ZÁPIS
z 35. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

29.05.2017_09.30 hod.

Miesto:

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

Prítomní členovia P-SLA:

Ivanič, Mersich, Hliničan, Šandor, Tánczos, Šlepecká, Poľanová, Kartík, Halíř,
Garaj (10)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Kubeková Darina, Malák Michal

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Poľanová Monika, Šandor Ladislav

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Konferencia SLA 2017
a) činnosť a riadenie pracovnej skupiny „Stanovy SLA“
b) pripomienky ku Konferencii 2017 – žiadosť K.Povrazníka k prejednaniu
c) uznesenie pre Slovenskú sporiteľňu a.s. – nakladanie s účtami SLA (štatutári)
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-04/2017, plán činnosti/výdajov OU
b) elektronické schvaľovanie úhrad OÚ – informácia a úloha OU
c) vykonávacie uznesenie ku čerpaniu z kapitoly Talentovaná mládež 2017
d) vykonávacie uznesenie ku čerpaniu z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2017
5. Zmluvy a dohody
a) úprava zmluvy DePlano s.r.o.
b) VŠC DUKLA - informácia
6. FIS
a) FIS Portorož 2017 – informácia
b) vyúčtovanie FIS (licencie a kalendár) 2016/17 – zhrnutie a refundácia z úsekov
c) vykonávacia smernica pre FIS licencie 2017/18
d) vykonávacia smernica pre FIS kalendár 2017/18
7. ZOH 2018
a) štipendium SOV ZOH 2018 – vyúčtovanie
b) kvalifikačné kritériá ZOH 2018 – krátka správa každého úseku o príprave športovcov
8. Reprezentácia SLA 2017/18
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a) predbežný zoznam športovcov splňujúcich kritériá na zaradenie do Reprezentácie 2017/18
b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
9. Informácie KRK SLA
a) informácia
b) ustanovenie členov Materiálovej komisie pre inventúru hmotného majetku 2017
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 04/2017
b) koncept „Lyžiar roka“
11. Záver
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1. Otvorenie
35. zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA, nového viceprezidenta
Jána Garaja a nového člena za bežecký úsek, p. Viktora Halířa.
Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Poľanová Monika, Šandor Ladislav. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový
záznam. Žiaden z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Michal Rajčan sa ospravedlnil telefonicky za neprítomnosť generálnemu sekretárovi z pracovných
dôvodov. René Pretzelmayera ospravedlnil Ján Tánczos, pracovne v Maďarsku.
Predsedajúci dal v úvode schváliť program 35. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

35-17/478

P-SLA schválilo program 35. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
ZA:

10 (Ivanič, Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Tanczos, Poľanová,
Šlepecká,
Kartík,
Halíř, Garaj)

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. Konferencia SLA 2017
a) činnosť a riadenie pracovnej skupiny „Stanovy SLA“
- GS prezentoval návrh členov pracovnej skupiny, ktorá zapracuje pripomienky k stanovám.
K pracovnej skupine bola doplnená JUDr. Faithová ako konzultant. Pracovná skupina bola
schválená elektronickým uznesením. Zoznam členov tvorí prílohu tohto zápisu.
- Predsedajúci požiadal prítomných, ak je niekto, kto trvá na širšej úprave stanov, nech tento
návrh predloží tejto pracovnej skupine, ktorá zmeny zapracuje.
- Predsedajúci pripomenul prítomným, že od 1.5.2017 SLA nemá štatút organizácie spôsobilej
poberať dotácie.
- Predsedajúci navrhol, aby mimoriadna Konferencia bola realizovaná už do 31.7.2017
- Predsedníčka KRK p. Penkert navrhla, aby sa do skupiny prizval aj p. Povrazník, pretože mal
najviac pripomienok k stanovám. Zároveň predsedajúci predniesol, že by bolo vhodné, aby
boli do tejto skupiny prizvaní všetci, ktorí na Konferencii mali k stanovám nejaké
pripomienky.
- P. Garaj potvrdil, že do tejto skupiny budú prizvaní aj p. Povrazník a p. Hadvičák.
- Predsedníčka KRK pripomenula prítomným, že od HKŠ sme obdržali jednoznačné vyjadrenie
ohľadom dátumu, dokedy mali byť stanovy schválené.
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Uznesenie č. 35-17/479
P-SLA schválilo Marina Mersicha ako koordinátora pracovnej skupiny, ktorá spracuje pripomienky
k Stanovám.
ZA:

8 (Ivanič, Hliničan,
Šandor,
Tanczos,
Poľanová, Šlepecká,
Kartík, Halíř, Garaj)

NEHLASOVALI:

1 (Kartík)

ZDRŽAL SA:

1 (Mersich)

b) pripomienky ku Konferencii 2017 – žiadosť K.Povrazníka k prejednaniu
- pripomienky p. Povrazníka bude spracovávať pracovná skupina, ktorá ich zapracuje.
c) uznesenie pre Slovenskú sporiteľňu a.s. – nakladanie s účtami SLA (štatutári)
- GS navrhol, že je potrebné prijať uznesenie, aby mohli viceprezidenti Garaj a Mersich, ako
štatutári, nakladať s účtami.
- Predsedníčka KRK uviedla, že počas krízového režimu mohli s účtami nakladať len Prezident
Repka a Viceprezident Ivanič. Prezident Ivanič potvrdil, že krízový režim trvá, kým nebudú
vyriešené všetky súdne spory.
- GS informoval, že v stanovách je uvedené, že štatutári môžu nakladať len s majetkom do sumy
5 000€ a nie s účtami, na základe toho navrhla právnička banky, aby sa schválilo uznesenie, že
štatutári môžu nakladať s finančnými prostriedkami na bankových účtoch do určitej sumy.
Úloha # 1 z 35. P-SLA – Se-SLA pripraví návrh na zrušenie platného uznesenia k manipulácii
s účtami a navrhne po dohode s bankou formuláciu a smernicu pre nakladanie s účtami. Termín:
30.6.2017
Úloha # 2 z 35. P-SLA – Se-SLA navrhne uznesenie, ktoré stanoví, kto môže nakladať s účtami
v jednotlivých OU a do akej sumy. Termín: 30.6.2017
- p. Garaj navrhol, aby pri platbách bol pod platbou podpísaný Prezident + jeden štatutár. Prezident
Ivanič ho informoval, že platby sú ošetrené kontrolou prostredníctvom predsedu KRK a ich realizáciu
má pod dohľadom GS, spolu s hlavnou účtovníčkou. Viceprezident Mersich uviedol, že prezident
a viceprezidenti majú podľa stanov rovnaké právomoci.
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-04/2017, plán
činnosti/výdajov OU
- GS predniesol aktuálny stav účtov jednotlivých úsekov.
- Informoval o prečerpaných kapitolách v úsekoch: UAD – Repre, a SU – Správa a prevádzka,
BU – účelová dotácia na meno - Procházková.
Úloha # 3 z 35. P-SLA – OU pošlú plán činností výdavkov OU – v percentách. Termín: 30.6.2017
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-

predsedajúci upozornil, že je potrebné zverejňovať zápisy z ČS OUv reálnom čase.

b) elektronické schvaľovanie úhrad OÚ – informácia a úloha OU
- GS prezentoval ako funguje nový mechanizmus elektronického schvaľovanie úhrad, ukázal
zdieľané Kumulatívne prehľady finančných dokladov, kde prítomným ukázal čo a aké
informácie musí uviesť k danej úhrade kontrolór KRK, následne predseda OU, alebo ním
poverená osoba OU, ako vyberie kapitolu, z ktorej sa má úhrada vykonať, a uvedenie
mandátu na základe, ktorého je úhrada predsedom úseku schválená (zmluva, uznesenie,
objednávka...). GS pripomenul prítomným, že pokiaľ účtovníčka neuvidí od KRK a OU
v obidvoch kolónkach súhlasné stanovisko k úhrade, uvedená úhrada sa z platobnej fronty
nerealizuje.
- Pri servise motorového vozidla by sa mala zvážiť výška sumy a právomoci predsedu úseku
s akou sumou môže disponovať.
- KRK žiada o dopracovanie právomocí rozhodovania o výške úhrad – o akej výške rozhoduje
prezident, viceprezident, GS, predseda OU.
- KRK navrhuje, aby určité činnosti a s nimi spojené finančné úkony, boli centralizované a pod
kontrolou Se-SLA a nie v právomoci odborných úsekov.
- P-SLA sa zhodlo, že Se-SLA by mal mať na starosti organizáciu účasti na medzinárodných
konferenciách, či prednáškach v zahraničí (doprava, ubytovanie...)
c) vykonávacie uznesenie ku čerpaniu z kapitoly Talentovaná mládež 2017
- GS prezentoval návrh súhrnnej Listiny talentov SLA, kde budú uvedení jednotliví športovci
úsekov, ktorí budú podporovaní prostredníctvom kapitoly Talentovaná mládež 2017 a tieto
zoznamy musia byť schválené P-OU.
- P. Kubeková sa informovala či bude tieto finančné prostriedky vyúčtovávať rodič, klub, alebo
môžu byť prefinancované z aktivity, napr. sústredenie, z ktorých bude konkrétneho
športovca financovať.
- GS uviedol, že vo finálnom vyúčtovaní na MŠVVaŠ sa bude predkladať vyúčtovanie na meno
a v súlade s Listinou talentov SLA.
- KRK uviedla, že vyúčtovanie musí byť účelné, efektívne a exaktné, podľa typu oprávneného
výdavku.
- GS upozornil, že uvedené zoznamy talentov musia byť na stránke zverejnené do 30.6.2017.
- Všetci športovci, ktorí sú zaradení do tejto kapitoly, musia požiadať o zápis do Registra
športovcov a figurovať v ňom.
- P. Garaj navrhol na úseku vytvoriť skupinu, ktorá urobí centrálnu oponentúru voči Listine
talentov SLA a kritériám úsekov.
- GS upozornil, že každý športovec musí mať zmluvu s klubom, v ktorom vykonáva svoju
športovú činnosť o vykonávaní športovej prípravy. Kluby a športovci v tejto veci sa môžu
inšpirovať vzormi zmlúv zverejnenými na stránke SLA.
Úloha # 4 z 35. P-SLA – Športoví riaditelia zabezpečia dodanie schválených a vyplnených Listín
talentov úseku na Se-SLA, zabezpečia splnenie u predmetných športovcov všetkých podmienok
v súlade s Predpisom o talentovanej mládeži SLA (prehliadky, register, zmluvy a pod......).
Termín: 16.6.2017
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d) vykonávacie uznesenie ku čerpaniu z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2017
- GS uviedol, že mu športoví riaditelia musia poslať za svoj úsek počet aktívnych športovcov za
jednotlivé kluby.
- P-SLA navrhla, že výpočty by mali byť spracované k dátumu - 30.4.
Úloha # 5 z 35. P-SLA – Predsedníčka KRK s GS preveria definíciu – súťaž organizovaná SLA
a dátum, ku ktorému športoví riaditelia následne vypočítajú počty aktívnych športovcov pre každý
klub ich úseku. Termín: 22.6.2017
Uznesenie č. 35-17/480
P-SLA schválilo dátum - 30.4. ako dátum, ku ktorému OU určia počet aktívnych športovcov do 23
rokov, ktorí sa zúčastnili na min. 3 pretekoch organizovaných SLA za sezónu 2016/2017 s klubovou
príslušnosťou.
ZA:

