mersich doplnil, že je stále možné zvolať ČS UAD aj na piatok
21.04.2017. Stále je dostatočný časový priestor a nerozumie prečo P-UAD nekoná v tejto veci. Daný
návrh bude zaslaný na schválenie P-SLA Uznesením, a to elektronickým hlasovaním.
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Úloha # 4 z 34. P-SLA – Štatutári SLA preveria na odbore HKŠ, či je možnosť posunúť
Konferenciu SLA 2017, aby sa zabezpečila legitimita delegátov UAD. Termín: 5.4.2017
b) podklady pre Ko-SLA a c) uznesenia ku Ko-SLA
delegačný kľúč Konferencie SLA 2017
– Počet delegátov s právom hlasovať je rozdelený medzi jednotlivé úseky, takto:
 7 zástupcov za úsek akrobatického lyžovania,
 15 zástupcov za úsek alpského lyžovania,
 15 zástupcov za úsek bežeckého lyžovania,
 7 zástupcov za úsek lyžovania na tráve,
 7 zástupcov za úsek severskej kombinácie,
 7 zástupcov za úsek skokov na lyžiach,
 7 zástupcov za snoubording,
 1 zástupca zastupujúci športovcov.
– Každý delegát s právom hlasovať má1 hlas. Delegátom s právom hlasovať nemôže byť funkcionár
SLA len na základe výkonu funkcie v orgáne SLA.
Delegát – zástupca športovcov
Delegáta – zástupcu športovcov navrhuje záujmová organizácia športovcov, ktorá je členom SLA, a ak
takej niet, tak ho môže navrhnúť najmenej 50 športovcov. Delegát navrhnutý záujmovou organizáciou
športovcov sa preukazuje návrhom a splnomocnením záujmovej organizácie športovcova členským
preukazom SLA.
Ak niet záujmovej organizácie športovcov, tak delegát sa preukazuje členským preukazom SLA a
písomným návrhom minimálne 50 športovcov, ktorí sú členmi SLA, a ktorého obsah určí
predsedníctvo SLA tak, že vydá jednotný návrhový hárok, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, číslo členského preukazu SLA a vlastnoručný podpis športovca, ktorý kandidáta podporil.
V prípade, že požiadavku na delegáta - zástupcu športovcov, ktorého navrhlo minimálne 50
športovcov, preukážu viaceré osoby, delegátom s právom hlasovať je tá osoba, ktorú navrhol väčší
počet športovcov, ktorí sú členmi SLA.
– na web stránke bude uverejnený Návrhový lístok na delegáta – zástupca športovcov. Originál
návrhového lístku kandidáta sa musí doručiť je potrebné doručiť osobne alebo doporučene poštou
na Se-SLA, Se-SLA si upresní dátum tak aby bol dostatok času na spracovanie.
– 7 dní pred začatím Ko-SLA musí byť na webovom sídle SLA zverejnený zoznam Delegátov - za
športovcov, pokiaľ ich je viac s viac ako 50 navrhovateľmi, na Ko_SLA sa zúčastní ten, ktorý mal
najvyšší počet navrhovateľov.
rokovací a volebný poriadok
– budú schválené Uznesením, a to elektronickým hlasovaním.
návrh stanov
– stanovy budú schválené Uznesením, a to elektronickým hlasovaním.
predsedajúci konferencie
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Uznesenie č.

34/17/441

P-SLA schvaľuje Iva Ivaniča ako predsedajúceho na Konferencii SLA 2017
ZA:

8 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Poľanová,
Malák,
Šlepecká, Kartík)

NEPRÍTOMNÍ:

1 (Kartík)

ZDRŽAL SA:

1 (Rajčan)

návrh osôb pre:
- návrhovú komisiu,
- mandátovú komisiu,
- volebnú komisiu,
- zapisovateľa,
- overovateľov zápisnice,
- skrutátorov.
Úloha # 5 z 34. P-SLA – Se-SLA vyzve OU na zaslanie mien na návrh osôb na procesné komisie
pre Konferenciu 2017. Termín: 06.04.2017
návrhový lístok pre kandidáta na funkciu prezidenta
– Povinnosť zverejniť návrhový lístok na webovom sídle v dostatočnom predstihu.
kandidátska listina na Prezidenta SLA
– Povinnosť zverejniť zoznam kandidátov a ich navrhovateľov na webovom sídle min. 3 dni pred KoSLA.
materiály a rozhodnutia, ktoré je potrebné pripraviť
– GS predniesol zoznam materiálov, ktoré je potrebné pripraviť a schváliť pred Konferenciou a ktoré
musia byť doručené delegátom najneskôr 3 dni pred Ko-SLA:
1. Výročná správa SLA 2016 – GS navrhol čo môže byť predmetom výročnej správy
(výsledky, novinky, podujatia, vzdelávanie...), členovia P-SLA pošlú návrhy na činnosti, ktoré
prebehli v danom roku a ktoré môžu byť zapracované do správy.
2. Účtovná uzávierka 2016 a správa auditora 2016,
3. Správa KRK za 2016 – pripraví predseda KRK,
4. Predpis o talentovanej mládeži 2017 – kritériá z jednotlivých OU doplniť,
Uznesenie č. 34/17/442
P-SLA nariaďuje P-OU doručiť na Sekretariát SLA exaktnú formu kritérií, účelu a rozdelenia
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, pre Rozvoj talentovanej mládeže daného OU.
Termín: 7.4.2017
ZA:

8 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Poľanová, Šlepecká,
Rajčan, Tanczos)

NEPRÍTOMNÍ:

2
(Kartík,
Malák)

ZDRŽAL SA:

0

5. Zmena Stanov,
6. Správa predsedníctva SLA
7. Rokovací poriadok a volebný poriadok,
8. Koncepcia činnosti a smerov rozvoja SLA – P-OU zašlú koncepcie činností za svoj OU.
9. Rozhodnutie o výške ročného príspevku na športovú činnosť SLA,
10. Rozhodnutie o založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom bude SLA –
dozornú radu bude schvaľovať SLA. Hlavné dôvody pre založenie obchodnej spoločnosti:
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SLA vykonáva aj podnikateľskú činnosť a tá dosahuje zisk čo nie je v súlade s
formou SLA ako občianskym združením neziskového typu,
 rozpor s procesmi zviazanými s DPH a negatívny vplyv na finančné toky športovej
činnosti (nepodnikateľská činnosť),
 zbytočné predražovanie športovej činnosti a riziko konfliktu s kontrolnými
orgánmi štátu,
 výhodou je sprehľadnenie činností, ich rozdelenie (podnikateľské vs športové) a
ich financovania,
 výhodou je možnosť rozvoja podnikateľskej činnosti aj do oblasti marketingu,
predaja práv a uchádzania sa o súkromné zdroje.
- p. Ivanič požiadal GS kvantifikovať s akým obratom by eventuálne takáto obchodná spoločnosť
pracovala a doplniť túto informáciu ku vyššie uvedeným dôvodom.
Úloha # 6 z 34. P-SLA – GS prepočítať finančné toky, ktoré by boli manažované obchodnou
spoločnosťou pod SLA pre podnikateľské činnosti. Termín: 06.04.2017
požiadavky z účtovníctva a auditu
– Schváliť podanie žiadosti o zrušenie registrácie DPH pre SLA, nakoľko je pre SLA nevýhodná.
Uznesenie č. 34/17/443
P-SLA poveruje p. Košickú a p. Škrovinovú k vypracovaniu a podaniu návrhu k zrušeniu registrácie
DPH pre SLA.
ZA:

