ZÁPIS
z 36. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

29.06.2017_09.30 hod.

Miesto:

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

Prítomní členovia P-SLA:

Ivanič, Mersich, Šandor, Tánczos, Kartík, Garaj, Rajčan(7)

Prítomní členovia KRK SLA:

Vladimír Staroň

Hostia:

Malák Michal

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Garaj Ján, Halíř Viktor

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. SLA - Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-05/2017
b) Talentovaná mládež SLA 2017 – schválenie a vykonávacie uznesenie
c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie
5. Zmluvy a dohody
a) SPM Italy – materiálový kontrakt 2017
b) TMR – rámcová zmluva o spolupráci (obnova)
c) TMR – tréningové lístky 2017/18 (obnova)
d) TMR – žiadosť na FIS – WC Jasná 2020
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) návrh na Reprezentáciu SR 2017/18
b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
7. Informácie KRK SLA
a) informácia
8. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 05/2017
b) výberové konanie športový riaditeľ ÚAD
c) MŠVVaŠ - Hodnotenie pohybových predpokladov žiakov
9. Záver
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1. Otvorenie
36. zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA.
Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Garaj Ján, Halíř Viktor. Predsedajúcim dnešného
zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Nikto
z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Natália Šlepecká, Marek Hliničan a Monika Poľanová sa za neprítomnosť ospravedlnili generálnemu
sekretárovi. Viktor Halíř sa telefonicky ospravedlnil, že príde neskôr.
Predsedajúci informoval prítomných, že asociácia má stále štatút občianske združenie a nie národný
športový zväz. MŠVVaŠ eviduje 7 podnetov z UAD, ktoré podali členovia UAD priamo na HKŠ.
Autori týchto podnetov týmto spôsobom obchádzajú vnútorné štruktúry asociácie, ktorá má takéto
podnety riešiť. Vyžiadali sme kópie podnetov. Zároveň informoval, že podľa jeho informácii bol, deň
pre konaním Mimoriadnej konferencie na MŠVVaŠ p. Šándor a p. Balážová, kde diskutovali okrem
iného aj na financie SLA a to bez vedomia štatutárov SLA.

p. Garaj:
- navrhol doplniť do programu, do bodu 5. Zmluva - VŠC Dukla
p. Malák:
- navrhol doplniť do programu, do bodu 5. - Zmluva - Swenor
p. Ivanič:
- navrhol doplniť do programu, do bodu Rôzne – list M. Kurcáb, žiadosť P. Chudý
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. SLA - Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-05/2017
b) Talentovaná mládež SLA 2017 – schválenie a vykonávacie uznesenie
c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie
5. Zmluvy a dohody
a) SPM Italy – materiálový kontrakt 2017
b) TMR – rámcová zmluva o spolupráci (obnova)
c) TMR – tréningové lístky 2017/18 (obnova)
d) TMR – žiadosť na FIS – WC Jasná 2020
e) VŠC Dukla
f) Zmluva Swenor
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) návrh na Reprezentáciu SR 2017/18
b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
7. Informácie KRK SLA
a) informácia
8. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 05/2017
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b) výberové konanie športový riaditeľ ÚAD
c) MŠVVaŠ - Hodnotenie pohybových predpokladov žiakov
d) list p. Kurcáb Martin
e) Žiadosť p. Chudý Peter
9. Záver
Nikto nemal pripomienky k takto upravenému programu.
Predsedajúci dal v úvode schváliť upravený program 36. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

36-17/494

P-SLA schválilo program 36. zasadnutia P-SLA.
ZA:

7 (Ivanič, Mersich,
Šandor,
Rajčan
Tanczos,
Kartík,
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.
K úlohe č.2 z 35 P-SLA - GS pošle na pripomienkovanie členom P-SLA pripravenú smernicu na
nakladanie s finančnými prostriedkami. Termín: 31.7.2017
Úloha # 1 z 36. P-SLA – Vypracovať pre funkcionárov, oprávnených manipulovať s finančnými
produktmi SLA, čestné prehlásenie o zodpovednom používaní financií na týchto produktoch.
Termín: 31.7.2017
3. SLA - Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA
GS informoval, že dňa 26.5.2017 sme obdržali rozhodnutie MŠVVaŠ, o strate osvedčenia Národného
športového zväzu (NŠZ). 14 dní na to sme obdržali upovedomenie z MŠVVaŠ, že zahájilo voči SLA
správne konanie, kvôli nesplneniu podmienok týkajúcich sa zachovania štatútu NŠZ a spôsobilosti
prijímateľa štátnych prostriedkov.
GS informoval, že k podaniu žiadosti o opätovné uznanie za NŠZ potrebujeme stanovisko HKŠ, že
asociácia je spôsobilá na prijímanie štátnych prostriedkov. Stanovy, ktoré schválila Mimoriadna
konferencia sú momentálne na MV SR v procese posudzovania a eventuálnej registrácie.
Predsedajúci informoval, že na stretnutí na MŠVVaŠ, vo vyššie uvedenej predmetnej veci, sa zúčastnilo
8 ľudí, za SLA sa zúčastnili – GS, prezident Ivanič, viceprezident Mersic a za SOV - p. Siekel. Na
stretnutí boli otvorene pomenované súvislosti a príčiny, osoby a účelové záujmy. SLA má na túto
situáciu právny názor a právnu analýzu. Trvá naďalej riziko, že asociácia nedokáže obnoviť štatút
NŠZ.
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p. Kartík:
- vyzval zástupcov UAD, aby sa vyjadrili ako chcú pracovať ďalej, či chcú asociáciu zrušiť a či si chcú
založiť nový zväz. svoj vlastný? Uviedol, že momentálne nemajú inú možnosť ako prispôsobiť sa
väčšine.

p. Rajčan:
- sa vyjadril, že UAD sa nikdy nevyjadrilo, že chcú zrušiť asociáciu, nebol to ani zámer ani cieľ. To, že
nesúhlasia s niektorými vecami je normálne. O žiadnych podaniach z UAD na ministerstvo nemá
vedomosť. Nepozná aké sú vzťahy na ministerstve a ako to tam funguje.

p. Ivanič:
- uviedol, že si myslí, že niekto vytvára cielene dojem deštruktívnej atmosféry. Myslí si, že jediní ľudia,
ktorí môžu ovplyvniť situáciu v UAD smerom k lepšiemu sú p. Garaj aj p. Rajčan. Všetci by mali mať
aspoň minimálne politické cítenie. Nevie prečo sa dostávame do takejto situácie pred olympiádou.
Nepovažuje ani jeden úsek za nepriateľa.

p. Kartík:
- sa informoval, či vieme kto podal tieto podnety a či ich niekto vie odprezentovať o čom
pojednávajú.

p. Garaj:
- uviedol, že je jedno kto ich tam podal, pretože ktokoľvek má na to právo.

p. Staroň:
- uviedol, že v stanovách je uvedené, že nikto (ani športovci) sa nesmie vyjadrovať do médií a predsa
sa tak deje.
Pozn.: Prišla p. Kubeková, ktorá sa ospravedlnila za neskorý príchod.