10 (Ivanič, Hliničan,
Šandor,
Tanczos,
Poľanová, Šlepecká,
Kartík, Halíř, Garaj)

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

5. Zmluvy a dohody
a) úprava zmluvy DePlano s.r.o.
- GS informoval, že sa jedná o technické preklopenie zmluvy z “DPH verzie” na verziu “bez
DPH”. Táto zmena je bez zmeny nákladu pre SLA.
- Predsedajúci navrhuje, aby zmluva mala sezónne trvanie, vždy do 30.4., vždy kalendárneho
roku.
Uznesenie č. 35-17/481
P-SLA schválilo úpravu zmluvy DE plano s.r.o. v časti DPH a v dĺžke trvania zmluvy na sezónne
obmedzenie ku 30.04. kalendárneho roku.
ZA:

10 (Ivanič, Hliničan,
Šandor,
Tanczos,
Poľanová, Šlepecká,
Kartík, Halíř, Garaj)

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) VŠC DUKLA – informácia GS
- Dukla žiadala, aby SLA požiadala formálne o zaradenie 4 športových odborníkov a dvoch
pretekárov - Andresa Žampu a Mateja Falata do jej radov. Dukla vyhovela prijatiu odborníkov
aj spomenutých športovcov.
- SLA požiadala VŠC Dukla aj o zaradenie B pretekárov alpských disciplín – Martin Bendík
a Barbara Kantorová a z bežeckého úseku o zaradenie Andreja Segeča a Miroslava Šuleka.
Odpoveď Dukly na túto žiadosť bola negatívna s odôvodnením naplnených kapacít.
- Predsedajúci vyzval, aby si OU premysleli zaradenie nových talentovaných pretekárov do VŠC
Dukla, NŠC alebo do radov policajného zboru, v ďalšom olympijskom cykle.
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6. FIS
a) FIS Portorož 2017 – informácia
- GS informoval, že konferencie sa zúčastnilo niekoľko zástupcov za SLA.
- V krátkosti zhrnul informácie z komisií, ktorých sa zúčastnil.
- Z FIS trvá podpora pre alternatívne média hlavne pre mladých ľudí (FB, Instagram....). Prepad
je na Tweeter a Youtube.
- Uviedol, že lyžiarsky priemysel eviduje prepad príjmov z predaja výstroje, naopak je nárast
príjmov z rental sekcie (požičovne).
- Ski Interkritérium Vrátna potvrdené na ďalšie 3 roky. Stretnutie organizátorov U16 alpských
FIS pretekov bude v septembri – zúčastní sa jej Matej Pechota (Ski Club Vrátna).
- World snow day a SnowKidz – materiálna podpora je zastavená pre tie kluby, ktoré
organizovali tieto akcie nie pre nových nelyžujúcich záujemcov, a pre širokú verejnosť aby sa
naučila lyžovať, ale len ako lokálne klubové preteky pre svojich už lyžujúcich členov.
- Upozornil UAD, že v FMC Masters finále v roku 2019 na Štrbskom Plese má v programe
zaradené Super G a komisia Masters požaduje tým pádom demonštrovať v sezóne 2017/18
test podujatie Super G v rámci zaradeného FMC preteku v roku 2018.
- V kategórii UNI došlo k zmene vekového limitu na 17-25 rokov, platí pre všetky športy bez
výhrad.
- Na komisii Speed-ski gratulovali SLA za výkony Michala Bekeša, že sa ako začiatočník
v kategórii S1 etabloval v prvej desiatke najlepších pretekárov. Michal Bekeš dostal ponuku
od Rakúskeho zväzu, sekcie speed-ski na spoločné tréningy na rýchlostných tratiach v
tréningovom centre Innerkrems. Kanaďania pochválili účasť Mareka Révaia v kategórii SDH,
začiatočník, amatérska výstroj a celkovo 5. v ročníku.
- FIS pracuje hľadá na možnostiach ako navýšiť zdroje príjmov a takisto sa momentálne
formuluje strategický plán rozvoja na ďalšie obdobie. Úvahy o tom, že sa niektoré disciplíny
spoja, niektoré formáty súťaže zjednodušia a pod, diskusia aby sa svetové poháre mohli
uskutočňovať aj na južnej pologuli, aby sa natiahla sezóna na celý rok a pod....
- World cup Jasná – nepotvrdený, zaujímavosťou je, že FIS vyradila z návrhu kalendára podujatí
tradičný slalom v Maribore v 2020 a ďalej.
-

M. Hliničan sa zúčastnil na komisii Freestyle. Prezentovali sa najbližšie majstrovstvá sveta,
ktoré sa budú konať v USA, čo je oveľa lepšie, nakoľko na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali
v Španielsku mali veľmi zlé podmienky. Novinkou je, že na Svetový pohár budú zavedené
kvóty, čo je z jeho pohľadu nie veľmi dobré. Aby úsek snowboardingu mohol zorganizovať
FIS preteky Svetového pohára, musí najprv zorganizovať aspoň dva Európske poháre. Čo je
však nepravdepodobné. SP na SVK je podľa neho tak v nedohľadne. Chceli by sa však
zamerať na rozvoj alpského snowboardingu.

-

M. Malák - komisie bežeckého lyžovania – podarilo sa pri zmene technického delegáta
presadiť člena, ktorý viac vyhovuje SLA. Schválilo sa navýšiť počet športovcov z 15 na 20
pretekárov, ktorí si rozdelia balík „prize money“. Slavic cup – dohodne sa s Poľskom kto
bude národným koordinátorom podujatia. Na Štrbskom plese sa bude konať školenie
technických delegátov FIS – október 2017.
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-

L. Šandor - komisie lyžovania na tráve - stretnutie bolo neskoro, keďže bolo až po začatí
súťažnej sezóny. Preteky, ktoré boli doteraz perfektne zorganizované sa museli presunúť,
pretože diviaky rozryli zjazdovku a tá bola súťažne nespôsobilá. Finále Svetového pohára sa
bude konať v Iráne. Všetky preteky v kalendári sa musia ešte odsúhlasiť národnými
lyžiarskymi zväzmi. Juniorské majstrovská budú v Taliansku, seniorské budú v Kaprune.
Žiacky kemp sa bude konať v Rakúsku. Homologizáciu je potrebné urobiť na našej trati v
Piešťanoch, aby bolo možné zorganizovať FIS preteky. Športovci UTL by sa malo túto sezónu
zúčastniť na 19 pretekov.

b) vyúčtovanie FIS (licencie a kalendár) 2016/17 – zhrnutie a refundácia z úsekov
- GS prezentoval počty pretekárov úsekov, ktorí majú pridelený FIS kód, OU majú za
úlohu skontrolovať, či sa daný pretekár zúčastňuje na pretekoch a ak nie, je potrebné ho
vyradiť zo zoznamu inak sa platba za FIS kód automaticky predlžuje.
c) vykonávacia smernica pre FIS licencie 2017/18
- GS odprezentoval smernicu na aktiváciu/obnovenie FIS kódu na sezónu 2017/18 - poplatky,
poistenie (liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
3. strane), fotky, vyplnený profil- data sheet, vyhlásenie športovca v angličtine.
d) vykonávacia smernica pre FIS kalendár 2017/18
- FIS vyžaduje súhlas majiteľa strediska, kde sa súťaž koná.
- zadávanie podujatí do kalendára podujatí FIS 2017/2018, uzávierka:
 pre UAD a ostatné úseky do 31.8.2017,
 pre UAL do 31.10.2017.
- GS prezentoval počet bodov, ktoré FIS udeľuje za organizovanie podujatia.
Predsedajúci vyhlásil prestávku na obed.
7. ZOH 2018
a) štipendium SOV ZOH 2018 – vyúčtovanie
- GS zhrnul hlavné problémy pri vyúčtovaní športovcov - Zuzana Stromková, Klaudia Medlová
a Samuel Jaroš.
- Finančné prostriedky sú zasielané ako balík pre všetkých športovcov, všetkých odvetví, až
keď budú kompletné všetky vyúčtovania.
- Se-SLA žiada športových riaditeľov, aby dozreli na zaslanie vyúčtovania včas a jeho správnosť.
- GS upozornil, že dokumenty budú vypĺňať športovci každé 4 mesiace a musia vyplniť všetky
kolónky tlačiva!
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b) kvalifikačné kritériá ZOH 2018 – krátka správa každého úseku o príprave
športovcov
- z OU UAD je 6 nominácií – 3 muži – Matej Falat, Adam Žampa, Andreas Žampa, 3 ženy –
Petra Vlhová, Veronika Velez – Zuzulová, Barbara Kantorová.
- Je potrebné vopred pripraviť zoznam realizačných tímov.
- p. Garaj sa informoval, či sa robili nominačné kritériá v rámci SLA, alebo sa akceptujú podľa
MOV a SOV? P. Ivanič ho informoval, že každý OU si kritériá zadával sám.
- z OU SNB sú 2 nominácie – Samuel Jaroš a Klaudia Medlová.
- z OU BU – majú kvótu 2 ženy, 2 muži + 1 miesto je bez pridelenia. Zahájená spolupráca so
Zväzom biatlonu biatlonu, aby mohli zrealizovať tímový šprint.
8. Reprezentácia SLA 2017/18
a) predbežný zoznam športovcov splňujúcich kritériá na
Reprezentácie 2017/18
- nomináciu zaslal BU, UAL, SU a USK
- spracovaný zoznam bude predložený na schválenie na budúcom P-SLA.