10 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Poľanová,
Malák,
Šlepecká,
Kartík,
Rajčan, Tanczos)

NEPRÍTOMNÍ:

0

ZDRŽAL SA:

0

– Schválenie účtovnej uzávierky k roku 2016 – bude schválená Uznesením a to elektronickým
hlasovaním.
– Schváliť uznesenie ohľadom sietí vratky na MŠVVaŠ.
Uznesenie č. 34/17/444
P-SLA berie na vedomie ponížene stavu majetku SLA o 4990,80 € z toho 3500€ - štátne zdroje 2015,
ktoré sú predmetom vrátenia na MŠVVaŠ SR.
ZA:

10 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Poľanová,
Malák,
Šlepecká,
Kartík,
Rajčan, Tanczos)

NEPRÍTOMNÍ:

0

ZDRŽAL SA:

0

Úloha # 7 z 34. P-SLA – GS kontaktovať MŠVVaŠ a prediskutovať formu a spôsob vrátenia
prostriedkov z účelovej dotácie SLA 2015 na MTZ vo výške 7.000 eur z dôvodu nekonania verejného
obstarávania a podozrenia na subvenčný podvod v tejto veci vedením úseku alpských disciplín.
Termín: 06.04.2017
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– Schváliť uznesenie ohľadom nezdokladovaných platieb z TÚ jednotlivých úsekov.
Uznesenie č. 34/17/445
P-SLA schválilo samostatnú evidenciu pohľadávok v účtovnej evidencii voči partnerom SLA ku
31.12.2016 (nezdokladované výdavky) vo výške 10026 €.
ZA:

9 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Poľanová,
Malák,
Šlepecká,
Kartík,
Rajčan, Tanczos)

NEPRÍTOMNÍ:

0

ZDRŽAL SA:

1 (Rajčan)

– Kniha pohľadávok UAD – obchodní partneri.
Úloha # 8 z 34. P-SLA – Se-SLA v spolupráci s Viceprezidentom Mersichom dorieši Knihu
pohľadávok UAD – obchodní partneri (LK Šachtičky, Saalová, 2 x Hrehorová, Kupčo ml.) Termín:
30.04.2017
5. Informácia z KRK
a) súdne spory
– GS prezentoval prehľad všetkých aktívnych súdnych súdnych sporov voči SLA. Zoznam súdnych
sporov tvorí prílohu tohto zápisu.
– GS informoval, že zároveň SLA eviduje 3 trestné oznámenia:
 SLA na Kmeť – falšovanie podpisu a neoprávnená manipulácia s prihláškou člena do SLA, kde
SLA dostala vyjadrenie ORPZ, že sa začalo vyšetrovanie prečinu,
 SLA na Neznámy páchateľ - subvenčný podvod v dotácii SLA 2015 (siete v hodnote 7.000€
+ spolufin.), kde SLA dostala vyjadrenie ORPZ, že sa začalo trestné stíhanie,
 T. Kmeť na SLA – oprávnenosť úhrady cestovných príkazov J. Hermélyho.
– GS uviedol, že PO Poprad zahájilo vypočúvanie svedkov vo všetkých 3 záležitostiach.
– p. Ivanič predložil návrh, aby vratka, 7.000 eur za pochybenie v realizácii dotácie „siete“, bola
uhradená z finančných prostriedkov UAD.
– p. Rajčan na otázku od p. Ivaniča, či súhlasí s týmto návrhom odpovedal, že podľa jeho názoru by
vratka mala byť vrátená z prostriedkov celej SLA, nielen z prostriedkov UAD.
– p. Kurcáb informoval, že uvedené pochybenie a tento konkrétny subvenčný podvod vymyslel,
realizoval a tým pádom spôsobil konkrétny úsek – UAD, ktorý by mal túto vratku znášať sám.
– p. Mersich dodal, že na základe záveru šetrenia danej veci, na najbližšom predsedníctve navrhne PSLA, aby sa uznesením rozhodlo, z akých finančných prostriedkov bude daná vratka vrátená na
MŠVVaŠ.

b) informácie zo zasadnutia KRK_SLA a kontrolnej činnosti
– predseda KRK upozornil členov P-SLA, že P-OU musí každý týždeň pravidelne odsúhlasiť výšku
úhrady a zdroj úhrady. Bez tohto súhlasu nebude Se-SLA realizovať žiadne platby. To samozrejme za
predpokladu, že kontrolór SLA uvedený výdavok schváli z titulu oprávnenosti a efektívnosti.
– predseda KRK informovala p. Rajčana, že Sekretariát SLA nemá schválené úhrady faktúr v KPFD od
UAD. Z toho dôvodu účtovníčka nerealizovala pre dodávateľov UAD ich platby. Dodávatelia začínajú
zasielať upomienky. Rajčan informoval, že všetky faktúry boli schválené, nevie prečo ich športová
riaditeľka UAD nedoručila na Se-SLA, a budú zaslané na Se-SLA.
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c) Správa Predsedu disciplinárnej komisie za obdobie
– DK zasadala, kde p. Ďurčo informoval, že sa zaoberali podnetom na disciplinárne konanie na
bývalého člena SLA, Tomáša Kmeťa a druhým podnetom na Športový klub TOM, kde je uvalené
predbežné opatrenie na pozastavenie činnosti klubu a zároveň trestné oznámenie Mgr. Kmeťa za
neoprávnenú manipuláciu s prihláškou člena SLA.
– Takisto informoval, že DK sa bude zaoberať podnetom podaným na P-UAD ohľadom neochoty
zvolať ČS UAD v termíne doporučenom P-SLA, tak aby boli splnené podmienky dohody medzi SLA
a MŠVVaŠ a SOV ohľadom konania Ko-SLA, úpravy stanov a následne tak plynulého pokračovania
financovania SLA zo štátnych zdrojov.
6. Rôzne
– GS pripomenul úsekom doručiť na Se-SLA schválený plán činnosti OU na rok 2017 a k tomu
v súlade plánované výdavky úseku na rok 2017. pripomenul, že P-SLA schválilo rozdelenie príjmovej
časti a aby mohol byť dokončený celkový rozpočet, je potrebné dopracovať výdavkovú časť
rozpočtu SLA. Formulár výdavkovej štruktúry všetky úseky už obdržali.
7. Záver
Viceprezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Ivan Ivanič

Natália Šlepecká

Ivan Ivanič

03.04.2017

20.4.2017

20.4.2017

03.04.2017
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 27.03.2017

POZVÁNKA
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 34. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 03. apríla 2017 (pondelok) 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 a uznesení
3. Členské schôdze OÚ SLA 2017
a) aktuálny stav príprav/priebehu – report predsedu OU
b) závery pre Ko-SLA 2017
4. Konferencia SLA 2017
a) organizácia Ko-SLA
b) podklady pre Ko-SLA
c) uznesenia ku Ko-SLA
5. Informácie KRK SLA
6. Záver

S pozdravom
Ivan Ivanič, v.r.
viceprezident SLA
Marino Mersich, v.r.
viceprezident SLA

Číslo
úlohy

1

Úloha
Text úlohy
zadaná na PSLA č.
28.
Príprava podrobnej prezentácie ohľadom nového modelu financovania z FIS

Zodpovedný

Termín plnenia

Aktuálny stav
plnenia

GS

29. P-SLA

2

28.