p. Ivanič:
- uviedol, že zástupcovia MŠVVaŠ na predmetnom stretnutí boli toho názoru, že SLA mala trvať na
dátume riadnej Konferencie na pôvodnom termíne 22.6.2017 bez ohľadu na to či si UAD
legitimovalo svojich pred rokom zvolených delegátov alebo nie, keďže aj bez ich účasti by bola takáto
Konferencia uznášaniaschopná a jej závery plne platné. Tým sme si všetci mohli ušetriť súčasné
komplikácie.

p. Mersich:
- nerozumie, prečo sa p. Maršáleková zúčastnila na ČS UAD, keď nie je ani členka SLA. p. Rajčan
uviedol, že vystúpila v bode „Rozpočet“ kde prezentovala akým spôsobom môžu kluby byť
prijímateľom finančných prostriedkov, ako sú prostriedky v roku 2017 rozdelené, na aký účel a ako
čerpať financie z jednotlivých kapitol.

p. Garaj:
- vyzval, aby každý povedal svoje stanovisko a názor ako momentálnu situáciu riešiť.
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p. Kartík:
- uviedol, že on predsa pomáha aj UAD, keďže má v svojich kluboch aj pretekárov, ktorí súťažia aj za
UAD. Nerozumie prečo za USK vystúpil na konferencii p. Hadvičák, prezentoval sa v radoch UAD, a
ktorý ani nepatrí do UAD.

p. Šandor:
- uviedol, že sa momentálne nevyjadruje, pretože ich úsek má teraz veľa pretekov. Navrhuje počkať
ako sa vyjadrí ministerstvo.

p. Malák:
- uviedol, že sa nemôže viesť vojna, máme spoločný smer, a to lyžovanie, máme rozmýšľať ako ho
pozdvihnúť a posunúť ďalej a nie zničiť. Strany by si mali sadnúť a vytvoriť „zmierovaciu misiu“, aby
sa situácia ukľudnila. Treba sa pozerať do budúcna k spolupráci, každý by mal ustúpiť zo svojich
nárokov a predstáv. Žaloby nepomáhajú rozvoju športu. Všetko troskotá na ješitnosti a iné zväzy nás
predbiehajú.

p. Garaj:
- musíme si uvedomiť, že súčasná situácia nijak neubližuje veľkým pretekárom, vždy na tieto veci
doplatia tí menší a menej úspešní. Perióda úspechu sa neustále posúva, raz sú hore bežci, raz skokani
a vždy sa to mení.

p. Mersich:
- uviedol, že doteraz nepočul čo chce vlastne UAD, aké majú očakávania. Nech sa UAD vyjadrí.

p. Rajčan:
- uviedol, že je silná nedôvera v SLA. To sa nezmení pokiaľ sa bude poukazovať na veci spred 10
rokov. Hlavní sú top športovci - ich výsledkami je zabezpečené financovanie SLA.

p. Ivanič:
- pripomenul, že na Konferencii sa pri kontrole hlasov za delegáta športovcov zistili neplatné hlasy.
Pritom UAD malo okolo 300 návrhov a BU okolo 100 návrhov.

p. Kubeková:
- uviedla, že všetci sa na konferencii sťažovali na UAD, že kvôli nim sa konferencia predĺžila. Kontrola
platnosti hlasov za delegáta športovcov mala prebehnúť v dostatočnom predstihu, pred konferenciou.

p. Tanczos:
- informoval, že sa US celkom dobre rozbehol v športovej oblasti, avšak zasahovanie p.Maršálekovej
do záležitostí úseku prinieslo rozbroje aj do ich úseku, kde predtým takéto rozbroje oni nemali.
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-05/2017
- GS predniesol aktuálny stav účtov jednotlivých úsekov,
- 3. tranžu nedostaneme pokiaľ neskončí proces na obnovenie štatútu NŠZ,
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-

Upozornil na prekročenie kapitol:
 manažment asociácie, o viac ako 5000€, zatiaľ sú výdavky kryté z rezervy P-SLA,
 UAD – kapitola REPRE,
 UAD - kapitola Rozvoj,
 SU – kapitola Správa a prevádzka,
 UAL – kapitola REPRE,
 BU – účel na meno Procházková, kým nedostane druhú polovicu finančných
prostriedkov

-

GS ďalej uviedol, že sú aktuálne otvorené verejné obstarávania:
 ULT – štvorkolka,
 BU – športové prístroje.

b) Talentovaná mládež SLA 2017 – schválenie a vykonávacie uznesenie
- GS predniesol zoznam športovcov zaradených na listinu talentov SLA.
- GS upozornil, že v lekárskej prehliadke športovca musia byť podľa bodu 7. - vyhláška
ministerstva, urobené aj vyšetrenia na krv aj na moč.
- V predpise o Talentovanej mládeži je ďalším doplneným bodom - Plán športovej prípravy.
- Oponentúra športovej prípravy športovca – má obsahovať zloženie tímu, výkonnostné údaje,
tréningové ukazovatele, materiálny servis, zdravotné zabezpečenie.
- Každý ŠR OU zodpovedá za dokumenty daného športovca, ktoré musia byť evidované na SeSLA podľa evidenčného listu. Evidenčný list talentovaného športovca tvorí prílohu tohto
zápisu.
Úloha # 2 z 36. P-SLA – ŠR doručia na Se-SLA dokumenty, podľa evidenčného listu, za každého
športovca zaradeného do Talentovanej mládeže. Termín: 31.8.2017
Uznesenie č. 36-17/495
P-SLA schvaľuje predloženú Listinu talentov SLA na základe uznesení športových odvetví, platnú na
sezónu 2017/2018.
ZA:

7 (Ivanič, Mersich,
Šandor,
Rajčan
Tanczos,
Kartík,
Garaj)