zaradenie

do

b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
- posledná aktuálna verzia, ktorú P-SLA berie týmto na vedomie, bola už rozposlaná zatiaľ na
UTL, kde už beží súťažná sezóna. Finálna verzia štatútu reprezentanta je prílohou tohto
zápisu.
- % vlastníctva reklamnej plochy športovca v štatúte je stanovené na 50% štandardne, pokiaľ
niekto z reprezentantov žiada väčší podiel plochy treba požiadať P-SLA o schválenie
- P. Mersich sa informoval u p. Garaja, ktorí športovci UAD sú zaradení do Repre. Ten uviedol,
že za:
 RD-A muži – Žampa, Žampa, Falát
 RD A ženy – Zuzulová, Vlhová Kantorová
 RDU 21 muži – Prieložný, Katrenič Henrich, Revúcky, Košík, Baláž, Sanitrár Ján, ml.
 RDU 21 ženy - Moravčíková, Jančová, Nemcová
 Rýchlostné lyžovanie – Bekeš
- Predsedajúci požiadal, aby trénerská rada UAD uverejnila zápisy zo svojich zasadnutí.
Úloha # 6 z 35. P-SLA – Preveriť na MŠVVaŠ či je možné zaradiť profesionálneho športovca
zároveň aj do Talentovanej mládeže. Termín: 22.6.2017
9. Informácia z KRK
a) informácia
- KRK riešila na zasadnutí vo štvrtok, t.j. 25.5.2017, podnety členov SLA a uviedla, že nie
všetky sú vyriešené,
- riešili urgentné podnety ČS UAD, hlavne elektronicky,
- otvorený podnet p. Marekovej z UAD, ktorá dala podnet na počet členov krk, kde ma za to,
že by mali byt deviati a nie piati, doriešili podnet, pozvali ju na zasadnutie, aby si to
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vydiskutovali osobne. Neprišla na stretnutie, KRK jej zašle odpoveď, že pokiaľ členská
schôdza nemá kandidáta, pracuje v zložení takom akom je schválené.
Podnet od p. Balážovej – ten nie je uzavretý ohľadom zverejňovania zdrojovej evidencie. KRK
vyzve p.Balážovú na stretnutie. KRK si vyžiadala stanovisko UOOU a hlavnej kontrolórky
športu k tejto veci.
Venovali sa konferencii SLA – najdôležitejší bod, zhodnotili priebeh, voľby a neprijatie stanov.
Žiadajú P-SLA aby zobralo do úvahy túto situáciu a bolo pripravené na krízový scenár. Môže
sa stať, že Konferencia nebude uznášania schopná, alebo sa stanovy znova neschvália.
Odporúčajú prehodnotiť výdavky na správu, prevádzku a manažment asociácie SLA.
Riešili aj inventúru, potrebné spraviť inventúru majetku SLA – projektory, športové
oblečenie.
Predsedajúci požiadal o doručenie overeného zápisu zo stretnutia KRK na Se- SLA.
KRK odporúča P-SLA pozastaviť financovanie, alebo prehodnotiť rozpočet vzhľadom na
krízovú situáciu z dôvodu neschválenia stanov.

b) ustanovenie členov Materiálovej komisie pre inventúru hmotného majetku 2017
- GS navrhol, že by mala mať 3 členov, z toho 1 člen KRK + športový riaditeľ + štatutár.
- Materiálová komisia plní najmä tieto úlohy: správa hnuteľného a nehnuteľného majetku, vedie
evidenciu o materiáloch, vyraďuje materiál z evidencie majetku, navrhuje menovanie
a odvolanie skladníka, spolupracuje s účtovníkom a audítorom SLA.
- P.Garaj uviedol, že vydaný materiál UAD ešte nie je stiahnutý do skladu. Dokumenty sú
pripravené na kontrolu.
- P-SLA navrhuje stiahnutie materiálov do skladu od 1.5. do 15.5. a vykonanie inventúry k dňu
30.6.
Úloha # 7 z 35. P-SLA – P-SLA – realizovať inventúru majetku SLA (sklad LM, iný majetok).
Termín: 31.12.2017
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 04/2017
- ŠR z 3 úsekov potvrdili schválenie registrácií.
- Neboli žiadne pripomienky.
b) koncept „Lyžiar roka“
- Podujatie sa uvažuje na 24. alebo 29. septembra v Bratislave, záujem o vysielanie RTVS
(priamy prenos).
- koncepcia, ktorú pripravuje agentúra, bude hotová do konca júna, následne ju odprezentuje
p. Ivanič,
- Marketingové prepojenie s „Lyžiarom roka“
c) ubytovanie p. Šandora
- žiada P-SLA o schválenie refundácie nákladov na ubytovanie počas 33. P-SLA, ktoré sa konalo
v Poprade.
- opätovná žiadosť o uvoľnenie zálohy č.1 pre začatie sezóny v sume 3000€,
- pozvanie pre členov P-SLA na FIS preteky žiakov do lyžiarskeho strediska Ahoj na Banke pri
Piešťanoch, v dňoch 17.-18.06.2017.
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d) Prezident vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k aktuálnej situácii v SLA
- Marek Hliničan sa vyjadril, že pochybuje, že budú stanovy schválené na Mimoriadnej
konferencii. K fungovaniu zväzu sa vyjadril, že dúfa, že sa podarí aspoň zabezpečiť podporu
športovcom.
- Šlepecká – súhlasí s pozastavením financovania, aby sme sa nedostali do väčších problémov.
- Ivanič žiada, aby sa p. Šlepecká navrhla ako Delegát športovcov, ktorého musí nominovať 50
športovcov.
- p. Poľanová si nemyslí, že je teraz priestor na radikálne zmeny., Presadzovať autenticitu
úseku, je dôležitá komunikácia. Neuznáva nátlak na jednotlivcov. Mrzí ju, že sa stanovy
neprijali. Podporovať športovcov, ktorí majú talent, aby mohli získať olympijskú nomináciu ak
na to majú.
- p. Taczos neverí, že sa schvália stanovy. Minulý rok sa financovali sami. Zväz nepovažujú za
funkčný. Očakáva, že konferencia prebehne a niektoré ľudia, by si mali upozorniť svojich ľudí,
aby konferenciu niečo rozhodla. Asociácia vždy niekomu ustupuje.
- p. Kartík uviedol, že je vyčerpaný. Je unavený z intríg. Myslí si, že po príchode p. Garaja sa to
zlepší a dúfa, že sa stanovy schvália. Myslí si, že sa vždy ustupuje, ak niekto hlasoval proti
schváleniu stanov, tak by mal znášať následky – pozastavenie alebo zníženie financovania.
- p. Garaj uviedol, že zažil všetko. Prešiel si na vlastnej koži, tým čím si prešiel. Uviedol, že sa
všetko deje okolo stanov. Ak vyšiel nový zákon, je lepšie ho upraviť celkovo a nie ho plátať.
Zákon o športe je postavený na kolektívne športy. Preňho ako funkcionára nie je dôležitá len
olymijská sezóna, ale každá sezóna je dôležitá. Neurobili sme nič pre to, aby prišli sponzorské
peniaze. Bez roboty to nepôjde, bez kompromisov sa nepohneme.
- p. Halíř uviedol, že stanovy sú najdôležitejší dokument, aby boli financie. Je to v záujem PSLA, aby stanovy prešli.
- p. Mersich uviedol, že p. Garaj má pravdu, má znalosti a je fundovaný. Musia robiť všetci.
Základná vec sú stanovy, aby rešpektovali zákon a rešpektovali záujmy svojich pretekárov. Je
na predsedov úsekov, ktorí sú v komisii k stanovám, aby sa stanovy schválili. Praje si, aby si
členovia komisie nevytvárali dojem, že takto podľa nich, je to lepšie. Musia rozmýšľať nad
kompromisom. Myslí si, že treba upraviť aj organizačný poriadok. Každý musí robiť ťažké
rozhodnutia.
- p. Kubeková z jej pohľadu je dôležitý manažment. Ak je dobrý manažér vie dostať hocičo
hocikam.
- p. Malák, že veľa času trávil pripomienkovaním stanov, ak je niekto v komisii, kto chce
blokovať odsúhlasenie tak bude problém. Pokiaľ nepríde k zjednoteniu, tak sa ďalej
nepohneme. Máme perspektívu, sme silný zdroj. Vedeli by sme aj natiahnuť nové zdroje do
zväzu. Uviedol príklad p. Povrazníka, že by predseda úseku bol zároveň aj člen v P-SLA, ale
podľa zákona o športe to nie je možné.
- p. Ivanič uviedol, že zákon myslel aspoň na deti a mládež, majú viac financií.
- GS uviedol, že je dôležité, aby padali rozhodnutia na úrovni P-SLA, lebo keď nie sú
rozhodnutia veci stoja a vznikajú problémy a straty. Takisto keď nie sú rozhodnutia od P-SLA
a od štatutárov, GS musí urobiť rozhodnutie sám, a niekedy sa tým dostane do situácie kedy
prekročí svoje právomoci, alebo urobí nesprávne rozhodnutie. Takisto členská základňa
absolútne nevie ako funguje SLA a nepozná interné smernice, poriadky, mechanizmy
a procesy a už vôbec nie FIS pravidlá. Ľudia si myslia, že stále platia procesy ako spred 10-tich
rokov a ani len netušia, že sú nové zákony, vyhlášky a pod. Poprosil, aby aj členovia P-SLA sa
poriadne oboznámili so všetkými internými poriadkami v SLA a poznali procesy a neustále ich
objasňovali ľudom a šírili tieto znalosti medzi nich , aby poklesol počet chýb, ktoré členovia
SLA svojou neznalosťou tvoria a škodia tak sami sebe.
- P. Kubusová sa stotožnila s GS.
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p. Hyblerová uviedla, že sú spracované skoro všetky žiadosti o registrácie, športoví
odborníci, športovci, ktoré boli nevybavené. Za obdobie od zaslania informácie o registráciu
profesionálnych a amatérskych športovcov boli zaslané len 4 žiadosti do dnešného dňa.
Pripomenula, že talentovaní športovci musia zaslať žiadosti o zaradenie do registra.
p. Mersich uviedol, že za správnosť údajov športovcov alebo odborníkov, zodpovedá
športový klub, nie zväz.
p. Penkert si myslí, že ak by sa mimoriadna konferencia konala do 15.7.2017 a tam sa schválili
stanovy, tak by sa situácia mohla ukľudniť. Musíme myslieť na to čo bude po olympiáde. Na
štatúte športovca sa pracuje od januára, aby sa veci pohli ďalej.
Ivanič uviedol, že k štatútu dostaneme výstup od p. Sepéšiho. Chce sa venovať vzdelávaniu,
kurzom.
Ohľadom financovania rozhodnú štatutári a členov P-SLA upovedomia elektronicky.