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

Členovia P-SLA

29. P-SLA

3

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

René

31.10.2016

6

29.

7

29.

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

8

29.

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.

10

29.

11

29.

12

29.

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

1

30.

Členovia P-SLA informovať sekretariát o forme akou im bude odmena vyplatená (fakturácia, alebo
dohoda o výkone práce). Termín: 20.12.2016

2

30.

3

30.

4

30.

5

30.

6

30.

7

30.

GS, prezident

priebežne

GS, ŠR

23.10.2016

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

ŠR

10.11.2016

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

ŠR
Prezident

Poznámka

ASAP
po stretnutí s
TMR
čiastočne splnene

Členovia krízového štábu SLA informovať sekretariát o časovom rozsahu aký investovali nad rámec

viď výpočet

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

splnené

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.

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.

čiastočne splnene

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
1

31.

chýbajúcich sietí, neváhodnosti nového návrhu, nedodržvania výpovede existujúcej zmluvy a

splnené

trvaní o dodržanie existujúcej zmluvy.
2

31.

3

31.

4

31.

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

splnené

Hliničan upresní svoje mzdové podmienky

GS požadované
Štatutári SLA prekonzultujú návrh produktu poistenia pre štatutárov SLA.

trvá

dokumenty
spracoval a poslal
p. Bartoňovi

Športoví riaditelia si skontrolujú osobne stav úsekovej dokumentácie (súťažný poriadok,
1

32.

zápisy, prezenčky, prílohy, zápisy OÚ komisií) v registratúre na sekretariáte SLA a

Športoví riaditelia

13.3.2017

trvá

GS, Predseda KRK

27.2.2017

u Kučeru

GS, Predseda KRK

15.3.2017

u Kučeru

Predseda KRK

13.3.2017

splnené

chýbajúce dokumenty dodajú v origináloch sekretariátu SLA.
Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ vypracuje metodické
2

32.

usmernenie, ktoré bude následne zaslané pretekárom a ich trénerom, na aký účel a ako
môžu účelovú dotáciu použiť.
Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ vypracuje metodické

3

32.

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.
Predseda KRK je poverená konzultáciou s odborom HKŠ odsúhlasiť dátum, ku ktorému sa

4

32.

bude stanovovať počet aktívnych športovcov OÚ (t.j. sa zúčastnil najmenej na 3 súťažiach

mail GS

organizovaných SLA
5

32.

6

32.

Športoví riaditelia OÚ zabezpečia doručenie výsledkových listín zo súťaží SLA od 1.5.2016
vo formáte .xml správcovi databázy SLA.
Športoví riaditelia pripravia kritériá, na zaradenie športovcov do kategórie Talentovaná
mládež, ktoré budú podkladom smernice na zaradenie športovcov na Zoznam talentovanej
mládeže.

Športoví riaditelia
Športoví riaditelia,
GS

30.3.2017

10.3.2017

splnené
splnené s
výnimkou UAD

Prezident a viceprezident Ivanič pripravia návrhy rozpočtov financií na rok 2017. Tieto
7

32.

návrhy, spolu s návrhom p. Mersicha, budú pred ďalším predsedníctvom zaslané k

Prezident, GS, Ivo

nahliadnutiu všetkým členom P-SLA a budú predmetom schvaľovania rozpočtu na

Ivanič

najbližšom zasadnutí P-SLA.

6.3.2017

splnené

Predsedovia úsekov vypracujú a doručia na Sekretariát SLA zoznam kandidátov na finančné
8

32.

odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za

Predsedovia OÚ

3.3.2017

odoslané

Športoví riaditelia

10.3.2017

splnené

Športoví riaditelia

10.3.2017

trvá

Sekretariát SLA

27.2.2017

splnené

Športoví riaditelia

4.4.2017

Sekretariát SLA

7.4.2017

Sekretariát SLA

28.2.2017

LPK, GS

31.3.2017

Vedúci KoVz

3.3.2017

dosiahnuté výsledky za celoživotnú prácu s mládežou.
Športoví riaditelia úsekov – SNB, SÚ, BÚ, ÚAD, vypracujú spolu so svojimi športovcami a
9

32.

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

10

32.

fotky športovca na Sekretariát SLA v postačujúcej kvalite pre potreby PR agentúry do
mediálnych správ.
Sekretariát SLA zašle na úseky časový harmonogram úkonov odborného úseku vo veci

11

32.

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

12

32.

delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu 2017 v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, klub
a v prípade náhradníka aj meno delegáta, ktorého má nahrádzať.

13

32.

14

32.

Sekretariát zašle Pozvánky na Konferenciu delegátom a ich náhradníkom na základe
zoznamu z ČS-OU, doporučene, poštou na meno delegáta.
Sekretariát SLA pošle návrh Organizačného poriadku členom P-SLA na pripomienkovanie a
následne na schválenie.

splnené s
výnimkou UAD

trvá
schválené EL
hlasovaním

Legislatívno-právna komisia v spolupráci so sekretariátom vypracuje návrh zoznamu
15

32.

stávajúcich a chýbajúcich legislatívnych poriadkov a smerníc SLA, potrebných pre riadenie
procesov v SLA.

16

32.

17

32.

18

32.

19

32.

1

33.

2

33.

3

33.

4

33.

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.
GS kontaktuje p. Bartoňa ohľadom poistenia športovca. Poistenie k FIS kódu.
Sekretariát SLA v spolupráci s hlavnou účtovníčkou dorieši vyplatenie odmien P-SLA za rok
2016.
Se-SLA pošle informácie k nezdokladovaným platbám z transparentných účtov OU.
UAD prerokuje na ČS úpravu vyplatenia 3.tranže urovnania poistnej udalosti - Veronika

GS

3.3.2017

Predseda KRK

15.3.2017

splnené

GS

23.2.2017

splnené

GS

30.3.2017

trvá

5.4.2017

trvá

Sekretariát SLA

23.3.2017

splnené

ÚAD

31.3.2017

OÚ SLA

24.3.2017

Sekretariát SLA,
účtovníčka

Velez Zuzulová, vo výške: UAD – 2000€ a Rezerva Prezidenta – 1000€.
5

33.

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

splnené

p. Košická

kubeková, rajcan
poslat
trvá

mail 24.3.2017
do psla zrusenie a
volenie komisií,

6

33.

7

33.

8

33.

Sekretariát SLA

24.3.2017

splnené

durco molota

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

palovic, za rok

výročnej správy.

2016

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

GS, právnička SLA

24.3.2017

trvá

Predseda KRK

10.4.2017

trvá

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

uznesení a čísla
zápisov

KRK žiada Darinu Kubekovú o dodanie kópie dokladu zaslaného na Okresný súd Poprad
9

33.

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

Darina Kubeková

30.3.2017

trvá

upovedomenie.
10

33.