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie
- GS prezentoval počet aktívnych športovcov za jednotlivé kluby, ktoré mu zaslali niektoré OU
- SU, USK, BU
- Výstupy zatiaľ nedoručili OU - UAL, SNB, ULT, UAD
- V rozpise sú športovci uvedení menovite.
- Finančné prostriedky sa budú deliť na kluby pomerne podľa počtu aktívnych pretekárov do
23 rokov.
- P. Mersich upozornil, že aktívny pretekár musí absolvovať min. 3 preteky, ktoré ale môžu
realizovať rôzne úseky. Pri kombinácii absolvovania pretekov v rôznych úsekoch, príspevok
dostane materský klub.
Úloha # 3 z 36. P-SLA – ŠR OU pošlú zoznam aktívnych športovcov na Se-SLA. Termín: 4.7.2017
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Úloha # 4 z 36. P-SLA – GS pošle prostredníctvom newslatteru klubom smernicu povinnosti ŠK
podľa ZoŠ. Termín: 31.7.2017
5. Zmluvy a dohody
a) SPM Italy – materiálový kontrakt 2017
- s dodávateľom jednal Viceprezident p. Mersich, ktorý predniesol princíp zmluvy. Uviedol, že
firma nám nedaruje ale požičia 200 ks tyčí, ktorých rozmery by sme určovali my. Na konci
roka vraciame len poškodené tyče, ktoré nám následne vymenia za nové.
- Tyče, ktoré boli objednané a nedodali ich koncom roka 2016, nám dodajú v počte 150 ks (2
veľkosti, 2 farby).
- To jest spolu dodajú 350 tyčí (150 naše, 200 požičovňa).
- Pri cenníkovej cene a objednávke 3000€ obdržíme zľavu 40%. Pri sume nad 3000€ zľava
nebude, neplatí, ale dodajú vršky a 10 vrtákov.
- V zmluve sú uvedené povinnosti SLA voči SPM:
 SLA bude exkluzívne používať oranžové vrtáky SPM,
 pri doplnení materiálu do majetku SLA sa bude prioritne oslovovať spoločnosť SPM
– prvotné oslovenie,
 na súťažiach a v médiách máme oprávnenie používať vetu: „Spoločnosť SPM je
oficiálny exkluzívny dodávateľ slalomových tyčí pre národný tím Slovenskej lyžiarskej
asociácie“,
 Logo slovak ski association nemôže byť použité v súvislosti s inou firmou, ktorá je
konkurentom SPM.
 SLA informuje SPM ako rozdelila doručený materiál medzi tímy a pretekárov,
 Akékoľvek propagačné foto pretekárov musí byť s tyčami SPM, ak sa jedná
o športové foto,
 SLA dodá 4 fotky a 1 video/mesačne spoločnosti SPM,
 Zverejniť na sociálnych sieťach reklamu alebo web stránku spoločnosti SPM.
Pozn.: Prišiel p. Halíř. Predsedníctvo je prítomné v počte 8. p. Halíř sa ospravedlnil generálnemu sekretárovi
za neskorý príchod.
Uznesenie č.

36-17/496

P-SLA schvaľuje zmluvu na materiálový kontrakt so spoločnosťou SPM.
8 (Ivanič, Mersich,
Šandor,
Rajčan,
Tanczos,
Kartík,
Garaj, Halíř)

ZA:

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) TMR – rámcová zmluva o spolupráci (obnova)
- GS uviedol, že aktuálna rámcová zmluva o spolupráci podpísaná v roku 2014 s TMR končí
v 10/2017, ktorá obsahuje 2 podzmluvy - tréningové lístky a reklamná spolupráca na 20 000€,
kde športovci tímov A a B poberali zadarmo skipassy a aquapassy na celú sezónu – UAD,
UAL, SNB,

p. Malák:
-

Do budúcej zmluvy navrhuje doplniť všetky reprezentačné družstvá, mali by poskytovať
benefit na všetky úseky,
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p. Mersich:
- uviedol, že TMR informovala, že ak SLA podpíše zmluvu s INFRONT v aktuálne
navrhovanom znení, tak TMR zváži vypovedanie zmluvu o spolupráci s SLA,

p. Rajčan:
-

sa opýta, či je pre SLA spolupráca s TMR výhodná. Ak nepodpíšeme zmluvu tak SP nebude
možné zorganizovať v ich stredisku. Chce k tomu garanciu, aby sa mohli v ich strediskách
organizovať preteky SLA a tiež potrebujú tréningové trate, a to nielen pre UAD, ale aj pre
SNB, BU...

GS:
-

si myslí, že SLA by mala zvážiť, čo by mala nová zmluva obsahovať - preteky, skipassy atď.
Zmluva by mala byť vystavaná podľa potrieb SLA.

p. Mersich:
-

podľa neho neboli do zmluvy zahrnuté bonusy pre pretekárov, ktorí nie sú top pretekári,
alebo nie sú v repre družstvách.

p. Ivanič:
-

preferuje zmluvu s TMR, prípravu a podpis zmluvy by mali dojednať štatutári,
sú dva termíny na svetový pohár - 12.-13.2020 alebo 6.-7-2.2021, TMR vidí
februárový termín, kde TMR zaručuje technické zabezpečenie podujatia.

reálne

c) TMR – tréningové lístky 2017/18 (obnova)
- P. Mersich odporúča venovať sa tejto zmluve a nech každý úsek zašle svoje pripomienky.
- GS navrhol, že zmluvu rozdelí a vyskladá ju na tematické oblasti a vyzve úseky na
pripomienkovanie. Navrhuje mať jednu rámcovú zmluvu a dielčie vykonávacie zmluvy.
- P. Mersich navrhuje, že štatutári musia mať poverenie na jednanie s TMR, nakoľko ide
o zmluvu nad 5000 EUR.
d) TMR – žiadosť na FIS – WC Jasná 2020
- p. Garaj navrhuje osobné stretnutie s TMR.
Uznesenie č.

36-17/497

P-SLA poveruje štatutárov SLA jednať o spolupráci s TMR v mene SLA.
ZA:

7 (Ivanič, Mersich,
Šandor,
Tanczos,
Garaj, Halíř, Rajčan)

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ:

1 (Kartík)

e) VŠC Dukla
- p. Garaj poprosil o zaradenie tohto bodu, nakoľko o ňom rokovali na P-UAD,
- p. Garaj rokoval s p. Benčikom, riaditeľom VŠC Dukla, o záujme spustiť program mládeže –
podpora športovcov z úseku UAD, rozpätie rokov stanovili od 15-23, týchto športovcov by
len podporovali a nie finančne zabezpečovali (diagnostika, fyzioterapeut, priestory a pod).
Finálne rozhodnutie je na Dukle, koľko a ktorých, pretekárov bude podporovať.
- na to P-UAD zasadlo a vytipovalo 11 športovcov podľa stanovených kritérií Dukly,
- p. Garaj predložil uznesenie P-UAD 5-25/2017 – znenie: „P-UAD schvaľuje návrh na zaradenie
pretekárov UAD do programu podpory mládeže VŠC Dukla BB vo vekovom rozpätí 15-23 rokov 1.
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-

Strachanová Silvia 2. Surová Alica 3. Henrich Katrenič 4. Samuel Revúcky 5. Tomáš Košík 6. Filip
Baláž 7. Juraj Sanitrár 8. Klaudia Nemcová 9. Adam Lasok 10. Daniela Kamenická 11. Soňa
Moravčíková.“ požiadavka bola na UAD a mládež,
p. Ivanič Ivanič uviedol, či by bolo dobré do zoznamu zaradiť aj športovcov z BU a SNB.