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

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Poľanová Monika

Šandor Ladislav

Ivan Ivanič

29.05.2017

23.06.2017

23.06.2017

29.05.2017
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 21.05.2017

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 35. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 29. mája 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. Konferencia SLA 2017
a) činnosť a riadenie pracovnej skupiny „Stanovy SLA“
b) pripomienky ku Konferencii 2017 – žiadosť K.Povrazníka k prejednaniu
c) uznesenie pre Slovenskú sporiteľňu a.s. – nakladanie s účtami SLA (štatutári)
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-04/2017, plán činnosti/výdajov OU
b) elektronické schvaľovanie úhrad OÚ – informácia a úloha OU
c) vykonávacie uznesenie ku čerpaniu z kapitoly Talentovaná mládež 2017
d) vykonávacie uznesenie ku čerpaniu z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2017
5. Zmluvy a dohody
a) úprava zmluvy DePlano s.r.o.
b) VŠC DUKLA - informácia
6. FIS
a) FIS Portorož 2017 – informácia
b) vyúčtovanie FIS (licencie a kalendár) 2016/17 – zhrnutie a refundácia z úsekov
c) vykonávacia smernica pre FIS licencie 2017/18
d) vykonávacia smernica pre FIS kalendár 2017/18
7. ZOH 2018
a) štipendium SOV ZOH 2018 – vyúčtovanie
b) kvalifikačné kritériá ZOH 2018 – krátka správa každého úseku o príprave športovcov
8. Reprezentácia SLA 2017/18
a) predbežný zoznam športovcov splňujúcich kritériá na zaradenie do Reprezentácie 2017/18
b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
9. Informácie KRK SLA
a) informácia
b) ustanovenie členov Materiálovej komisie pre inventúru hmotného majetku 2017
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 04/2017
b) koncept „Lyžiar roka“
11. 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

splnené

GS, Predseda KRK

15.3.2017

splnené

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

trvá

Vedúci KoVz

3.3.2017

splnené

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

splnené
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

splnené

5.4.2017

trvá

Sekretariát SLA

23.3.2017

splnené

ÚAD

31.3.2017

splnené

OÚ SLA

24.3.2017

splnené

Sekretariát SLA,
účtovníčka

p. Košická

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.

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

splnené

Predseda KRK

10.4.2017

splnené

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

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€.
11

33.

12

33.

1.

34.

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

GS

15.4.2017

splnené

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

splnené

Se-SLA

4.4.2017

splnené

Se-SLA

5.4.2017

splnené

5.4.2017

splnené

Se-SLA

6.4.2017

splnené

GS

6.4.2017

splnené

Konferenciu FIS Portorož 2017.

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

34.

3

34.

4

34.

5

34.

6

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.
GS prepočítať finančné toky, ktoré by boli manažované obchodnou spoločnosťou pod SLA
pre podnikateľské činnosti.

uznesení a čísla

7

34.

8

34.

1

35.

GS kontaktovať MŠVVaŠ a prediskutovať formu a spôsob vrátenia prostriedkov z účelovej

GS

6.4.2017

splnené

obchodní partneri (LK Šachtičky, Saalová, 2 x Hrehorová, Kupčo ml.)

Se-SLA

30.4.2017

trvá

Se-SLA Se-SLA pripraví návrh na zrušenie platného uznesenia k manipulácii s účtami a

Se-SLA

30.6.2017

trvá

Se-SLA

30.6.2017

trvá

ŠR

30.6.2017

trvá

ŠR

16.6.2017

splnené

KRK, GS

22.6.2017

trvá

GS

22.6.2017

splnené

31.12.2017

trvá

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 –

navrhne po dohode s bankou formuláciu a smernicu pre nakladanie s účtami.
2

35.

3

35.

4

35.

Se-SLA navrhne uznesenie, ktoré stanoví, kto môže nakladať s účtami v jednotlivých OU a
do akej sumy.
OU pošlú plán činností výdavkov OU – v percentách
Športoví riaditelia zabezpečia dodanie schválených a vyplnených Listín talentov úseku na SeSLA, zabezpečia splnenie u predmetných športovcov všetkých podmienok v súlade s
Predpisom o talentovanej mládeži SLA (prehliadky, register, zmluvy a pod......).

5

35.

Predsedníčka KRK s GS preveria definíciu – súťaž organizovaná SLA a dátum, ku ktorému
športoví riaditelia následne vypočítajú počty aktívnych športovcov pre každý klub ich úseku.

6

35.

7

35.

Preveriť na MŠVVaŠ či je možné zaradiť profesionálneho športovca zároveň aj do
Talentovanej mládeže.
P-SLA – realizovať inventúru majetku SLA (sklad LM, iný majetok)

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.

25-16/336

P-SLA odvoláva členov legislatívno-právnej komisie, ktorá bola
schválená uzn. 21-15/298 a schvaľuje nové zloženie: Judr Reistetter,
Mersich, JUDr. Martinkovičová, zároveň P-SLA ruší uzn. 21-15/286

25-16/337

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

26-16/342

26-16/343

P-SLA schvaľuje zloženie pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať
na tvorbe stanov SLA a základných legislatívnych poriadkov, ktoré
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
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
manuálu k žiadosti na základe pokynu komisie vzdelávania do
20.4.2016.
P-SLA poveruje Se-SLA predložiť na overenie právnej zástupkyni
návrh Internej smernice o uznávaní licencií na návrh komisie
vzdelávania.

26-16/344

P-SLA poveruje sekreariát SLA v spolupráci s právnym zástupcom
SLA vypracovaním právomocí predsedu komisie vzelávania, ktorými
sa doplní organizačný poriadok SLA v príslušnej časti.

26-16/345

P-SLA zaväzuje Se-SLA aby na najlbižšie zasadnutie P-SLA zaradil do
programu odvolanie a voľbu nových členov komisie vzdelávania na
návrh predsedu Ko-VZd z dôvodu reštrukturalizácie komisie.

26-16/346

26-16/347

P-SLA poveruje Se-sla v spolupráci s účtovníčkou SLA vystavením
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
riešením návrhu cenotvorby a spôsobu príjmania platieb za kurzy a
za vzdelávanie.

26-16/348

P-SLA nariaďuje se-sla osloviť p. Ternavského a p. Povrazníka
predložením rozpisu prác a činností, ktoré vykonali v súvislosti s
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

P-SLA súhlasí s účasťou členov ÚAD (Zuzula Timotej, Igor Vlha,
Tomáš Žampa) na 27. zasadnutí P-SLA ako hostí zasadnutia.

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

P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Václava Kleina na 27. zasadnutí
P-SLA ako hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Antona Borisa na 27. zasadnutí
P-SLA 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.

27-16/354

Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA dňa 29.05.2016
(nedeľa) s miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný
Smokovec 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
27-16/357

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

P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Konferencie (podrobnejšie viď
zápis)
P-SLA schvaľuje tlačivo "Registračný formulár športových
odborníkov SLA" vypracované Komisiou vzdelávania SLA (tlačivo
tvorí prílohu tohto e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu Zmluvy o poskytnutí
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.

Status

Zodpovedný

Termín

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.
27-16/366
27-16/367
27-16/368
27-16/369

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

EL

29-16/375

EL

29-16/376

EL

29-16/377

EL

EL

EL

EL

EL

EL

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho Konferencie SLA (29.mája 2016
(nedeľa) Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry) Ivana Ivaniča,
predsedu BÚ SLA, podpredsedu predsedníctva SLA.
P-SLA schvaľuje zoznam hostí na Konferenciu SLA
-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.2115/286: 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 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.

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

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

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

29-16/382

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
vyvolali členovia ÚAD, budú hradené z vlastných zdrojov, a to z
rozpočtu ÚAD.

trvá

29-16/383

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

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

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)

splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

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

splnené

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.

splnené

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.

Uznesenie nie je
schválené.

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

splnené

Za úsek alpských disciplín:
Ženy: Barbora Kantorová, Katarína Miklošová, Roman Petriľák –
tréner
Muži: Matej Falát , Martin Hyška, Henrich Katrenič
tréner Jaroslav Rakušan
tréner Fabián
SLA schvaľuje nomináciu úseku bežeckého
lyžovania na MSJ a MS U23 Park City USA nasledovne:
Predsedníctvo

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

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

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

EL

32-17/427

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

32-17/428

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

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

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

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

32-17/434

EL

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

33/17/435

33/17/436

33/17/437

33/17/438

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.
P-SLA schválilo Organizačný poriadok Slovenskej lyžiarskej
asociácie (príloha e-mailu).
Ruší sa Organizačný poriadok zo dňa 01.09.2013.
P-SLA schválilo program 33. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.
P-SLA schválilo čerpanie príspevku uznanému športu z
kapitoly „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

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

trvá
splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

34-17/437

P-SLA poveruje P-UAD zvolaním členskej schôdze ÚAD na
termín 22/04/2017 alebo 21/04/2017 aby bola zabezpečená
legitimita delegátov ÚAD na Konferencii SLA 2017 v súlade so
Stanovami SLA a ZoŠ.

34/17/438

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej
asociácie za obdobie roka 2016

splnené

34/17/439

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

splnené

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.

schválené

splnené, okrem UAD

34/17/441

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

splnené

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

splnené, okrem UAD

34/17/443

EL

EL

P-SLA poveruje p. Košickú a p. Škrovinovú k vypracovaniu a
podaniu návrhu k zrušeniu registrácie DPH pre SLA.

trvá

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.

splnené

34/17/445

P-SLA schválilo samostatnú evidenciu pohľadávok v účtovnej
evidencii voči partnerom SLA ku 31.12.2016 (nezdokladované
výdavky) vo výške 10026 €.

splnené

34/17/446

34/17/447

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.
Predsedníctvo SLA z dôvodu zvolania členskej schôdze Úseku
alpských disciplín predsedníctvom úseku na deň 06.máj 2017
(sobota) ruší Uznesenie č.34-17/439 zo dňa 21.04.2017,
ktorým zvolalo 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.;
34/17/439 (34/17/446)

splnené

28.4.2017

34/17/448

splnené

EL

34/17/449

UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Koncepciu činnosti a
hlavné smery rozvoja SLA na olympijský cyklus 2018-2022 (v
prílohe).

splnené

EL

34/17/450

UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Výročnú správu SLA za
rok 2016 (v prílohe).

splnené

EL

34/17/451

UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Správu Predsedníctva
SLA 2016 (v prílohe).

splnené

34/17/452

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Predpisu o kritériách,
účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
SLA (v prílohe).

splnené

EL

Predsedníctvo SLA schvaľuje zoznam hostí Konferencie SLA
2017 nasledovne:
JUDr.Mária Faithová – právny zástupca SLA
Ing.Mária Košická – hlavný účtovník SLA
Petra Penkert – predseda Kontrolno-revíznej komisie SLA
Michal Molotta - predseda Komisie vzdelávania SLA
Ing. JUDr. Marcela Martinkovičová - člen Legislatívno-právnej
komisie SLA
Roman Reistetter - člen Legislatívno-právnej komisie SLA
Ing.Ľuboslava Urbanovičová Škovinová – nezávislý auditor pre
SLA
Vladimír Staroň – člen Kontrolno-revíznej komisie SLA
Pavol Ilenčík - člen Kontrolno-revíznej komisie SLA
Pavol Kutlík - člen Kontrolno-revíznej komisie SLA
Ing. Božena Gerhátová - MŠVVaŠ SR Sekcia štátnej
starostlivosti o šport a mládež
Ing.Alica Fisterová – Hlavný kontrolór športu
Anton Siekel – Prezident SOV
Mgr.Roman Benčík – Riaditeľ VŠC DUKLA
Mgr.Boris Čavajda – Riaditeľ NŠC
kpt. Mgr. Juraj Minčík – Riaditeľ ŠCP

28.4.2017

5.5.2017

34/17/453

EL

34/17/454

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku
Konferencie SLA 2017 (v prílohe).

splnené

EL

34/17/455

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Volebného poriadku
Konferencie SLA 2017 (v prílohe).

splnené

34-17/456

Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosť Janky Gantnerovej účasť
na Konferecii SLA 2017 ako hosť.

splnené

EL

34-17/457

EL

34-17/458

Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosť JanyPalovičovej účasť na
Konferecii SLA 2017 ako hosť.
Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosť Petra Bendika st. účasť
na Konferecii SLA 2017 ako hosť.