Predseda UAD zašle p. Bendikovi stanovisko právnej zástupkyne SLA, k preplateniu

Predseda UAD

splnené

zdravotných nákladov reprezentanta Martina Bendíka, v sume 1937,17€.
GS komunikoval s
p. Palovičovou,
11

33.

12

33.

1.

34.

GS

15.4.2017

trvá

ktorá pošle

Se-SLA požiada p. Palovičovú, aby zvolala Medzinárodnú komisiu SLA – príprava na

stanovisko, do 10.

Konferenciu FIS Portorož 2017.

apríla

KRK-SLA pripraví odpoveď na žiadosť p.Marekovej, ktorá jej bude následne zaslaná.

Predseda KRK

29.3.2017

splnené

Predsedníčka KRK preverí, či zvolenie Petra Ďurča do predsedníctva OU BÚ nie je v

Predseda KRK

15.4.2017

trvá

Se-SLA

4.4.2017

splnené

Se-SLA

5.4.2017

splnené

5.4.2017

splnené

6.4.2017

trvá

mail 24.3.2017

rozpore s legislatívnymi poriadkami, nakoľko je aj členom disciplinárnej komisie.
2.

34.

3

34.

4

34.

5

34.

Se-SLA upraví formát delegačnej listiny OU - časť náhradníci a pošle na P-OU k vyplneniu.
Se-SLA vyhodnotí ponuku na konanie zasadnutia Konferencie SLA 2017 a informuje
štatutárov o výsledku a návrhu.
Štatutári SLA preveria na odbore HKŠ, či je možnosť posunúť Konferenciu SLA 2017, aby
sa zabezpečila legitimita delegátov UAD.
Se-SLA vyzve OU na zaslanie mien na návrh osôb na procesné komisie pre Konferenciu
2017.

Se-SLA

mail 24.3.2017

6

34.

7

34.

8

34.

GS prepočítať finančné toky, ktoré by boli manažované obchodnou spoločnosťou pod SLA
pre podnikateľské činnosti.
GS kontaktovať MŠVVaŠ a prediskutovať formu a spôsob vrátenia prostriedkov z účelovej
dotácie SLA 2015 na MTZ vo výške 7.000 eur z dôvodu nekonania verejného obstarávania
a podozrenia na subvenčný podvod v tejto veci vedením úseku alpských disciplín.
Se-SLA v spolupráci s Viceprezidentom Mersichom dorieši Knihu pohľadávok UAD –
obchodní partneri (LK Šachtičky, Saalová, 2 x Hrehorová, Kupčo ml.)

GS

6.4.2017

splnené

GS

6.4.2017

splnené

Se-SLA

30.4.2017

trvá

Prehľad uznesení zasadnutia P-SLA:
Číslo uznesenia
25-16/331
25-16/332
25-16/333
25-16/334

Text
P-SLA schvaľuje doplnenie programu 25. zasadnutia P-SLA o bod
"Príprava stanov SLA, určenie pracovnej skupiny"
P-SLA berie na vedomie vzdanie sa pôsobenie p. Jana Garaja a p.
Patrika Dluhoša ako funkcionárov P-UAD, členov P-SLA a zároveň
príjma ich odstúpenie.
P-SLA doporúča po kooptácii členov P-ÚAD zvolanie členskej
schôdze UAD SLA.
P-SLA doporúča OÚ SLA zvolanie ČS v jednotný termín, najneskôr
do 23. apríla 2016. Najneskôr do 24.4.2016 nahlásia mená delegátov
na Ko-SLA.

25-16/335

Prezident SLA odkonzultuje po kooptácii členov P-ÚAD s právnou
zástupkyňou SLA a tvorcami stanov zabezpčenie chodu P-ÚAD.
P-SLA odvoláva členov legislatívno-právnej komisie, ktorá bola

25-16/336

schválená uzn. 21-15/298 a schvaľuje nové zloženie: Judr Reistetter,
Mersich, JUDr. Martinkovičová, zároveň P-SLA ruší uzn. 21-15/286
P-SLA schvaľuje zloženie pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať
na tvorbe stanov SLA a základných legislatívnych poriadkov, ktoré

25-16/337

budú v súlade so zákonom o športe a ktoré budú vyhotovené
najneskôr do 15.5.2016 nasledovne: členovia legislatívno-právnej
komisie SLA, športoví riaditelia OÚ SLA, Judr. Faithová, Adriana

26-16/339
26-16/340
26-16/341

Miseje, Molotta Michal
Členovia P-SLA súhlasia s vyredením bodu 2 - vyjadrenie dôvery
prezidentovi SLA z programu 26. zasadnutia P-SLA.
Členovia P-SLA vyjadrujú dôveru prezidentovi SLA. Hlasovanie "ZA"
znamená vyjadrenie dôvery.
P-SLA poveruje športových riaditeľov OÚ SLA prípravou zoznamov
ich športových odborníkov, ktoré doručenia na Se-SLA do 18.4.2016.
P-SLA poveruje se-sla a právneho zástupcu SLA vypracovaním

26-16/342

manuálu k žiadosti na základe pokynu komisie vzdelávania do
20.4.2016.
P-SLA poveruje Se-SLA predložiť na overenie právnej zástupkyni

26-16/343

návrh Internej smernice o uznávaní licencií na návrh komisie
vzdelávania.
P-SLA poveruje sekreariát SLA v spolupráci s právnym zástupcom

26-16/344

SLA vypracovaním právomocí predsedu komisie vzelávania, ktorými sa
doplní organizačný poriadok SLA v príslušnej časti.
P-SLA zaväzuje Se-SLA aby na najlbižšie zasadnutie P-SLA zaradil do

26-16/345

programu odvolanie a voľbu nových členov komisie vzdelávania na
návrh predsedu Ko-VZd z dôvodu reštrukturalizácie komisie.
P-SLA poveruje Se-sla v spolupráci s účtovníčkou SLA vystavením

26-16/346

daňových dokladov za odborný seminár dňa 8.4.2016 a absolvované
kurzy v marci 2016.
P-SLA poveruje Se-SLA v spolupráci s účtovnou poradkyňou a KV

26-16/347

riešením návrhu cenotvorby a spôsobu príjmania platieb za kurzy a za
vzdelávanie.
P-SLA nariaďuje se-sla osloviť p. Ternavského a p. Povrazníka
predložením rozpisu prác a činností, ktoré vykonali v súvislosti s

26-16/348

prípravou obnovenia akreditácie SLA a na základe akého poverenia
tieto práce vykonali a následne vyfakturovali s uvedením dosiahnutého
výsledku z týchto prác pre obnovenie akreditácie SLA.

27-16/349
27-16/350
27-16/351
27-16/352
27-16/353

P-SLA súhlasí s účasťou členov ÚAD (Zuzula Timotej, Igor Vlha,
Tomáš Žampa) na 27. zasadnutí P-SLA ako hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Václava Kleina na 27. zasadnutí PSLA ako hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Antona Borisa na 27. zasadnutí PSLA ako hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Mirky Poprockej na 27. zasadnutí
P-SLA ako hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Jozefa Poprockého na 27.
zasadnutí P-SLA ako hostí zasadnutia.
Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA dňa 29.05.2016
(nedeľa) s miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

27-16/354

21 , 062 01 Vysoké Tatry o 10.00 hod. V prípade, že riadna
Konferencia SLA nebude uznášania schopná, náhradná Konferencia
SLA sa bude konať dňa 29. mája 2016 o 10.30 hod. s totožným
programom riadnej Konferencie SLA.