Úloha # 5 z 36. P-SLA – Skonštruovať formálnu žiadosť SLA na VŠC Dukla pre úseky BU a SNB
o zaradenie športovcov do Programu Mládeže. Termín: 03.07.2017
f) Zmluva Swenor
- p. Malák predniesol základné informácie zo zmluvy so spoločnosťou Swenor, ktorá bude
sponzorom podujatia „Swenor slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach“ – zapožičanie
25 párov kolieskových klasických lyží s viazaním na 2 roky, budú slúžiť aj na testovanie.
- Procházková a Mlynár dostanú každý jeden pár klasických lyží + 1 pár skate lyží, na účely
pretekania vo svetovom pohári a na majstrovstvách sveta.
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) návrh na Reprezentáciu SR 2017/18
- GS odprezentoval nomináciu športovcov do Reprezentácie SLA podľa úsekových návrhov.
- P. Mersich uviedol, že podľa neho v reprezentácii za UAD chýba M. Bendík. P. Garaj
informoval, že sa o jeho zaradení do reprezentácie videla diskusia na P-UAD aj za
prítomnosti jeho trénera P. Bendika.
- Podľa p. Rajčana Martin Bendik nesplnil kritériá na zaradenie do reprezentácie, avšak spĺňa
kritériá na účasť na ZOH 2018. Umiestnenia reprezentácie sú podľa výsledkov zo SP a EP.
Matej Falat získal miesto v reprezentácii na základe 2. miesta v tímovej súťaži v slalome v St,
Moritzi.
- P. Mersich nechápe prečo, keď chce UAD striktne dodržiavať kritériá v Súťažnom poriadku,
je do nominácie RD-A muži zaradený M. Falat. Samozrejme, že si to zaslúži, ale tak isto si to
zaslúži aj M. Bendík – najlepší slovák v DH do 100. miesta, ktorý je zároveň najlepším aj v SG.
- P. Kubeková odpovedala, že M. Falat je nominovaný pretože Trénerská rada ešte 29.5.2016
doporučila doplniť do Súťažného poriadku nové kritériá pre zaradenie do RD a to
umiestnenie do 15. miesta na MS v St. Moritz. Avšak, kvôli chybe pri prepise sa tieto kritériá,
doporučené trénerskou radou, neobjavili v Súťažnom poriadku. P-UAD malo však od
začiatku záujem tieto navrhnuté kritériá rešpektovať.
- P. Garaj pripomenul, že na trénerskej rade vyzval prítomných, aby seriózne pracovali na
novom súťažnom poriadku na novú sezónu 2017/2018, už v tomto období. V aktuálne
platnom súťažnom poriadku sú uvedené nekompletné kritériá.
- P. Kubeková uviedla, že A kritériá na ZOH spĺňa momentálne 15 pretekárov, podľa kritérií
MOV.
- P. Mersich navrhuje, aby bol M. Bendik zaradený aspoň do reprezentácie RD B.
- Nominácia športovcov do Reprezentácie SLA tvorí prílohu tohto zápisu.
Viceprezident Mersich vyhlásil 10 min. prestávku.
Uznesenie č.

36-17/498

P-SLA schválilo nomináciu športovcov do Reprezentácie SLA.
ZA:

7 (Ivanič, Mersich,
Šandor,
Tanczos,
Garaj, Halíř, Rajčan)

PROTI:

0
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NEPRÍTOMNÝ:

1 (Kartík)

b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
- zoznam repre – všetci športovci zo zoznamu musia podpísať štatút, ktorý doručia na Se-SLA.
Úloha # 6 z 36. P-SLA - Se-SLA zašle štatút športovca a reprezentanta na podpis jednotlivým OU.
Termín: 31.07.2017

p. Ivanič:
- uviedol, že s 3 top tímami sa dohodlo, že štatút športovca na sezónu 2018/2019 budú riešiť
v detailoch od októbra, budú sa viesť individuálne rozhovory.
- tím Žampa s pani Gibódovou navrhol p. Sepéšimu verziu „Redukovaného štatútu“, ide
o neprijateľný štatút, z pohľadu SLA to nie je akceptovateľná platforma pre vzájomné práva
a povinnosti. Z pohľadu SLA ide o bezcenný dokument
Uznesenie č.

36-17/499

P-SLA udeľuje mandát štatutárom pri jednaním s Veronikou Velez-Zuzulovou, Petrou Vlhovou,
Adamom a Andreasom Žampovcami ohľadom štatútu.
8 (Ivanič, Mersich,
Šandor,
Rajčan,
Tanczos,
Kartík,
Garaj, Halíř)

ZA:

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

7. Informácia z KRK
a) informácia
- p. Staroň uviedol, že KRK riešila na zasadnutí v utorok, t.j. 27.6.2017, protesty p. Hadvičáka
a p. Balážovej podaných na Mimoriadnej konferencii
- Vyjadrenie Kontrolno-revíznej komisie tvorí prílohu tohto zápisu.
8. Rôzne
a)
-

schválenie nových registrácií za 05/2017
GS poslal na OU žiadosti na schválenie nových registrácií
schválenie prišlo zatiaľ len z BU
UAD potvrdí dodatočne

b) výberové konanie športový riaditeľ ÚAD
- GS prezentoval všeobecne platné informácie k výberovému konaniu na pozíciu športového
riaditeľa UAD, ktorý v štandardnej štruktúre patrí do Se-SLA a podlieha pracovno-právne
pod GS.
- P. Rajčan informoval o predstave 2 pozícií – športový riaditeľ (športová činnosť) a sekretár
(administratíva),
- P. Ivanič uviedol, že v každom prípade musí prebehnúť riadne výberové konanie
s konkrétnymi kritériami,
- P. Rajčan informoval, že na ČS bol dohodnutý postup, že sa vytvorí odborná komisia, ktorá
vytvorí podmienky, na základe ktorých sa bude vyberať uchádzač na danú pozíciu.
- P. Garaj predniesol uznesenie ČS UAD kde by v štruktúre úseku figurovali dokonca až 3
pozície – 1 sekretár UAD + 2 ďalšie výkonné pozície platené z financií úseku.
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c) MŠVVaŠ - Hodnotenie pohybových predpokladov žiakov
- GS uviedol, že štátny radca p. Strečanský žiada o súčinnosť a spoluprácu, pri realizácii
projektu testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ
Úloha # 7 z 36. P-SLA – Trénerská rada z každého OU vyplní a pošle jeden dotazník. Termín:
12.7.2017
d) M. Kurcáb – odmena za funkciu za krízový štáb
- GS odprezentoval žiadosť p. Kurcába ohľadom vyplatenia jeho odmeny, ktorá mu prináleží na
základe vykonávania funkcie predsedu KRK počas krízového režimu, ktorú žiada vyplatiť
v prospech športovca M. Bendika,
- P. Ivanič upozornil, že krízový režim stále trvá, ale p. Kurcáb už túto funkciu nevykonáva,
- List p. Kurcába tvorí prílohu tohto zápisu.
- P-SLA berie na vedomie.
Pozn.: Odišiel p. Rajčan. Predsedníctvo je prítomné v počte 7.
e) Žiadosť p. Chudý Peter
- Žiadosť o sponzorský príspevok podporu trojdňového zasadnutia FIS delegátov, 7.-9.9.2017,
v hoteli Patria na Štrbskom plese
- Navrhuje účasť na spoločenskej večeri – GS + prezident SLA
- P. Garaj navrhuje vyčleniť 500€ z prostriedkov Asociácie pre túto udalosť,
- P-SLA berie na vedomie žiadosť p. Chudého, podujatie podporí finančne - konkrétna suma sa
upresní dodatočne.

p. Malák:
- sa na záver informoval ohľadom požičania 8 miestneho mikrobusu z niektorého OU
na BU pre p. Drugoša, v termíne 10.-20.7.2017 – trasa Levoča – Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica – Hodruša-Hámre,
- P. Garaj navrhol požičanie mikrobusu z UAD.
9. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Ján Garaj

Viktor Halíř

Ivan Ivanič

29.06.2017

18.7.2017

20.7.2017

29.06.2017
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 36. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 36. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení

4.