5.5.2017

splnené
splnené

Konferencia schválila pôvodný program 6. zasadnutia
Konferencie.

splnené

34-17/460

Konferencia schválila predložený Rokovací poriadok.

splnené

34-17/461

Konferencia schválila predložený Volebný poriadok.

splnené

34-17/462

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

splnené

34-17/463

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

splnené

34-17/465

34-17/456

Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU
Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie Jánoška Martin/ULT, Róbert Hliničan/SNB, Richard
Jurečka/UAL
Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Peter
Ďurčo/BU, Martin Gavalier/UTL, Pavol Ilenčík/UAL

5.5.2017

splnené

34-17/459

34-17/464

5.5.2017

5.5.2017

EL

EL

21.4.2017

splnené

UZN - Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA
2017 na deň 14.máj 2017 (nedeľa) s miestom konania: Atrium
Hotel,
Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry o 10.00 hod.

EL

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

splnené

splnené

splnené

6.5.2017
6.5.2017
12.5.2017
12.5.2017
12.5.2017

34-17/457

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

splnené

34-17/458

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

splnené

34-17/459

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

splnené

34-17/460

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

splnené

34-17/461

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

splnené

34-17/462

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

splnené

34-17/463

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

splnené

34-17/464

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

splnené

34-17/465

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

splnené

34-17/466

34-17/467

34-17/468

34-17/469

Konferencia SLA schválila kandidátov na voľbu Viceprezidenta
SLA v súlade s článkom 3, bod 6. Volebného poriadku,
Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili
Jána Garaja, nar. 13.4.1961, trvale bytom Gaštanová 511/5,
Liptovský Mikuláš, za nového Viceprezidenta SLA.
Konferencia SLA NESCHVÁLILA aktuálny návrh Stanov,
nakoľko ZA nehlasovala 2/3 väčšina delegátov.
Konferencia SLA zaväzuje P-SLA vytvoriť odbornú pracovnú
skupinu so zástupcami z každého športového odvetvia, k
spracovaniu navrhovaných zmien v stanovách. Zástupcovia z
každého športového odvetvia nominujú min. 1 delegáta do 5
pracovných dní. Spoločná práca tejto komisie musí byť
ukončená do 30.6.2017.

splnené

splnené

neschválené

trvá

30.6.2017

34-17/470

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

34-17/471

Konferencia schválila koncepciu činnosti a rozvoja SLA na
olympijský cyklus 2022

splnené

34-17/472

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

splnené

34-17/473
34-17/474

EL

35-17/475

EL

35-17/476

EL

35-17/477

35-17/478

35-17/479

Konferencia schválila založenie obchodnej spoločnosti, ktorej
jediným spoločníkom bude SLA
Konferencia schválila uznesenia prijaté na 6. Riadnej
Konferencii SLA

P-SLA zvoláva mimoriadnu konferenciu SLA na termín
15.06.2017 (štvrtok) o 18.00 hod.
s miestom konania: Kongres Hotel Dixon, Švermova 32, 974
04 Banská Bystrica s týmto
programom:
1. Otvorenie
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti mimoriadnej konferencie
3. Schválenie programu mimoriadnej konferencie
4. Schválenie rokovacieho poriadku
5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
6. Voľba komisií mimoriadnej konferencie – mandátovej,
návrhovej
7. Schválenie zmien stanov SLA
8. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenie finančných
prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
9. Návrh a schválenie uznesení mimoriadnej konferencie SLA
10.Záver
Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku
mimoriadnej Konferencie SLA 2017
Predsedníctvo SLA schvaľuje Ivana Ivaniča za predsedajúceho
mimoriadnej Konferencie SLA 2017, 15.06.2017 v B.Bystrici.
P-SLA schválilo program 35. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.
P-SLA schválilo Marina Mersicha ako koordinátora pracovnej
skupiny, ktorá spracuje pripomienky k Stanovám.

trvá
30.9.2017

splnené
splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

splnené

35-17/480

P-SLA schválilo dátum - 30.4. ako dátum, ku ktorému OU
určia počet aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí sa
zúčastnili na min. 3 pretekoch organizovaných SLA za sezónu
2016/2017 s klubovou príslušnosťou.

splnené

35-17/481

P-SLA schválilo úpravu zmluvy DE plano s.r.o. v časti DPH a v
dĺžke trvania zmluvy – na určito.

splnené
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Čl. I
Práva a povinnosti voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS)
A.

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) – práva a povinnosti voči FIS
(vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel 2016/17, čl. 203, 204, 212, 221)

1.

Licencia pre účasť športovca SLA na súťažiach FIS

1.1. Aby sa mohol športovec zúčastniť na súťažiach FIS, je povinný mať vydanú licenciu
FIS pre účasť na súťažiach FIS (ďalej len “licencia FIS”) na základe žiadosti, ktorú
predkladá FIS prostredníctvom SLA. Licencia FIS je platná na súťažiach severnej aj
južnej pologule počas jedného licenčného roka. Platnosť licencie môže SLA
obmedziť1) na účasť len v jednej presne určenej krajine alebo len na jednom alebo
viacerých presne určených súťažiach.
1.2. SLA je povinná zaručiť, že súťažiaci s licenciou FIS, poznajú a akceptujú pravidlá
FIS, najmä ustanovenie, ktoré zakladá výlučnú kompetenciu Arbitrážneho súdu pre
šport (CAS), ako odvolacieho súdu v dopingových veciach.2)
1.3. SLA podá žiadosť o pridelenie licencie FIS, ak športovec požiada SLA o vybavenie
licencie FIS, má splnené členské povinnosti voči SLA a k žiadosti o pridelenie
licencie FIS priloží:
1.3.1. kópiu platného cestovného pasu, ktorým preukáže štátnu príslušnosť,
1.3.2. vlastnoručne podpísané vyhlásenie športovca (Athlete´s declaration)
schválené Radou FIS,3)
1.3.3. doklad o úhrade licenčného poplatku FIS vo výške platnej k dátumu podania
žiadosti športovca,
1.3.4. doklad o úrazovom poistení športovca na prípravu na súťaž a účasť na
súťaži s platnosťou na príslušnú súťažnú sezónu (od 1. júla kalendárneho
roku do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku).4)
1.4. Pri neplnoletom športovcovi vo veku od 15 rokov do 18 rokov sa okrem podpisu
športovca vyžaduje aj vyjadrenie zákonného zástupcu formou podpisu na príslušnej
listine.5)
1.5. Športovec na požiadanie FIS predloží SLA fotografiu jeho tváre v požadovanom
formáte a veľkosti, ktorá bude použitá na účely vedenia evidencie FIS a SLA.
1

) Oprávnenie SLA vyplýva z ICR 203.2
) Rozhodcovská doložka je uvedená v ICR 203.2.1
3
) ICR 203.3
4
) ICR 203.1, ICR 203.4.2, ICR 212.4
5
) ICR 203.3, § 31 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“Zákon o športe”).
2

1

1.6. Kópiu cestovného pasu, vyhlásenie športovca a fotografiu športovca SLA archivuje
a na požiadanie ich predloží FIS.6)
2.

Podmienky účasti športovca SLA na súťažiach FIS

2.1. SLA nebude podporovať alebo neuzná športovca v rámci svojej štruktúry, nepožiada
ani nevydá licenciu FIS pre účasť na súťažiach FIS alebo licenciu SLA pre účasť na
národných súťažiach takému športovcovi, ktorý: 7)
2.1.1. sa správal nevhodne alebo nešportovým spôsobom, alebo nerešpektoval
zdravotnú vyhlášku FIS alebo všeobecné antidopingové pravidlá8),
2.1.2. akceptuje alebo akceptoval, či už priamo alebo nepriamo, akékoľvek
peňažné platby za účasť na súťažiach,9)
2.1.3. akceptuje alebo akceptoval finančnú odmenu vyššej hodnoty ako je
ustanovená pravidlami FIS,10)
2.1.4. poskytol súhlas, aby jeho meno, športový titul alebo podobizeň boli použité
na účel reklamy 11), ak ide o súťaže Svetového pohára FIS a Majstrovstiev
sveta FIS a iné FIS súťaže, na ktoré ho nominovala SLA ako člena športovej
reprezentácie12) podľa príslušného súťažného poriadku OÚ SLA; to neplatí,
ak na základe postupu podľa bodu 5.10. je SLA účastníkom zmluvy, ktorej
predmetom je finančná alebo iná podpora športovca (ďalej tiež
“sponzorstvo”), poskytovanie výstroja športovcovi alebo propagácia partnera
SLA, ak v bode 12.1. nie je ustanovené inak,
2.1.5. vedome súťaží alebo súťažil proti lyžiarovi, ktorý nie je spôsobilý súťažiť
podľa pravidiel FIS; to neplatí, ak ide o súťaž FIS alebo SLA, ktorá je
označená ako „otvorená“ (open),13)
2.1.6. má pozastavenú súťažnú činnosť.14)
2.2. SLA v okamihu vydania licencie FIS potvrdzuje a preberá plnú zodpovednosť za to,
že súťažiaci má platné a dostatočné úrazové poistenie a poistenie liečebných
nákladov pokrývajúce obdobie prípravy na súťaž a účasť na súťaži15).
2.3. Postup SLA podľa bodu 2.1. sa uskutočňuje na základe rozhodnutia disciplinárneho
orgánu SLA.

6

) ICR 203.3
) ICR 204.1
8
) ICR 204.1.1
9
) ICR 204.1.2
10
) ICR 219, ICR 204.1.3
11
) ICR 204.1.4
12
) § 29 ods. 6 Zákona o športe.
13
) ICR 204.1.5, ICR 204.1.5.1
14
) ICR 204.1.7
15
) ICR 204.2
7
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3.