27-16/355

P-SLA schvaľuje program Ko-SLA (podrobnejšie vid v zápise)

27-16/356

P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Konferencie (podrobnejšie viď zápis)

Status

Zodpovedný

Termín

P-SLA schvaľuje tlačivo "Registračný formulár športových odborníkov

27-16/357

SLA" vypracované Komisiou vzdelávania SLA (tlačivo tvorí prílohu
tohto e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu Zmluvy o poskytnutí

27-16/358
27-16/359
27-16/360
27-16/361
27-16/362

služby lektora pre vzdelávaciu aktivitu SLA (návrh zmluvy tvorí
prílohu e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu tlačiva pre vzdelávací
kurz SLA (tlačivo tvorí prílohu e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh právomoci KoVZ a jej predsedu (návrh tvorí
prílohu e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh Rokovacieho a Volebného poriadku na
Konferenciu SLA 2016
P-SLA schvaľuje návrh stanov SLA, ktorý bude predložený na
Konferencii SLA 2016.
P-SLA odvoláva všetkých súčasných členov komisie vzdelávania SLA,
schválenej uznesením P-SLA č. 22-15/301. P-SLA zároveň

27-16/363

27-16/364

schvaľuje nové zloženie komisie vzdelávania v zložení:
Adriana Miseje, Michal Molota, Michal Malák, Peter Ďurčo,
Milan Beňačka, Michal Jíří. P-SLA podľa čl. 11 ods. 2
Organizačného poriadku SLA volí za predsedu komisie
vzdelávania Adrianu Miseje
P-SLA schvaľuje Smernicu pre uznávanie licencií vypracovanú
komisiou vzdelávania SLA. Smernica tvorí prílohu e-mailu.
P-SLA schvaľuje pravidelnú mesačnú odmenu pre predsedkyňu

27-16/365

Komisie vzdelávania SLA vo výške 700,-€ z kapitoly: Vlastné

zdroje/Asociácia s účinnosťou od 1.1.2016.
P-SLA schvaľuje za predsedajúceho Konferencie SLA (29.mája 2016

27-16/366

(nedeľa) Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry) Ivana Ivaniča, predsedu

27-16/367

BÚ SLA, podpredsedu predsedníctva SLA.
P-SLA schvaľuje zoznam hostí na Konferenciu SLA

27-16/368
27-16/369

-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za
obdobie roka 2015
P-SLA schvaľuje návrh na vysporiadanie straty, vykázanej za rok 2015
nasledovne: preúčtovanie na hospodársky výsledok minulých rokov.
P-SLA ruší uznesenie č. 21-15/286 v plnom rozsahu (UZN.21-15/286:

27-16/370
28-16/371
28-16/372
28-16/373
28-16/374

P-SLA schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby každý člen
legislatívno-právnej komisie SLA mal ukončené právnické vzdelanie
minimálne 1. stupňa).
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
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
ktorých by bola SLA vystavená nárastu nákladov a/alebo zákonných, či
zmluvných sankcií, a to až do odvolania.

trvá

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
doby, kým nebude súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu
EL

29-16/382

niektorých členov SLA na zrušenie uznesení konferencie SLA konanej
dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je vedený na Okresnom súde v

trvá

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
vlastných zdrojov, a to z rozpočtu ÚAD.
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.

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
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

disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa 3.1.2015.

určených

splnené

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

finančných

splnené
splnené

zostatkov

jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Zostatok každého úseku

30/16/403

bude ponížený o 50% a táto suma bude predmetom dorovnania

splnené

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

30/16/404

úseky po dorovnaní podľa UZN. 30-16/403, ktoré skončili s kladným

splnené

zostatkom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu FIS zdrojov asociácie

30/16/405
30/16/406
30/16/407
30/16/408
30/16/409
30/16/410
30-16/411

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
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.

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

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

30-16/412

odpovede pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu

splnené

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,

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

splnené

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

splnené

č. 18 zápisu z 30 zasadnutia P-SLA

30-16/415

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

splnené

športovcov formou Komisie pre rýchlostné lyžovanie.
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 SR

31-16/421

v zložení: prezident, štatutári SLA, predsedkyňa KRK SLA, JUDr.
Faithová - právnik SLA, ombudsman OSV. GS zašle zoznam zloženia

splnené

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

31-16/422

reprezentanta na nasledujúcu sezónu v apríli 2017 a bude v prípade

splnené

každého jedného reprezentanta trvať na jeho podpise ešte pred
začiatkom sezóny.
P-SLA schvaľuje Zmluvu o spolupráci so SAUŠ na SZU 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
31-16/423

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

splnené

2016/2017.
31-16/424

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
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)

splnené

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:
Athlete

Jakubčová

Zuzana

Athlete

Šafáriková

Andrea

Staroňová

Laura

Athlete

Jaročšák

Miroslav

Athlete

Mažgút

Denis

Košík

Tomáš

náhradníčka

Athlete

náhradník

Athlete
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
Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosti odborných úsekov – Úsek
31-16/426

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
EL

32-17/427

podujatie MS v zjazdovom lyžovaní 2017, St. Moritz v zložení a v

splnené

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
EL

32-17/428

koeficientov tabuľky činnosti úsekov 2016 (predložená ako návrh na

splnené

32.P-SLA, príloha) a to nasledovne po zaokrúhlení na celé čísla:

32-17/429
32-17/430
32-17/431

UAD: 52.000 eur, BU: 48.000 eur, SNB: 17.000 eur, UAL: 12.000

Pozn.: v maily z

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

27.2.2017 je vedené

s predpisom MŠVVaŠ SR o oprávnených výdavkoch z príspevku.

pod číslo 33-17/422

P-SLA schválilo program 32. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
P-SLA schválilo p. Ivaniča za predsedu Marketingovej komisie
P-SLA schválilo nominácie na MS 2017 - BU, SNB, UAD, UAL

splnené
splnené
splnené

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

prerokované návrhy rozpočtu prerozdelenie štátnych zdrojov

trvá

na rok 2017
32-17/433

32-17/434

P-SLA schválilo zmluvu p. Martinkovičovej
P-SLA schválilo dodatok zmluvy Profo SK, s tým, že asociáciou
budú hradené 2 fotoreporty na úsek. Fotoreporty nad tento

splnené

splnené

rámec si bude úsek hradiť z úsekových prostriedkov.
P-SLA schválilo Organizačný poriadok Slovenskej lyžiarskej
EL

33/17/435

33/17/436

asociácie (príloha e-mailu).
Ruší sa Organizačný poriadok zo dňa 01.09.2013.