Evidenčný list talentovaného športovca

5.

Nominácia športovcov do Reprezentácie SLA

6.

Vyjadrenie Kontrolno-revíznej komisie

7.

List M. Kurcába
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 23.06.2017

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 36. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 29. júna 2017 (štvrtok) 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. SLA - Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-05/2017
b) Talentovaná mládež SLA 2017 – schválenie a vykonávacie uznesenie
c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie
5. Zmluvy a dohody
a) SPM Italy – materiálový kontrakt 2017
b) TMR – rámcová zmluva o spolupráci (obnova)
c) TMR – tréningové lístky 2017/18 (obnova)
d) TMR – žiadosť na FIS – WC Jasná 2020
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) návrh na Reprezentáciu SR 2017/18
b) štatút reprezentanta SLA 2017/18
7. Informácie KRK SLA
a) informácia
8. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 05/2017
b) výberové konanie športový riaditeľ ÚAD
c) MŠVVaŠ - Hodnotenie pohybových predpokladov žiakov
9. Záver

S pozdravom
Ivan Ivanič, v.r.
Prezident SLA
Ján Garaj v.r.
Viceprezident SLA
Marino Mersich, v.r.
Viceprezident SLA

Číslo
úlohy

Úloha
Text úlohy

zadaná na P-

Zodpovedný

Termín plnenia

Aktuálny stav
plnenia

SLA č.
28.

Príprava podrobnej prezentácie ohľadom nového modelu financovania z FIS

GS

29. P-SLA

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

GS

30. P-SLA

splnené

GS

15.11.2016

OÚ SLA

31.10.2016

GS

30. P-SLA

GS, ŠR

31.10.2016

René

31.10.2016

1
2

2

29.

3

29.

4

29.

5

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.

Poznámka

GS opätovne prepošle návrh RD zmluvy športovým riaditeľom. Športoví riaditelia zašlú GS svoje

6

29.

pripomienky do 31.10.2016. Základ RD zmluvy ostane zachovaný, leg ko zapracuje podľa potreby

7

29.

doručené opodstatnené pripomienky.
Športový riaditeľ SÚ a ÚSK doložení na Se-SLA zoznamy RD družwtiev 16/17

8

29.

9
10
11

29.
29.
29.

12

29.

1

30.

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.
ŠR dodajú na Se-SLA schvlené súťažné poriadky OÚ SLA na sezónu16/17
ŠR Úsnb a ÚAD nahlásia GS meno člena realizačnej skupiny Kalokagatia 16/17
Prezident SLA podá info zo stretnutia s TMR ohľadom EU Cup alpine

GS, prezident

priebežne

GS, ŠR
ŠR
ŠR

23.10.2016
10.11.2016
ASAP

Prezident

po stretnutí s
TMR

Členovia P-SLA informovať sekretariát o forme akou im bude odmena vyplatená (fakturácia, alebo

čiastočne splnene

dohoda o výkone práce). Termín: 20.12.2016
Členovia krízového štábu SLA informovať sekretariát o časovom rozsahu aký investovali nad rámec

2

30.

pre potreby riešenia krízovej situácie SLA za obdobie august – december 2017. Termín:

viď výpočet

20.12.2016.
Predsedovia úsekov alpského lyžovania a severskej kombinácie sa skontaktujú s Michalom Bekešom

3

30.

individuálne ohľadom spolupráce úseku so športovcom a informujú P-SLA do 23.12.2016

splnené

o výsledku rozhovorov. Následne sa spoločne s Michalom Bekešom rozhodne, pod ktorý z týchto
dvoch úsekov bude zaradený.
Úsek akrobatického lyžovania a Úsek skokov na lyžiach a Úsek severskej kombinácie doručia

4

30.

20.12.2016

príslušné úsekové súťažné poriadky do 20.12.2016 a tieto budú následne predmetom

čiastočne splnene

elektronického schvaľovania.

5

30.

6

30.

Sekretariát SLA distribuuje RD zmluvu a Štatút reprezentanta na jednotlivé odborné úseky SLA,

čiastocne su a usk
nedoložili

splnené

ktoré zabezpečia ich distribúciu jednotlivým reprezentantom na vyplnenie a podpis do 23.12.2016.
Predseda Komisie vzdelávania vypracuje systémový a finančný model činnosti Komisie vzdelávania

7

30.

1

31.

2

31.

3

31.

4

31.

1

32.

2

32.

3

32.

4

32.

5

32.

6

32.

7

32.

8

32.

9

32.

10

32.

trvá

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:

12.7.2017

15.01.2017

GS pripraví stanovisko pre zástupcu spoločnosti SPM znení s požiadavkou doriešenia
chýbajúcich sietí, neváhodnosti nového návrhu, nedodržvania výpovede existujúcej zmluvy
a trvaní o dodržanie existujúcej zmluvy.
GS prejedná s pani Martinkovičovou úpravu návrhu zmluvy ohľadom súdnych trov a ich
poberania vo vzťahu k SLA.
GS pripraví v spolupráci s audítorkou SLA mzdovú analýzu mandátnych zmlúv SLA. Marek
Hliničan upresní svoje mzdové podmienky

trvá
splnené

splnené
splnené

Štatutári SLA prekonzultujú návrh produktu poistenia pre štatutárov SLA.

trvá

GS požadované
dokumenty
spracoval a poslal
p. Bartoňovi

Športoví riaditelia si skontrolujú osobne stav úsekovej dokumentácie (súťažný poriadok,
zápisy, prezenčky, prílohy, zápisy OÚ komisií) v registratúre na sekretariáte SLA a
chýbajúce dokumenty dodajú v origináloch sekretariátu SLA.
Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ vypracuje
metodické usmernenie, ktoré bude následne zaslané pretekárom a ich trénerom, na aký
účel a ako môžu účelovú dotáciu použiť.
Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ vypracuje
metodické usmernenie, ktoré bude následne zaslané na kluby SLA, ohľadom podmienok,
ktoré musí klub spĺňať, aby mohol obdržať prostriedky z kapitoly Šport mládeže 2017 –
t.j. spôsobilosť prijímateľa štátnych prostriedkov.
Predseda KRK je poverená konzultáciou s odborom HKŠ odsúhlasiť dátum, ku ktorému sa
bude stanovovať počet aktívnych športovcov OÚ (t.j. sa zúčastnil najmenej na 3 súťažiach
organizovaných SLA
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.
Prezident a viceprezident Ivanič pripravia návrhy rozpočtov financií na rok 2017. Tieto
návrhy, spolu s návrhom p. Mersicha, budú pred ďalším predsedníctvom zaslané k

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

Športoví riaditelia

30.3.2017

splnené

Športoví riaditelia,
GS

10.3.2017

splnené s
výnimkou UAD

6.3.2017

splnené

3.3.2017

odoslané

10.3.2017

splnené

10.3.2017

trvá

mail GS

Prezident, GS, Ivo

nahliadnutiu všetkým členom P-SLA a budú predmetom schvaľovania rozpočtu na
Ivanič
najbližšom zasadnutí P-SLA.
Predsedovia úsekov vypracujú a doručia na Sekretariát SLA zoznam kandidátov na finančné
odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za
Predsedovia OÚ
dosiahnuté výsledky za celoživotnú prácu s mládežou.
Športoví riaditelia úsekov – SNB, SÚ, BÚ, ÚAD, vypracujú spolu so svojimi športovcami a
zašlú na Sekretariát SLA vyúčtovacie formuláre – EYOF 2017, podľa inštrukcií, ktoré
Športoví riaditelia
obdržali priamo od SOV.
Športoví riaditelia zašlú za každého TOP športovca úseku vo formáte jpg min. 4 aktuálne
fotky športovca na Sekretariát SLA v postačujúcej kvalite pre potreby PR agentúry do
Športoví riaditelia
mediálnych správ.