Poistenie športovca SLA a člena realizačného tímu športovca SLA

3.1. Športovec SLA zúčastňujúci sa na súťažiach FIS je povinný mať úrazové poistenie
v dostatočnej výške, aby pokrylo náklady súvisiace s úrazom vrátane prepravy
a nákladov na záchranárov a riziká vyplývajúce z aktívnej účasti na súťaži, ako aj
náležité poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane. SLA je
zodpovedná za existenciu náležitého poistného krytia športovca SLA, ktorého
prihlásila na súťaže FIS a ktorému vydala FIS licenciu. SLA alebo športovec SLA je
povinný preukázať náležité poistné krytie kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS
alebo organizačného výboru súťaže.16)
3.2. Všetci členovia realizačného tímu športovca SLA zaregistrovaní na súťaž FIS, musia
mať úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane
v dostatočnej výške, aby pokryli náklady súvisiace s úrazom vrátane prepravy
a nákladov na záchranárov. SLA alebo členovia realizačného tímu športovca SLA
sú povinní predložiť doklad o dostatočnej výške poistného krytia kedykoľvek na
žiadosť FIS, jej zástupcu, organizátora súťaže alebo osoby poverenej
organizátorom súťaže.17)
3.3. Náklady na úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov a poistenie
zodpovednosti za škodu športovca SLA a člena realizačného tímu, ktorých SLA
nominovala do športovej reprezentácie SR (ďalej len “reprezentácia”) znáša SLA
počas obdobia prípravy uskutočňovanej podľa plánu prípravy schváleného SLA a
počas ich účasti na súťaži.
4.

Zdravotný stav, testovanie a doping

4.1. SLA zodpovedá za zdravotnú spôsobilosť športového reprezentanta Slovenskej
republiky (ďalej len “reprezentant”) na účasť na súťaži. 18) reprezentant je povinný
absolvovať každoročne lekársku prehliadku na overenie zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie lyžiarskeho športu.19)
4.2. Reprezentant je povinný absolvovať lekársku prehliadku pred alebo po súťaži, ak to
vyžaduje zdravotná komisia FIS alebo jej zástupca.20)
5.

Práva a povinnosti SLA ako národného športového zväzu

5.1. SLA nominuje športovca na prípravu na súťaž a súťaž spojenú s reprezentáciou
(sústredenia, zahraničné súťaže, EP, ME, SP, MS, ZOH, YOG, EYOF) na základe
vopred stanovených a schválených nominačných kritérií okrem prípadov, keď
športovcovi bola pozastavená súťažná činnosť na medzinárodných súťažiach
rozhodnutím disciplinárneho orgánu SLA alebo FIS alebo je proti športovcovi
16

) ICR 204.2, ICR 212.4
) ICR 212.5
18
) ICR 221.1, § 29 ods. 2 Zákona o športe.
19
) ICR 221.1, § 5 ods. 8 Zákona o športe.
20
) ICR 221.2
17
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vedené trestné stíhanie za trestný čin, ktorého charakter je nezlúčiteľný s
postavením reprezentanta.
5.2. SLA reprezentanta zaregistruje a uhradí za reprezentanta poplatok za licenciu FIS
na príslušnú súťažnú sezónu.
5.3. SLA poskytne reprezentantovi finančné prostriedky z kapitoly OÚ SLA podľa
schválených kritérií OÚ SLA na prerozdelenie finančných prostriedkov na náhradu
nákladov na prípravu na súťaž a účasť na súťaži a s tým súvisiace materiálne
vybavenie. Prostriedky poskytnuté formou dotácie21) alebo prostriedky z príspevku
uznanému športu22) sa použijú na oprávnené náklady podľa príslušnej zmluvy.
5.4. SLA zabezpečí a uhradí pre reprezentanta a jeho realizačný tím (v rozsahu podľa
rozhodnutia OÚ SLA v rámci schváleného použitia prostriedkov odborným úsekom)
cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.23)
5.5. SLA uvoľní športovca zo štatútu reprezentanta, ak o to sám písomne požiada.
Žiadosť športovec adresuje Predsedníctvu OÚ SLA a Predsedníctvu SLA.
5.6. SLA poskytuje odmenu reprezentantovi na základe dosiahnutých výsledkov na
medzinárodných súťažiach EP, SP, MS a OH v súlade so schválenými pravidlami
odmeňovania pre danú sezónu na základe rozhodnutia OÚ SLA a Predsedníctva
SLA.
5.7. SLA poskytuje reprezentantovi materiálne vybavenie podľa navrhnutých kritérií OÚ
SLA a predsedníctva SLA.
5.8. SLA oznamuje reprezentantovi termín konania marketingových akcií
organizovaných SLA, alebo jej oficiálnymi partnermi, vrátane oficiálnych tlačových
konferencií organizovaných SLA alebo iných oficiálnych akcií najneskôr 15 dní
vopred formou e-mailu na e-adresu reprezentanta.
5.9. SLA deklaruje záujem na najvýhodnejšom možnom zhodnotení osobnostných práv
reprezentanta tak, aby boli zabezpečené náklady športovej činnosti reprezentanta
na takej úrovni, ktorá mu umožní dosahovať vrcholovú športovú úroveň. Prihliada
pri tom na individuálne potreby a preferencie reprezentanta osobitne pri jeho
materiálnom vybavení, ktoré má vplyv na dosiahnutie vrcholového športového
výsledku v súťaži; tým nie je dotknutá povinnosť reprezentanta uvedená v bode
10.8.
5.10. SLA súhlasí s uzavretím reklamných zmlúv, zmlúv o sponzorstve v športe alebo
iných zmlúv obdobného charakteru (ďalej len “sponzorská zmluva”) reprezentanta
alebo jeho klubu v rozsahu 50% celkovej reklamnej plochy v zmysle predpisu FIS
21

) § 70 a nasl. Zákona o športe.
) § 68 a nasl. a § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.
23
) Poistené je riziko: poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí do výšky poistnej sumy najmenej
100.000 EUR pre každú osobu. Toto poistenie zahŕňa nevyhnutnú - neodkladnú zdravotnú starostlivosť liečebných
nákladov v zahraničí. Cestovné poistenie nenahrádza lekársku starostlivosť, na ktorú má poistník nárok v štáte trvalého
pobytu a v prípade plánovaného zákroku, poisťovňa v plnej miere zabezpečí prevoz pacienta (člena SLA) do krajiny
trvalého bydliska, čím nevzniknú členovi SLA počas reprezentačnej akcie žiadne osobné výdavky.
22
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pre príslušné športové odvetvie na nasledujúcu sezónu. Pre tento prípad SLA
umožní reprezentantovi bezodplatne využívať reklamné plochy na oblečení
a výstroji športovca podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu
(príloha č. 1 a 2). Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú súťažnú sezónu
(do 31. mája), ak v bode 12.2. nie je ustanovené inak
5.11. SLA bezodkladne informuje reprezentanta o prijatých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú
jeho športovej činnosti.
B. Športovec SLA – práva a povinnosti voči FIS
(Vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel 2016/17, čl. 205, 206, 207)

6.

Práva a povinnosti športovca na súťažiach FIS

6.1. Športovec je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS a dodržiavať ich. Taktiež je
povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) súťaže, na ktorej sa
zúčastňuje.24)
6.2. Športovec je povinný dodržiavať antidopingové pravidlá FIS a WADA.25)
6.3. Športovec má právo informovať porotu (jury) súťaže o záležitostiach týkajúcich sa
bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže.26)
6.4. Športovec, ktorý sa nezúčastní ceremoniálu udeľovania ocenení bez
ospravedlnenia, stráca nárok na ocenenie vrátane finančnej odmeny. Vo
výnimočných prípadoch môže športovca zastúpiť iný člen jeho realizačného tímu,
ale táto osoba nemá právo zaujať jeho miesto na pódiu pre víťazov. 27)
6.5. Športovec je povinný správať sa slušne a športovo v duchu zásad fair play k členom
organizačného výboru, dobrovoľníkom, funkcionárom a ostatnej verejnosti
prítomnej na súťaži alebo tréningu.28)
6.6 SLA môže vyčleniť samostatné finančné prostriedky pre zabezpečenie vzdelania
a ďalšej kariéry športovca po skončení aktívnej reprezentačnej činnosti. Športovec
nemá na tieto prostriedky právny nárok a o ich poskytnutí rozhoduje SLA.29)
6.7. V zmysle pravidiel FIS o stávkovaní a všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich ochranu integrity športu alebo súťaže,30) športovec a člen jeho
realizačného tímu nesmú najmä uzatvárať stávky na výsledok súťaže, do ktorej sú
zapojení.31)

24

) ICR 205.1
) ICR 205.2
26
) ICR 205.3
27
) ICR 205.4
28
) ICR 205.5
29
) ICR 205.7
30
) ICR 205.8, § 3 písm. j) a § 94 Zákona o športe, § 336b Trestného zákona.
31
) Napríklad § 94 ods. 3, § 95 ods. 3 písm. b) a 96 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
25
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7.

Reklama a sponzorstvo

Na účely štatútu sa za reklamu pokladá prezentácia, označenie alebo iná vizualizácia na
súťaži informujúca verejnosť o názve výrobku alebo služby partnera alebo o názve
partnera, jeho značke, činnosti, výrobkov, alebo služieb s cieľom uplatnenia na trhu.32)
7.1. Všetky použité reklamné a komerčné označenia a propagácia na oblečení a výstroji
športovca na súťaži musia byť v súlade s technickou špecifikáciou ustanovenou
v platných pravidlách FIS o reklame (príloha č.1).33)
7.2. Reklama stávkových spoločností, alebo ich stávkových činností prostredníctvom
športovca na prilbe, čiapke, čelenke alebo kombinéze je zakázaná s výnimkou lotérií
a stávkových spoločností prevádzkujúcich stávkovanie na súťaže, ktoré nemajú
športový charakter.34)
7.3. SLA môže vstúpiť do zmluvného vzťahu s partnerom za účelom peňažného plnenia
alebo nepeňažného plnenia, ak je tento partner uznaný ako oficiálny dodávateľ
alebo sponzor/partner SLA; propagácia anabolických výrobkov, tabakových
výrobkov, alkoholických nápojov, psychotropných alebo omamných látok je
zakázaná.35)
7.4. Všetky plnenia podľa zmlúv v bode 7.3. musia byť vykonané v prospech SLA.
Športovec nesmie prijať priame plnenie z takýchto zmlúv; to neplatí ak ide o
7.4.1. kompenzáciu jeho cestovných nákladov na tréning a súťaž,36)
7.4.2. kompenzáciu jeho nákladov na ubytovanie počas tréningu a súťaží,37)
7.4.3. vreckové,38)
7.4.4. kompenzáciu za stratu jeho príjmu podľa rozhodnutia SLA,39)
7.4.5. sociálne poistenie vrátane úrazového poistenia športovca a poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane,40)
7.4.6. štipendium.41)
FIS má právo kedykoľvek vyžiadať kópiu takejto zmluvy k nahliadnutiu.42)
7.5. Športový výstroj dodaný reprezentantovi a používaný reprezentantom musí
vyhovovať požiadavkám na reklamné označenia uvedeným v čl. 8.43)

32

) ICR 206, § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 50
ods. 1 Zákona o športe.
33
) ICR 222, ICR 207.2, ICR 207.2.1
34
) ICR 206.7.3
35
) ICR 206.8
36
) ICR 205.6.2
37
) ICR 205.6.3
38
) ICR 205.6.4
39
) ICR 205.6.5
40
) ICR 205.6.6
41

) ICR 205.6.7
) ICR 206.9
43
) ICR 206.10
42
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8.