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

splnené

splnené

P-SLA schválilo čerpanie príspevku uznanému športu z kapitoly
33/17/437

33/17/438

„Správa a prevádzka“ národného športového zväzu z I. tranže
vo výške 25 000€
P-SLA schválilo návrh koncepcie rozpočtu 2017 – Návrh p.
Ivaniča a p. Mersicha

splnené

splnené

P-SLA poveruje P-UAD zvolaním členskej schôdze ÚAD na
34-17/437

termín 22/04/2017 alebo 21/04/2017 aby bola zabezpečená
legitimita delegátov ÚAD na Konferencii SLA 2017 v súlade so

schválené

Stanovami SLA a ZoŠ.
34/17/438
34/17/439

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie
za obdobie roka 2016
P-SLA schválilo program 34. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.

splnené
splnené

P-SLA nariaďuje OU doručiť na Sekretariát SLA delegačné
listiny, delegátov a náhradníkov OU pre Ko-SLA 2017 v
34/17/440

rozsahu - meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email,
vrátane zápisnice ČS, do 7.4.2017. Úseky - UAD a US, ktoré

splnené, okrem UAD

dovtedy nemajú realizovanú ČS majú túto povinnosť do
12.4.2017.
34/17/441

P-SLA schvaľuje Iva Ivaniča ako predsedajúceho na Konferencii
SLA 2017

splnené

P-SLA nariaďuje P-OU doručiť na Sekretariát SLA exaktnú
34/17/442

formu kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu, pre Rozvoj talentovanej mládeže

splnené, okrem UAD

daného OU. Termín: 7.4.2017
34/17/443

P-SLA poveruje p. Košickú a p. Škrovinovú k vypracovaniu a

trvá

podaniu návrhu k zrušeniu registrácie DPH pre SLA.
P-SLA berie na vedomie ponížene stavu majetku SLA o 4990,80
34/17/444

€ z toho 3500€ - štátne zdroje 2015, ktoré sú predmetom

splnené

vrátenia na MŠVVaŠ SR.
P-SLA schválilo samostatnú evidenciu pohľadávok v účtovnej
34/17/445

evidencii voči partnerom SLA ku 31.12.2016 (nezdokladované

splnené

výdavky) vo výške 10026 €.

EL

34/17/446

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2017 dňa 06.mája 2017
(sobota) s miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný
Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry o 10,00 hod.

splnené

Pozn.: v maily z
20.4.2017 je vedené
pod číslo 34-17/439

Delegačný kľúč ÚAD k 28.2.2017

Oddiel / klub
1. SKI MASTERS CLUB
AC UNIZA Žilina
ASC Bratislava
ASK Bratislava
Bendik Racing Team
bez klubovej príslušnosti
HLK Humenné
JSC DÚBRAVKA
KAL Jasná
KL Oravy
KĽŠ KRYHA BRATISLAVA
KTV-U
KVŠTL KEŽMAROK
LK BABA
LK BEZOVEC PIEŠŤANY
LK DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR
LK Gerlach
LK HN Prievidza
LK Jasná
LK Levoča
LK Liptovská Porúbka
LK OPALISKO
LK Oravan Brezovica
LK REMAS Piešťany
LK Ružomberok
LK Ski Javory Podolínec
LK Ski Jezersko
LK SKI PROFIT ŽILINA
LK SLÁVIA EKONOM UMB
LK Spišská Nová Ves
LK TATRANSKÁ LOMNICA
LK TJ Belá - Dulice
LK Valčianska Dolina
LK Victory Bratislava
LKŠ Banská Bystrica
LO HST Polomka-Bučník
LO KARPATY Bratislava
LO MLADOSŤ Banská Bystrica
LO MŠK Kežmarok
LO PRO SKI Ružomberok
LO SKI - ZU BRATISLAVA
Lokomotíva Bratislava
LOPS Bratislava
Lyžiarsky klub SpeedSki Team
Lyžiarsky klub Štart Bardejov
Lyžiarsky oddiel LOPE
Lyžiarsky SKI CLUB Tisovec
Martinky Ski Team
MB Ski club Žilina
OŠK Mlynky
RS sport Club
SAK Drienica - Lysá
SC RESPECT JUNIOR TEAM 99
ŠK ESL
ŠK JUNIOR SKI POPRAD
ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
ŠK KUBÍNSKA HOĽA
ŠK Kút
ŠK LOTOS Stropkov
ŠK LYŽIARSKY ODDIEL SPIŠSKÉ HANUŠOVCE
ŠK OLYMP Stropkov
ŠK R - SKI REGETOVKA
ŠK UNI KOŠICE
ŠK ZP Pegas Remata
ŠKB LYŽIARIK
SKI ACADEMY A.Bíreš
SKI CLUB 2003 Brezno
Ski Club Levoča
SKI CLUB PLEJSY
SKI CLUB PROGRESS
SKI CLUB SEVER Žilina
SKI CLUB VRÁTNA
SKI DEVILS Spišská Nová Ves
SKI FATRA B.Bystrica
SKI JUNIOR RUŽOMBEROK
Ski klub Donovaly
Ski Klub Jasná N.Tatry
Ski Klub Javorovica L. Ján
SKI KLUB KREMNICA
SKI Klub Nepočujúcich
Ski Klub Senior Zvolen
Ski Race Team Banská Bystrica
SKI RACINGSPORT
Ski Team Bratislava
SKI TEAM Martinské Hole
SKI TEAM Nová Baňa
SKI TEAM VLHA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
SKI Team Zapač L. Porúbka
SKI TEAM Ždiar
Slovenský lyžiarsky klub
Snow Ski Stars
SNOWPARADISE Veľká Rača
SnowSports Club
SPORT CLUB SAXE TATRY
Športový klub Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves
ŠPORTOVÝ KLUB PALMARY
Sport-Ski Team Snowland
ŠSDaM Poprad-Tatry
TJ Družstevník Dačov Lom
TJ NIŽNÁ
TJ Roháče Zuberec
TJ Štart Kežmarok LO
TJ Štart LO Liptovský Ján
TJ TATRAN NIŽNÁ BOCA
TJ VYSOKÉ TATRY
TJ ZVL Dolný Kubín
VŠC Dukla Banská Bystrica
Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Žilinský športový klub
ŽP ŠPORT Podbrezová
UZN P-UAD 3-22/2017

Pretekári
11
68
49

Rozhodcovia
1

7
20
13
84
5
5

1

Tréneri
2
2
3
2
1
23
1
3
3
2
1

2
26
8
77
7
8
3
27
1
31
17
1
35
3
34
22
60
32
41
75
7
29
44
57
123
5
7
12
110
7
5
24
3
24
17
3

1
2

4

14
1
1

1
1
7
1

1

5

1

1
3
2
4
1

5
23
2
98
24
45

1
2
7
1
1

1
1

4
1
2

1

2

1
10

1
3
5
1

23
10

2
3
3
1

7
20
114
96
60
5
8
1

1
1
2
3
1
8
5
8

12

3
2

1
1
7
2
5
2
2

4
20
23
9
1
10

1

1

4

1
3
1

8
18

1
1
3
1

35
6
36
10
64
114
11
7
3
42
1
20
60
5
11
3
3

3

8
1
2
10

6

1

5
3
2
4
1
1
2

43
43
47
4
22
14
7
14
64

1

4
6
1
1
3

5
1
1
1
1
4

spolu body
14
70
52
2
8
43
1
16
88
7
5
1
2
27
8
83
7
8
3
42
3
38
19
1
41
3
35
1
1
24
63
34
49
80
18
29
45
61
134
7
8
13
114
8
8
24
6
24
19
16
5
8
20
25
127
99
73
5
8
1
1
6
33
4
105
26
47
4
20
25
9
6
10
3
9
18
1
1
38
1
6
40
10
64
122
11
8
5
42
17
20
66
8
13
3
3
4
44
1
2
47
6
47
5
27
15
9
15
1
71