11

32.

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

12

32.

Jednotlivé OU zašlú na Sekretariát SLA, na základe schváleného uznesenia ČS-OU, zoznam
delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu 2017 v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, klub Športoví riaditelia
a v prípade náhradníka aj meno delegáta, ktorého má nahrádzať.

13

32.

14

32.

15

32.

16

32.

17

32.

18

32.

19

32.

1

33.

2

33.

3

33.

4

33.

5

33.

6

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.
Legislatívno-právna komisia v spolupráci so sekretariátom vypracuje návrh zoznamu
stávajúcich a chýbajúcich legislatívnych poriadkov a smerníc SLA, potrebných pre riadenie
procesov v SLA.
Predseda KoVz zašle na Sekretariát SLA informáciu o minimálnom počte hodín výuky
kurzanta príslušnej akreditácie.
GS pošle Rozpočtový formulár na jednotlivé úseky.
Predseda KRK v spolupráci s hlavnou účtovníčkou p. Košickou preberie chýbajúce
vyúčtovania Záloh z roku 2015 a 2016.
Odkaz o príspevku MŚVVaŠ SR 2017 na web stránke rozdeliť na 2 samostatné informácie
v súlade so zmluvami.
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
Velez Zuzulová, vo výške: UAD – 2000€ a Rezerva Prezidenta – 1000€.
OÚ pošlú do 31.3.2017 návrhy na zmenu stanov na Sekretariát SLA, ktorý ich pošle na
Legislatívno-právnu komisiu.

33.

Sekretariát SLA

Sekretariát SLA

27.2.2017

splnené

4.4.2017

splnené

7.4.2017

splnené

Sekretariát SLA

28.2.2017

schválené EL
hlasovaním

LPK, GS

31.3.2017

trvá

Vedúci KoVz

3.3.2017

splnené

GS

3.3.2017

Predseda KRK

15.3.2017

splnené

GS

23.2.2017

splnené

GS
Sekretariát SLA,
účtovníčka

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

24.3.2017

splnené

Se-SLA požiada všetky komisie SLA podľa OP o vypracovanie správ, ktoré budú prílohou
výročnej správy.
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1

35.

2

35.

Se-SLA navrhne uznesenie, ktoré stanoví, kto môže nakladať s účtami v jednotlivých OU a
do akej sumy.

3

35.

OU pošlú plán činností výdavkov OU – v percentách

4

35.

5

35.

6

35.

7

35.

KRK žiada o spárovanie uznesení P-SLA a odborných úsekov s uzavretými zmluvami SLA
od roku 2016.
KRK žiada Darinu Kubekovú o dodanie kópie dokladu zaslaného na Okresný súd Poprad
ohľadom stiahnutia žaloby v súlade s jej čestným prehlásením dodaným SLA pri podpise
mandátnej zmluvy, nakoľko nebolo zo súdu SLA doručené k dnešnému dňu žiadne
upovedomenie.

24.3.2017

splnené

Predseda KRK

10.4.2017

splnené

Darina Kubeková

30.3.2017

trvá

Predseda UAD zašle p. Bendikovi stanovisko právnej zástupkyne SLA, k preplateniu
zdravotných nákladov reprezentanta Martina Bendíka, v sume 1937,17€.
Se-SLA požiada p. Palovičovú, aby zvolala Medzinárodnú komisiu SLA – príprava na
Konferenciu FIS Portorož 2017.

Predseda UAD

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

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

GS

6.4.2017

splnené

Se-SLA

30.4.2017

trvá

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

splnené

22.6.2017

splnené

31.12.2017

trvá

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

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

do psla zrusenie a
volenie komisií,
durco molota
palovic, za rok
2016

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

7

p. Košická

GS

splnené

ŠR zašlú čísla
uznesení a čísla
zápisov

Prehľad uznesení zasadnutia P-SLA:
Číslo uznesenia

Text

25-16/331

P-SLA schvaľuje doplnenie programu 25. zasadnutia P-SLA o bod

25-16/332

Patrika Dluhoša ako funkcionárov P-UAD, členov P-SLA a zároveň

25-16/333
25-16/334

Status

"Príprava stanov SLA, určenie pracovnej skupiny"
P-SLA berie na vedomie vzdanie sa pôsobenie p. Jana Garaja a p.
príjma ich odstúpenie.
P-SLA doporúča po kooptácii členov P-ÚAD zvolanie členskej
schôdze UAD SLA.
P-SLA doporúča OÚ SLA zvolanie ČS v jednotný termín, najneskôr
do 23. apríla 2016. Najneskôr do 24.4.2016 nahlásia mená
delegátov na Ko-SLA.

25-16/335

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

25-16/336

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

25-16/337

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

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

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

26-16/342

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

26-16/343

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

26-16/344

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

26-16/345

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

26-16/346

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

26-16/347

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

26-16/348

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

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

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

27-16/354

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

P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Konferencie (podrobnejšie viď

27-16/357

odborníkov SLA" vypracované Komisiou vzdelávania SLA (tlačivo

zápis)
P-SLA schvaľuje tlačivo "Registračný formulár športových
tvorí prílohu tohto e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu Zmluvy o poskytnutí

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

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

27-16/363

27-16/364

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

27-16/365

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

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

27-16/366

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

27-16/367

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

27-16/368

-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za

27-16/369

2015 nasledovne: preúčtovanie na hospodársky výsledok minulých

obdobie roka 2015
P-SLA schvaľuje návrh na vysporiadanie straty, vykázanej za rok
rokov.
P-SLA ruší uznesenie č. 21-15/286 v plnom rozsahu (UZN.21-

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

15/286: 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

splnené
splnené
splnené
splnené

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

29-16/375

asociácie, ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa disciplinárny

splnené

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

29-16/376

EL

29-16/377

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

splnené

splnené

Predsedníctvo SLA pozastavuje čerpanie dotácie poskytnutej SLA
na základe zmluvy o poskytnutí dotácieč.0009/2016/SŠSŠM zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
uzatvorenej dňa 8.1.2016 a účinnej od 9.1.2016 v znení dodatku č.
EL