Výstroj športovca na súťažiach FIS

Športovec môže použiť na súťažiach Svetového pohára FIS a na Majstrovstvách sveta
FIS iba taký výstroj, ktorý je v súlade s pravidlami FIS o reklame, a ktorý je schválený
SLA vrátane všetkých reklamných označení na výstroji športovca. Obscénne názvy
a/alebo symboly na oblečení a výstroji sú zakázané.SLA schváli výstroj a reklamné
označenia na výstroji, ak nie sú v rozpore s pravidlami FIS alebo s už uzavretými
zmluvami s partnermi SLA.44)
8.1. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v kalendári
FIS si športovec nesmie vziať výstroj (lyže, snowboard, lyžiarky, palice, helmu,
okuliare) na oficiálny ceremoniál, na ktorom sa hrá štátna hymna a/alebo sa vztyčuje
štátna vlajka.45)
8.2. Držanie/nosenie výstroja na pódiu pre víťazov po ukončení ceremoniálu
(odovzdávanie trofejí a medailí, zvuk národnej hymny víťaza) je však povolené.46)
8.3. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v kalendári
FIS má športovec povolené vziať si na pódium pre víťazov nasledovné vybavenie:
8.3.1. lyže / snowboard,
8.3.2. obuv: športovec môže mať na nohách lyžiarky, nesmie ich nosiť inak (napr.
prevesené okolo krku); na pódium pre víťazov nie je povolené vziať si inú
obuv okrem tej, ktorú má športovec obutú,
8.3.3. palice: smú byť voľne držané v jednej ruke; nesmú byť držané v tej istej ruke
s lyžami ani pripojené k lyžiam,
8.3.4. okuliare: smú byť nosené na očiach alebo okolo krku,
8.3.5. prilba: smie byť len na hlave; nesmie byť upevnená na inej časti výstroja,
napr. na lyžiach alebo paliciach,
8.3.6. remienky na lyže: môžu byť použité najviac dva kusy s menom výrobcu lyží
alebo meno výrobcu vosku,
8.3.7. klipy na palice pre severskú kombináciu alebo freestyle lyžovanie: klip je
možné použiť pre obidve palice súčasne; klip nesmie mať viac ako 4 cm;
dĺžka (výška) klipu môže byť najviac 10 cm; dlhšia strana klipu musí byť
paralelná s palicami; obchodné označenie výrobcu palíc môže pokryť celý
povrch klipu,
8.4. Iné doplnky ako sú uvedené v bodoch 8.3.1 až 8.3.7 sú zakázané.47)
8.5. V špecifických zónach a koridoroch (vrátane zóny hlavného panela výsledkov
a miesta pre poskytovanie televíznych rozhovorov) areálu súťaže je športovec
povinný nosiť viditeľne pridelené štartovné číslo súťaže alebo vrchné oblečenie SLA
podľa prílohy č. 1.48)
44

) ICR 207.1
) ICR 207.1.1
46
) ICR 207.1.1
47
) ICR 207.1.2
48
) ICR 207.1.4
45
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8.6. Športovec, ktorý poruší pravidlá FIS o reklame, bude sankcionovaný podľa pravidla
FIS.49) Previnenie, za ktoré je možné uložiť sankciu alebo pokutu, je definované ako
konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami FIS.50)
8.7. Ak SLA nedokáže vynútiť dodržiavanie pravidiel v bode 8.1 až 8.6 športovcami SLA
alebo ak z nejakého dôvodu postúpi podnet o porušení pravidiel na príslušnú
komisiu FIS, FIS môže vykonať okamžité opatrenia voči športovcovi, ktoré môžu
viesť až k odobratiu licencie FIS športovcovi.51)
8.8. Ak niekto bez súhlasu alebo bez vedomosti športovca použije jeho meno alebo
osobnú fotografiu v spojení s reklamnou činnosťou, môže športovec požiadať o
súčinnosť SLA alebo FIS a môže im udeliť „plnú moc“ na to, aby vykonali príslušné
právne kroky voči takému subjektu, ak je to nevyhnutné.
8.9. Ak športovec o použití jeho mena alebo fotografie v rozpore s bodom 2.1.4. vedel
a v primeranom čase (spravidla do 30 dní odkedy sa o tom dozvedel) neudelil plnú
moc SLA alebo FIS na to, aby vykonali príslušné právne kroky voči takému subjektu,
a ani sám nevykonal právne kroky voči takému subjektu a používaniu mena alebo
osobnej fotografie športovca, SLA a FIS bude takú situáciu posudzovať tak, ako
keby športovec dal súhlas k použitiu jeho mena, alebo osobnej fotografie na
reklamné účely.52)

Čl. II
Práva a povinnosti reprezentanta a člena realizačného tímu voči SLA
9.

Práva reprezentanta voči SLA

9.1. Zúčastňovať sa na spoločných sústredeniach reprezentácie.
9.2. Prijať peňažné prostriedky na športovú prípravu reprezentanta podľa navrhnutých
kritérií OÚ SLA a schválených SLA.
9.3.
Prijať materiálne vybavenie na reprezentáciu podľa navrhnutých kritérií OÚ
SLA a na základe schválenia OÚ SLA a SLA.
9.4.
Požiadať SLA o postúpenie vybraných reklamných plôch oblečenia
a výstroje reprezentanta. Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú sezónu do
31. mája a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu.
10. Povinnosti reprezentanta voči SLA
10.1. Reprezentant je povinný dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, svojho
klubu, SLA a Slovenskej republiky.
49

) ICR 223.1.1
) ICR 207.2.2
51
) ICR 207.2.3
52
) ICR 207.2.4
50
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10.2. Reprezentant je povinný dbať na sústavné udržiavanie výkonnosti a svojho zdravia.
10.3. Reprezentant je povinný dodržiavať všetky zásady a pravidlá uvedené
v smerniciach WADA, pravidlách FIS a kódexe Antidopingovej agentúry SR
o používaní zakázaných podporných látok. Za užívanie akýchkoľvek podporných
prostriedkov a doplnkov výživy (dovolených aj nedovolených) nesie reprezentant
plnú zodpovednosť sám. Ak reprezentant nenadobudol plnoletosť, zodpovednosť
nesie jeho zákonný zástupca.
10.4. Reprezentant je povinný zloženie jeho realizačného tímu písomne uviesť do
zoznamu členov realizačného tímu (Príloha č. 3). Zmenu v zložení realizačného
tímu je reprezentant povinný bezodkladne oznámiť SLA priamo alebo
prostredníctvom športového riaditeľa OÚ SLA a najneskôr v lehote päť (5) dní od
oznámenia je povinný aktualizovať zoznam členov realizačného tímu (Príloha č. 3)
a doručiť ho SLA.
10.5. Reprezentant je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky na
účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie lyžiarskeho športu 53) pred
začiatkom sezóny.
10.6. Reprezentant je povinný mať
10.6.1. cestovný pas alebo iný cestovný doklad (v prípade výjazdu do krajín EÚ)
platný najmenej tri (3) mesiace po plánovanom príjazde zo súťaže, na ktorú
bol nominovaný,
10.6.2. platné potvrdenie o vykonaní lekárskej prehliadky nie staršie ako tri (3)
mesiace,
10.6.3. doklad o svojom úrazovom poistení a poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú tretej strane.
10.7. Reprezentant je povinný oznámiť Športovému riaditeľovi OÚ SLA bezodkladne
akékoľvek okolnosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť reprezentanta naplno sa venovať
športovej príprave (napr. zdravotný stav, študijné povinnosti, a/alebo iné závažné
problémy).
10.8. Na medzinárodných súťažiach je reprezentant povinný mať oblečenie, ktoré určil
OÚ SLA alebo ktoré bolo dohodnuté s reprezentantom v prípade, keď má
reprezentant uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu; vždy ho však musí schváliť
SLA. Oblečenie reprezentanta musí niesť logo SLA na jasne viditeľnom mieste.
Špecifikácia oblečenia platí len pre danú sezónu, ktorá končí 31. mája príslušného
kalendárneho roka. Reprezentanti, ktorých SLA nominovala na súťaže ZOH a MS,
sú počas týchto súťaží povinní mať športové a pretekové oblečenie identického
vizuálu schválené na tento účel SLA.
10.9. Reprezentant je povinný uhradiť pokutu, ktorú uložil jemu, alebo členovi jeho
realizačného tímu (Príloha č. 3) komisár FIS na základe oficiálnej informácie FIS vo
veci porušenia niektorého z pravidiel FIS, ak je také porušenie trestané pokutou.
53