Počet hlasov
na ČS ÚAD
za členov
2
4
4
0
1
0
0
2
4
1
0
0
0
3
1
4
1
1
0
4
0
4
2
0
4
0
4
0
0
3
4
4
4
4
2
3
4
4
4
1
1
2
4
1
1
3
1
3
2
2
0
1
2
3
4
4
4
0
1
0
0
1
4
0
4
3
4
0
2
3
1
1
1
0
1
2
0
0
4
0
1
4
1
4
4
2
1
0
4
2
2
4
1
2
0
0
0
4
0
0
4
1
4
0
3
2
1
2
0
4

+1 hlas za
organizátora
1

spracoval: M. Rajčan

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

CELKOVÝ
POČET
HLASOV NA
ČS ÚAD
3
4
4
0
1
0
0
2
5
1
0
0
0
3
1
5
1
1
0
4
0
4
2
0
5
0
4
0
0
3
4
4
5
4
2
3
4
4
4
1
1
2
4
1
1
3
1
3
2
2
0
1
2
4
4
4
5
0
1
0
0
1
4
0
4
3
4
0
2
3
1
2
1
0
1
2
0
0
4
0
1
4
1
4
5
2
1
0
5
2
2
4
1
2
0
0
0
4
0
0
5
1
4
1
4
2
1
2
0
4

Členské schôdze odborných úsekov SLA 2017 – update 31.03.2017
BÚ

ÚAD

SÚ

ÚSK

ÚAL

ÚLT

SNOUB

2.4.2017

x

30.03.2017
10.04.2017

30.03.2017
10.04.2017

02.04.2017

27.3.2017

29.03.2017

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
OK

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
OK

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
OK

ÚAD
x

SÚ
OK

ÚSK
OK

ÚAL
OK

ÚLT
OK

SNOUB
OK

ÚSK
OK

ÚAL
OK

ÚLT
OK

SNOUB
OK

2.4.2017- konanie členskej schôdze každého OÚ najneskôr do 02.04.2017

BÚ
OK

ÚAD
x

SÚ
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 31.03.2017 ŠR zaslaná šablona, ktorú majú zaslať vyplnenú na Se-SLA
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22.4.2017 – konanie Ko-SLA 2017
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PREHĽAD SÚDNYCH SPOROV SLA ku 03.04.2017
1./ súdny spor Marino Mersich proti SLA – 14.10.2015 – spisová zn.:
20C/195/2015
Právny zástupca SLA: JUDr. Tencerová
Člen SLA Marino Mersich podal na Okresný súd Poprad dňa 14.10.2015 žalobu na
preskúmanie rozhodnutí prijatých orgánom občianskeho združenia. Jedná sa
o preskúmanie uznesení prijatých na mimoriadnej členskej schôdzi úseku alpského
lyžovania SLA konanej dňa 18.04.2015.
SLA v zastúpení právnym zástupcom podala k predmetnej žalobe vyjadrenie, v ktorej
podala námietku premlčania z dôvodu toho, že žaloba bola podaná po uplynutí
subjektívnej 30 dňovej zákonnej lehoty.
Z dôvodu návrhu obidvoch účastníkov súdneho konania bolo pojednávanie vytýčené
na 21.03.2016 odročené.
2./ súdny spor Marino Mersich proti SLA – 12.10.2015 – spisová zn.:
12C/424/2015
Právny zástupca SLA: JUDr. Tencerová
Člen SLA Marino Mersich podal na Okresný súd Poprad dňa 12.10.2015 žalobu
o určenie, že žalobca Marino Mersich je predsedom úseku alpských disciplín spolu
s návrhom na vydanie predbežného opatrenia.
Návrh na vydanie predbežného opatrenia bol zo strany súdu zamietnutý, pričom súd
v odôvodnení okrem iného uviedol aj to, že žaloba bola podaná po uplynutí tak
subjektívnej ako aj objektívnej zákonnej lehote.
K predmetnej žalobe sa SLA zatiaľ nevyjadrila a v danej veci ešte nebol splnomocnený
žiaden právny zástupca.
Na deň 01.06.2016 bolo vytýčené pojednávanie v danej veci.
Uznesením zo dňa 01.06.2016 Okresný súd Poprad konanie v danej veci zastavil
z dôvodu späťvzatia žaloby
3./ súdny spor SP&R proti SLA – 17.03.2015 - spisová zn.: 18Cb/88/2015
Právny zástupca SLA: JUDr. Tencerová
Advokátska kancelária SP&R s.r.o. podala na súd žalobu o zaplatenie 2 208,30 EUR
s prísl.
Touto žalobou advokátska kancelária žiada od SLA úhradu priznaných trov právneho
zastupovania v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Poprad sp.zn. 18Cb
72/2010, v ktorom spoločnosť JASPIC s.r.o. žalovala SLA o úhradu nejakej faktúry
a súd túto žalobu zamietol.
SLA v zastúpení právnym zástupcom podala k predmetnej žalobe vyjadrenie,
v ktorom tvrdí, že uhradila celé súdnom priznané trovy konania.

Súd predmetnú žalobu zamietol a priznal SLA náhradu trov konania. Proti tomuto
rozhodnutiu SP&R s.r.o. podala odvolanie, o ktorom rozhoduje Krajský súd
v Prešove.
4./ súdny spor Členovia P-UAD SLA proti SLA – 03.03.2016 – spisová zn.:
10C/64/2016
Právny zástupca SLA: JUDr.Faithová
Členovia SLA: JUDr. Monika Maršáleková, Michal Rajčan, Mgr. Tomáš Kmeť podali
dňa 03.03.2016 na Okresný súd v Poprade žalobu o preskúmanie rozhodnutia
prijatého P-SLA elektronickým hlasovaním dňa 17.02.2016, ktorým P-SLA rozhodlo,
že legitímne P-ÚAD je v zložení: Marino Mersich - predseda, Ján Garaj podpredseda, Patrik Dluhoš - člen, až do konania mimoriadnej členskej schôdze
ÚAD, a ktorým predsedníctvo SLA zaviazalo P-ÚAD zvolaním mimoriadnej členskej
schôdze ÚAD v termíne najneskôr do 30.05.2016 s programom obsahujúcim body:
- odvolanie P-ÚAD, voľba nových členov P-ÚAD a odsúhlasenie návrhu stanov SLA.
Zároveň žalobcovia žiadali o pozastavenie výkonu tohto rozhodnutia P-SLA až do
rozhodnutia vo veci samej.
Vo veci návrhu žalobcov o pozastavenie výkonu vydal dňa 23.03.2016 Okresný súd
v Poprade uznesenie /sp. zn. 10C/64/2016-108/, ktorým
žalobcom vyhovel a
pozastavil výkon rozhodnutia P-SLA prijatého elektronickým hlasovaním dňa
17.02.2016.
Predmetné uznesenie okresného súdu bolo SLA doručené dňa 29.03.2016 a SLA
v zastúpení advokátom JUDr. M. Faithovou podalo proti nemu odvolanie, a to dňa
12.04.2016, ktoré bolo doručené súdu dňa 14.04.2016. O odvolaní bude rozhodovať
Krajský súd v Prešove.
Zároveň v tejto veci vyzval Okresný súd v Poprade SLA ako žalovaného na
vyjadrenie sa k samotnej žalobe.
SLA v zastúpení advokátom JUDr. M. Faithovou podalo písomné vyjadrenie, a to dňa
13.04.2016, ktoré bolo doručené súdu 18.04.2016. Podstatou vyjadrenia je, že SLA
popiera v celom rozsahu nárok uplatnený žalobou, a síce požiadavku na zrušenie
uznesenia P-SLA zo dňa 17.02.2016.
Možno predpokladať, že termín pojednávania bude vytýčený až po rozhodnutí
Krajského súdu v Prešove o odvolaní SLA.
KS Prešov dňa 06.12.2016 rozhodol o potvrdení uznesenia OS Poprad zo dňa
23.03.2016, ktorým OS Poprad pozastavil výkon uznesenia P-SLA zo dňa 17.02.2016
o tom, že legitímne P-ÚAD je v zložení: Marino Mersich - predseda, Ján Garaj podpredseda, Patrik Dluhoš - člen, až do konania mimoriadnej členskej schôdze
ÚAD, a ktorým predsedníctvo SLA zaviazalo P-ÚAD zvolaním mimoriadnej členskej
schôdze ÚAD.
5./ súdny spor Členovia P-UAD JUDr.M.Maršáleková, Mgr.T.Kmeť proti SLA
– 17.06.2016 spisová zn.: 10C/157/2016
Právny zástupca SLA: JUDr.Faithová