29-16/378

1, a to pre rok 2016 z dôvodu doručenia predbežného opatrenia

trvá

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.
Predsedníctvo SLA obmedzuje čerpanie vlastných finančných
EL

29-16/379

prostriedkov SLA a to tak, že sa budú uhrádzať iba náklady
nevyhnutné na chod sekretariátu SLA a záväzky SLA, nesplnením

trvá

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

29-16/380

rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

splnené

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.
Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František
Repka a podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení
EL

29-16/381

spoločne rozhodnúť o tom, ktoré záväzky SLA budú uhradené SLA

trvá

počas obmedzenia čerpania vlastných prostriedkov v zmysle
uznesenia predsedníctva SLA Uznesenie č 29-16/379.
Predsedníctvo SLA rozhodlo, že prezident SLA - Mgr. František
Repka a podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení
v celom rozsahu zadávať členom SLA a/alebo orgánom SLA a/alebo
zamestnancom SLA úlohy, ktoré súvisia a/alebo sa týkajú
spravovania a riadenia SLA, najmä v oblasti právnej, finančnej,
hospodárskej, koncepčnej, či mediálnej, a to v čase pozastavenia a
obmedzenia čerpania finančných prostriedkov SLA podľa uznesení
predsedníctva SLA č. Uznesenie č 29-16/379 a Uznesenie č 2916/381 ako aj počas doby, kým nebude súdom právoplatne
EL

29-16/382

rozhodnuté o návrhu niektorých členov SLA na zrušenie uznesení
konferencie SLA konanej dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je

trvá

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.
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
EL

29-16/383

doby, kým nebude súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu

trvá

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.
P-SLA

ukladá predsedníctvam odborných úsekov povinnosť

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

EL

29-16/384

trvá

Zodpovedný

Termín

P-SLA

rozhodlo,

že

zverejňovanie

zápisov

z

rokovaní

predsedníctiev odborných úsekov (P-OU), poradných orgánov a
EL

29-16/384

komisií zriadených P-SLA a P-OU sa vykoná výlučne až po
doručení originálov predmetných zápisov na registratúrne stredisko

trvá

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.
V prípade, že

P-OU nebude postupovať v súlade s týmto

uznesením, SLA na takéto rokovania nebude prihliadať, z dôvodu
nesplnenia povinnosti uloženej P-SLA , čím sú porušené stanovy
SLA,

ktoré ukladajú

povinnosť

všetkým

členom asociácie

dodržiavať predpisy SLA a plniť úlohy vyplývajúce zo záverov
rokovaní a rozhodnutí orgánov SLA.
P-SLA schvaľuje úpravu súčasného Disciplinárneho poriadku SLA,
zo dňa 30.06.2016 nasledovne: Mení sa článok 43 a znie takto: Čl.
43 Prechodné obdobie 1. Disciplinárnymi orgánmi SLA sú až do
dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia vo veci odvolania
EL

29-16/385

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

splnené

3.1.2015. 2.

Disciplinárne orgány podľa bodu 1. tohto článku disciplinárneho
poriadku postupujú
právomoci

a konajú v rozsahu postupov a podľa

určených disciplinárnym poriadkom

SLA zo dňa

3.1.2015.
P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka
EL

29-16/386

Repku, a podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní,
uskutočnením výberu a dohodnutím podmienok, a to v celom

splnené

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

29-16/387

reklamného plnenia v celkovej sume 20.000 eur/rok 2016 v

splnené

prospech vybraných športovcov.
P-SLA schvaľuje formulár žiadosti o poskytnutie príspevku MŠVVaŠ

29-16/388

SR uznanému športu v roku 2017, ktorého obsah tvoria údaje
zaslané zástupcami jednotlivých odborných úsekov SLA. P-SLA

splnené

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

29-16/389

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

splnené

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

29-16/390

zmene zloženia krízového štábu. Krízový štáb bude pracovať v

trvá

zložení: prezident, viceprezidenti a predseda KRK SLA.
P-SLA schválilo čerpanie štátnych finančných prostriedkov v

29-16/391

krízovom režime, t. j. schválenie všetkých úhrad uskutočňujú

trvá

štatutári SLA.

29-16/392

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

nesplnené

29-16/393

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

splnené

29-16/394

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

splnené

29-16/395

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

splnené

29-16/396

P-SLA volí do funkcie člena Disciplinárnej komisie SLA p. Vincenta

splnené

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

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

splnené
splnené
splnené

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

29-16/400

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

splnené

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, P-ÚAD finančné plnenie upravuje a ponižuje pre všetky
kapitoly rozpočtu ÚAD a teda aj všetkým členom RD A, RD B, a

30-16/401
30-16/402

30/16/403

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

splnené
splnené

splnené

dorovnania každému úseku podľa toho, či je úsek príjemca
(+zostatok) alebo dlžník (-zostatok)
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov

30/16/404

jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Chýbajúca suma pre
úseky po dorovnaní podľa UZN. 30-16/403, ktoré skončili s

splnené

kladným zostatkom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu FIS

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

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

30/16/408

P-SLA schvaľuje "Štatút reprezentanta" v znení s doplnením bodu

30/16/409

znení s dopnenou prílohou č. 7 "Plnenie SLA voči reprezentantovi

30/16/410
30-16/411

5.3. na sezónu 2016/2017
P-SLA schvaľuje Reprezentančnú zmluvu na sezónu 2016/2017 v
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

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

sumou 250,-€ z vlastných zdrojov úseku.
P-SLA berie na vedomie prijatú žiadosť, poveruje GS pripraví návrh

30-16/412

odpovede pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu

splnené

odpovede P-SLA bude tento zaslaný na adresu múzea.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-20/16 o
prerozdelení finančných prostriedkov členom UAD z radov RD A,

30-16/413

RD B, RD U21 za zaradenie do RD na sezónu 2016/17, ktorým je
výsledná finančná podpora (schválená ČS UAD 23.4.2016) všetkým

splnené

členom všetkých RD 2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií
ponížená o 30%.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 3-20/16 o

30-16/414

prerozdelení finančných prostriedkov z rozpočtu UAD 2016 pre
mládežnícke kluby UAD za ich činnosť v sezóne 2016/16, viď

splnené

príloha č. 18 zápisu z 30 zasadnutia P-SLA

30-16/415

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

splnené

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

31-16/416

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

Uznesenie nie je
schválené.