) § 5 ods. 8 Zákona o športe.
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10.10. Na domácich súťažiach konaných na území Slovenskej republiky je reprezentant
povinný nosiť
10.10.1. oficiálne oblečenie svojho klubu alebo
10.10.2. reprezentačné oblečenie schválené predsedníctvom SLA.
10.11. Reprezentant berie na vedomie, že SLA ako národný športový zväz má právo
používať meno, fotografiu a podobizeň reprezentanta na účely súvisiace s jeho
reprezentačnou činnosťou, s činnosťou SLA a na propagáciu slovenského športu
takým spôsobom (formou), ktorý nezasiahne do práva reprezentanta na ochranu
jeho mena alebo jeho osobnosti.54)
10.12 Reprezentant sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení a vyhlásení cez verejné médiá
(televízia, rozhlas, webové fóra, verejné zhromaždenie), ktorými sa poškodzuje
dobré meno FIS, SLA, SOV, MŠVVaŠ, rezortných športových stredísk a ich
funkcionárov, členov, sponzorov a iných partnerov.
11. Práva a povinnosti člena realizačného tímu reprezentanta SLA
11.1. Ak sa člen realizačného tímu reprezentanta SLA (ďalej len “člen realizačného tímu”)
zúčastňuje alebo sa plánuje zúčastniť súťaže FIS, musí byť členom SLA.
11.2. Člen realizačného tímu je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS a predpismi SLA
a je povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) súťaže, v ktorej sa
účastní jeho reprezentant. Člen realizačného tímu je povinný dodržiavať všetky
ostatné nariadenia a ustanovenia FIS a predpisy SLA.
11.3. Člen realizačného tímu má právo informovať porotu (jury) súťaže o záležitostiach
týkajúcich sa bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže.
11.4. Člen realizačného tímu môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť svojho
reprezentanta pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, nie je však oprávnený zaujať
miesto reprezentanta na pódiu.55)
11.5. Člen realizačného tímu je povinný správať sa slušne a v duchu zásad fair play
k členom organizačného výboru, dobrovoľníkom, funkcionárom i verejnosti.
11.6. V zmysle pravidiel FIS o stávkach a porušovaní anti-korupčných pravidiel, člen
realizačného tímu má zákaz stávkovať na výsledok súťaže, v ktorej sa reprezentant
zúčastňuje.56)
11.7. Na medzinárodných súťažiach je člen realizačného tímu povinný mať oblečenie,
ktoré bolo určené OÚ SLA, alebo dohodnuté s reprezentantom, ak reprezentant má
uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu, ktorú schválila SLA alebo sa na základe
čl. 5.10. považuje za odsúhlasenú. Oblečenie člena realizačného tímu musí niesť
logo SLA na jasne viditeľnom mieste. Špecifikácia tohto oblečenia platí len pre danú
sezónu, a to do 31. mája danej sezóny.

54

) § 29 ods. 6 Zákona o športe.
) ICR 205.4
56
) ICR 205.8
55
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11.8. Člen realizačného tímu zaregistrovaný a vyslaný na súťaž FIS, je povinný mať
úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej tretej strane
v dostatočnej výške na to, aby pokryli úraz, prepravu a náklady na záchranárov
ohľadom spôsobenej škody. Člen realizačného tímu je povinný predložiť doklad
o náležitom poistnom krytí kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS alebo
organizačného výboru súťaže.57)
11.9 Člen realizačného tímu reprezentanta sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení a vyhlásení
cez verejné médiá (televízia, rozhlas, denníky a časopisy, webové fóra, verejne
prístupná časť na facebooku, verejné zhromaždenie), ktorými sa poškodzuje dobré
meno FIS, SLA, SOV, MŠVVaŠ, rezortných športových stredísk a ich funkcionárov,
členov, sponzorov a iných partnerov.
12. Prechodné a záverečné ustanovenia
12.1. Ustanovenie bodu 2.1.4 sa do 31.5.2018 nepoužije, ak na základe postupu podľa
bodu 5.10. vezme SLA na vedomie písomnú informáciu o uzavretí zmluvy športovca
alebo jeho klubu s partnerom obsahujúcu údaje podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2, ak
zmluva bola uzavretá pred podpisom tohto statusu športovca a ktorej predmetom je
finančná alebo iná podpora športovca (ďalej tiež “sponzorstvo”), poskytovanie
výstroja športovcovi alebo propagácia partnera SLA;
12.2. Ustanovenie bodu 5.10 sa do 31.5.2018 nepoužije; SLA súhlasí s uzavretím
reklamných zmlúv, zmlúv o sponzorstve v športe alebo iných zmlúv obdobného
charakteru (ďalej len “sponzorská zmluva”) reprezentanta alebo jeho klubu na
nasledujúcu sezónu, ak do 31. mája príslušného kalendárneho roka nepredloží
reprezentantovi alebo jeho klubu ponuku písomne potvrdenú zo strany
sponzora/partnera, ktorá je svojím plnením rovnaká alebo výhodnejšia pre
reprezentanta alebo jeho klub ako ponuka, ktorú predložil reprezentant alebo jeho
klub najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka, ak na dané súťažné
obdobie reprezentant už nie je viazaný inou sponzorskou zmluvou schválenou SLA.
V takom prípade SLA bezodplatne umožní reprezentantovi využívať reklamné
plochy oblečenia a výbavy podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
štatútu (príloha č. 1 a 2). Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú súťažnú
sezónu (do 31. mája).
Súčasťou štatútu sú aj tieto prílohy:
● Príloha č. 1 - Špecifikácia reklamných plôch športovca/reprezentanta,
● Príloha č. 2 - Zoznam sponzorov/partnerov športovca/reprezentanta,
● Príloha č. 3 - Zoznam členov realizačného tímu športovca/reprezentanta.

57

) ICR 212.5
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Zúčastnení si štatút vrátane jeho príloh prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú na základe skutočnej a vážnej vôle obidvoch strán.

Meno a priezvisko športovca/reprezentanta:

______________________________

Podpis športovca/reprezentanta:58)

______________________________

Slovenská lyžiarska asociácia:

_______________________________

_______________________________

V ....................................... dňa ...

58

) Ak je reprezentantom osoba mladšia ako 18 rokov, štatút podpisuje aj jej zákonný zástupca.
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Príloha č. 1

.

ŠPECIFIKÁCIA REKLAMNÝCH PLÔCH
Meno a priezvisko:
Športové odvetvie:
Aktualizácia:

OBLEČENIE - KOMBINÉZA
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2; C=Sponzor 3

D

D=Sponzor 4; E=Sponzor 5; F=Sponzor 6
G=Sponzor 7;
Dve vedľa seba umiestnené označenia
nesmú byť toho istého sponzora/partnera.
Maximálna plocha jedného označenia
nesmie prekročiť 100cm².
Celková plocha všetkých označení spolu
nesmie prekročiť rozsah 450cm².
# Plocha
max
cm2
A <100
B <100
C <100
D <100
E <100
F <100
G <100

Sponzor,
partner

E

Vlastník
plochy
F

G
E

Celkom povolená plocha max: 450 cm2
13

OBLEČENIE – VRCHNÝ KOMPLET
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2; C=Sponzor 3
D=Sponzor 4; E=Sponzor 5; F=Sponzor 6
Dve vedľa seba umiestnené označenia nesmú byť toho istého sponzora/partnera.
Maximálna plocha jedného označenia nesmie prekročiť 25 cm².
Celková plocha všetkých označení spolu nesmie prekročiť rozsah 200cm².

#
A
B
C
D
E
F

Plocha
max cm2
<25
<25
<25
<25
<25
<25

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max: 200 cm2
Rukávy nesmú niesť reklamné označenie okrem označenia výrobcu.
Pravý rukáv je nositeľom loga asociácie a klubu. Ľavý rukáv je nositeľom znaku SR.
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OBLEČENIE - ROLÁK POD KOMBINÉZU
Označenie sponzora/partnera na roláku sa nezapočítava do maximálnej sponzorskej
plochy 400 cm2 určenej pre kombinézu.
Maximálna plocha jedného označenia, alebo dvoch menších nesmie prekročiť 20cm².

#
A

Plocha
max cm2
<20

Sponzor
partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 20 cm2
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OBLEČENIE - PRILBA
Verzia 1
A = Logo SLA min.6cm².

Verzia 2
A = Logo SLA min. 6cm².

B = Dve identické označenia
sponzora max.25cm² každé.

B = Jedno označenie sponzora
max. 50cm².

C= Označenie výrobcu

1cm je min. medzera medzi logom SLA a označením sponzora (B).
#
B

Plocha
Sponzor/partner
2
max cm
<50

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max: 50 cm2

16

OBLEČENIE – ČIAPKA, ČELENKA
Verzia 2
Verzia 1
A= Logo SLA min.6cm².

A= Logo SLA min. 6cm².

B= Dve identické označenia
sponzora max. 25cm² každé.

B= Jedno označenie sponzora
max. 50cm².

C= Označenie výrobcu

1cm je min. medzera medzi logom SLA a označením sponzora (B).
#
B

Plocha max Sponzor/partner
cm2
<50

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 50 cm2
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VÝSTROJ – SKOKANSKÉ LYŽE
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2
Maximálna plocha pre označenia sponzora/partnera na jednej lyži je 160cm².
V prípade označenia na oboch lyžiach, sponzor/partner musí byť identický.

#
A

Plocha
max cm2
<160

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 320 cm2
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VÝSTROJ – AKROBATICKÉ LYŽE
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2
Maximálna plocha pre označenia sponzora/partnera na jednej lyži je 120cm².
V prípade označenia na oboch lyžiach, sponzor/partner musí byť identický.

#
A

Plocha
max cm2
<120

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 240 cm2

19

VÝSTROJ - SNOWBOARD
A= Sponzor 1; B= Sponzor 2; C= Sponzor 3, D= Sponzor 4; E= Sponzor 5
Vrchná časť dosky môže mať maximálne päť (5) rôznych sponzorov/partnerov s celkovou
plochou označenia 250cm².
Spodná časť dosky nesmie niesť žiadne sponzorské označenie.

#
A
B
C
D
E

Plocha
max cm2
<250
<250
<250
<250
<250

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 250 cm2
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Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Berie na vedomie:

………………………………
Prezident SLA

Dátum:

………………………………
Športovec/reprezentant

……………………………….
Viceprezident SLA
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Príloha č. 2
ZOZNAM PRIAMYCH A NEPRIAMYCH SPONZOROV
A REKLAMNÝCH PARTNEROV ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA
Športovec/reprezentant v tabuľkách uvedie sponzorov a reklamných partnerov, ktorí používajú
meno, tvár a/alebo podobizeň športovca na marketingové, reklamné a/alebo iné sponzorské
účely, a ktorých meno, názov produktu a/alebo služby, ktorú poskytujú, športovec na základe
účinnej zmluvy propaguje alebo v prípade postupu podľa bodu 5.10 štatútu bude propagovať v
nasledujúcom súťažnom ročníku.

Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov Zmluvná strana #1:
a reklamných partnerov
Zmluvná strana #2:
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
ÁNO - NIE
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
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Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
Zoznam berie na vedomie:
Dátum:
………………………………
Prezident SLA

………………………………
Športovec/reprezentant

………………………………
Viceprezident SLA
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Príloha č. 3
ZOZNAM
ČLENOV REALIZAČNÉHO TÍMU ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
Člen realizačného tímu svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý ustanovení tohto
štatútu a bude sa nimi riadiť a dodržovať ich (článok 11.1 až 11.9 a článok 6.4).
Berie na vedomie :

Dátum:

………………………………
Predseda OÚ SLA

………………………………
Športovec/reprezentant

………………………………
Prezident SLA

……………………………….
Viceprezident SLA
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