Členovia SLA: JUDr. Monika Maršáleková a Mgr. Tomáš Kmeť podali dňa
17.06.2016 na Okresný súd v Poprade žalobu o neplatnosti vylúčenia menovaných
z SLA a nezákonnosti rozhodnutia Konferencie 2016 v tejto veci. Dňa 28.07.2016
OS Poprad konanie o návrhu žalujúcej strany zastavil.
6./ súdny spor Členovia P-UAD JUDr.M.Maršáleková a spol. proti SLA –
27.06.2016 - spisová zn.: 9C/268/2016
Právny zástupca SLA: JUDr.Faithová
Členovia SLA: JUDr. Monika Maršáleková a spol podali dňa 27.06.2016 na Okresný
súd v Poprade žalobu a predbežné opatrenie o zrušenie uznesení prijatých 29.5.2016.
Krajský súd Prešov dňa 21.09.2016 predmetné opatrenie zrušil.
7./ súdny spor člen P-UAD Mgr.T.Kmeť a spol. proti SLA – 10.06.2016 spisová zn.: 12C/139/2016
Právny zástupca SLA: JUDr.Faithová
Člen SLA, Mgr.T.Kmeť, podal dňa 10.6.2016 na Okresný súd v Poprade žalobu na
preskúmanie uznesenia č.27-16/356 prijatého predsedníctvom SLA , ktoré schválilo
delegačný kľúč Konferencie 2016.
8./ Platobný rozkaz Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Právny zástupca: JUDr. Tencerová
SLA podala v septembri 2016 na Žampa Ski Club Vysoké Tatry na súd návrh
na vydanie platobného rozkazu na vrátenie mylnej platby z decembra 2015 vo výške
2679,65 eur.
Súd vydal platobný rozkaz, proti ktorému Źampa Ski Club Vysoké Tatry podal odpor
z dôvodu vrátenia mylnej platby. Z uvedeného dôvodu SLA zastúpená právnym
zástupcom zobrala dňa 28.03.2017 žalobu späť a žiadala súd o zastavenie konania a
o priznanie náhrady trov konania. Do dnešného dňa súd v tejto veci nerozhodol.

9./ súdny spor Mgr.T.Kmeť a spol. proti SLA – 31.10.2016 - spisová zn.:
9C/322/2016-15
Právny zástupca SLA: JUDr.Faithová
Člen SLA, Mgr.T.Kmeť, podal dňa 31.10.2016 na OS Poprad žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia KRK – SLA o predbežnom opatrení žalovaného zo dňa 26.09.2016.

OS Poprad požiadal SLA o stanovisko dňa 6.12.2016. JUDr.Faithová odoslala na OS
Poprad stanovisko SLA dňa 22.12.2016
Úloha – doložiť výsledky šetrenia trestného oznámenia na OS Poprad.
10./ súdny spor organizačná zložka TOM športový klub pre deti proti SLA –
31.10.2016 - spisová zn.: 10C/217/2016-28
Právny zástupca SLA: JUDr.Faithová
TOM športový klub pre deti podal 31.10.2016 na OS Poprad žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia KRK – SLA o predbežnom opatrení žalovaného zo dňa 26.09.2016.
OS Poprad požiadal SLA o stanovisko dňa 10.01.2017. JUDr.Faithová odoslala na OS
Poprad stanovisko SLA dňa 25.01.2017
PREHĽAD TRESTNÝCH OZNÁMENÍ
1./ trestné oznámenie SLA podané 12.12.2016 na Okresnej prokuratúre
Poprad vo veci krádeže, podvodu a sprenevery pri obstarávaní
bezpečnostných sietí z dotácie MŠVVaŠ 2015 - spisová zn.: ČVS:ORP-79/3VYS-PP-2017
Právny zástupca SLA: JUDr. Tencerová
Štatutár SLA podal trestné oznámenie 12.12.2016 na Okresnej prokuratúre Poprad
vo veci krádeže, podvodu a sprenevery pri obstarávaní bezpečnostných sietí z dotácie
MŠVVaŠ 2015. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade zahájilo dňa
01.03.2017 v predmetnej veci trestné stíhanie vo veci zločinu subvenčného podvodu
voči zástupcom Úseku alpských disciplín. Prezident SLA, F.Repka, vyzvaný
vyšetrovateľom vypovedal v predmetnej veci dňa 10.03.2017. GS R.Cagala vyzvaný
vyšetrovateľom vypovedal v predmetnej veci dňa 05.04.2017.
2./ trestné oznámenie SLA podané 12.02.2017 na Okresnej prokuratúre
Poprad vo veci podvodu pri registrácii člena SLA - spisová zn.: ČVS:ORP211/1-VYS-PP-2017
Právny zástupca SLA: JUDr.Martinkovičová
Štatutár SLA podal trestné oznámenie 12.02.2017 na Mgr.T.Kmeťa na Okresnej
prokuratúre Poprad vo veci podvodu pri registrácii člena SLA. Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v Poprade zahájilo dňa 23.03.2017 v predmetnej veci trestné
stíhanie vo veci zločinu podvodu voči Mgr.T.Kmeťovi. GS R.Cagala a vedúca
kancelárie, D.Kubusová, vyzvaní vyšetrovateľom vypovedali v predmetnej veci dňa
22.03.2017.

3./ trestné oznámenie na štatutára SLA na Okresnej prokuratúre Bratislava
vo veci nehospodárneho a neefektívneho nakladania s finančnými
prostriedkami – cestovné príkazy J.Hermély 2016.
GS R.Cagala a vedúca kancelárie D.Kubusová vyzvaní vyšetrovateľom vypovedali
v predmetnej veci dňa 29.03.2017.