2017 a neskôr, až do doby, pokiaľ nepodpíšu Štatút reprezentanta

31-16/417

SLA 2016/17.
P-SLA schvaľuje program 31. zasadnutia bez pripomienok

splnené

31-16/418

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

splnené

P-SLA berie na vedomie a súhlasí so zaradením športového

31-16/419

odvetvia "rýchlostné lyžovaine" pod ÚAD a riadenia tohto odvetvia

splnené

a jeho športovcov formou Komisie pre rýchlostné lyžovanie.
GS spolu s predsedkyňou KRK SLA pripraví odvolanie na výzvu z

31-16/420

MŠVVaŠ SR ohľadom vrátenia finančných prostriedkov z dotácie

v procese

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

31-16/421

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

splnené

zloženia na stretnutí s HKŠ.
P-SLA berie na vedomie stav podpísaných štatútov na prebiehajúcu

31-16/422

sezónu 2016/2017. P-SLA pristúpi do rokovaní o podpise štatútu
reprezentanta na nasledujúcu sezónu v apríli 2017 a bude v prípade

splnené

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

2017 Almaty v termíne 29.1.-8.2.2017 pre úseky snoubord,
bežecké lyžovanie, úsek alpských disciplín. P-SLA schvaľuje
úhradu cestovných nákladov športovcov a členov tímu SLA na
31-16/423

podujatie SZU 2017 vo výške 8.448 eur ako pôžičku pre
SAUŠ. Predmetná suma bude následne refundovaná na účet
SLA zo strany SAUŠ do 30.03.2017.
P-SLA

schvaľuje

Zmluvu o reklamnej

spolupráci so

spoločnosťou Tatry mountain resorts a. s. na sezónu

splnené

2016/2017.
31-16/424

P-SLA schvaľuje predložený zoznam nových registrácií žiadateľov
o členstvo v SLA bez výhrad.
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu na SZU 2017 v Almaty

splnené

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
Predsedníctvo

SLA

schvaľuje nomináciu

úseku bežeckého

lyžovania na MSJ a MS U23 Park City USA nasledovne:
U-23 pretekári: Andrej Segeč, Ján Koristek:
Juniori: Jozef Šefčík, František Šulek
Realizačný

31-16/426

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
Athlete
náhradníčka

Athlete
Athlete
Athlete

náhradník

Athlete

Jakubčová

Zuzana

Šafáriková

Andrea

Staroňová

Laura

Jaročšák

Miroslav

Mažgút

Denis

Košík

Tomáš

Team Official

Coach

Mažgút

Branislav

Team Official

Coach

Bobrovský

Miroslav

Team Official

Coach - náhradník

Pavelka

Juraj

Team Official

Coach - náhradník

Košík

Radoslav

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

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

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

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

32-17/427

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

splnené

súlade s rozhodnutím P-ÚAD zo dńa 1.2.2017 (viď príloha).
P-SLA schvaľuje čerpanie príspevku uznanému športu SLA 2017 z
kapitoly

„Športová

reprezentácia“

a

„Rozvoj

talentovaných

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

32-17/428

predbežných

koeficientov

tabuľky

činnosti

úsekov

2016

splnené

(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:

Pozn.: v maily z

17.000 eur, UAL: 12.000 eur, UTL: 16.000 eur, SU: 8.000 eur, SK:

27.2.2017 je vedené

7.500 eur na úsek a v súlade s predpisom MŠVVaŠ SR o

pod číslo 33-17/422

oprávnených výdavkoch z príspevku.

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

32-17/432

P-SLA schválilo program 32. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.
P-SLA schválilo p. Ivaniča za predsedu Marketingovej komisie
P-SLA schválilo nominácie na MS 2017 - BU, SNB, UAD, UAL
P-SLA schválilo, že na najbližšom predsedníctve budú
prerokované návrhy rozpočtu prerozdelenie štátnych zdrojov

splnené
splnené
splnené

trvá

na rok 2017
32-17/433

32-17/434

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

splnené

splnené

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

33/17/435

33/17/436

33/17/437

33/17/438

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

splnené

splnené

splnené

splnené

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

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

schválené

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

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej
asociácie za obdobie roka 2016
P-SLA schválilo program 34. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.
P-SLA nariaďuje OU doručiť na Sekretariát SLA delegačné

splnené
splnené

listiny, delegátov a náhradníkov OU pre Ko-SLA 2017 v
34/17/440

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

splnené, okrem UAD

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

34/17/442

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

splnené

splnené, okrem UAD

daného OU. Termín: 7.4.2017
34/17/443

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

trvá

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

4990,80 € z toho 3500€ - štátne zdroje 2015, ktoré sú

splnené

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

evidencii voči partnerom SLA ku 31.12.2016 (nezdokladované

splnené

výdavky) vo výške 10026 €.

EL

34/17/446

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2017 dňa 06.mája
2017 (sobota) s miestom konania: Grand Hotel Bellevue,

splnené

Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry o 10,00 hod.

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

21.4.2017

Predsedníctvo SLA z dôvodu zvolania členskej schôdze Úseku
alpských disciplín predsedníctvom úseku na deň 06.máj 2017
EL

34/17/447

(sobota) ruší Uznesenie č.34-17/439 zo dňa 21.04.2017,
ktorým zvolalo riadnu Konferenciu SLA 2017 dňa 06.mája

splnené

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)
UZN - Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA
EL

34/17/448

EL

34/17/449

2017 na deň 14.máj 2017 (nedeľa) s miestom konania: Atrium
Hotel,

28.4.2017

splnené

Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry o 10.00 hod.
UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Koncepciu činnosti a
hlavné smery rozvoja SLA na olympijský cyklus 2018-2022 (v

28.4.2017
splnené

prílohe).
EL

34/17/450

EL

34/17/451

EL

34/17/452

UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Výročnú správu SLA za
rok 2016 (v prílohe).
UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Správu Predsedníctva
SLA 2016 (v prílohe).
Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Predpisu o kritériách,
účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

5.5.2017
splnené
splnené

5.5.2017
5.5.2017

splnené

SLA (v prílohe).

5.5.2017

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
EL

34/17/453

Ing.Ľuboslava Urbanovičová Škovinová – nezávislý auditor pre

splnené

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
EL

34/17/454

EL

34/17/455

EL

34-17/456

EL

34-17/457

EL

34-17/458
34-17/459

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku
Konferencie SLA 2017 (v prílohe).
Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Volebného poriadku
Konferencie SLA 2017 (v prílohe).
Predsedníctvo SLA schvaľuje žiadosť Janky Gantnerovej účasť
na Konferecii SLA 2017 ako hosť.
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.
Konferencia schválila pôvodný program 6. zasadnutia
Konferencie.

5.5.2017
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

34-17/460

Konferencia schválila predložený Rokovací poriadok.

splnené

34-17/461

Konferencia schválila predložený Volebný poriadok.

splnené

34-17/462
34-17/463
34-17/464

34-17/465

Konferencia schválila zapisovateľa – Ing. Katarína
Hyblerová/Se-SLA
Konferencia schválila Overovateľov – Peter Červeň/UAL,
Kamil Povrazník/UAD
Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU
Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie Jánoška Martin/ULT, Róbert Hliničan/SNB, Richard

splnené
splnené
splnené

splnené

Jurečka/UAL
34-17/456

Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Peter

splnené

Ďurčo/BU, Martin Gavalier/UTL, Pavol Ilenčík/UAL
34-17/457

Konferencia SLA schválila zloženie volebnej komisie – Ing. Ján

splnené

Žiška/BU, Ľubomír Masár/UTL, Vladimír Gáfrik/SU
34-17/458

34-17/459

Konferencia SLA schválila zoznam uznesení z Konferencie SLA
2016, týkajúcich sa súdnych sporov.
Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili
Ivana Ivaniča, nar. 25.8.1962, trvale bytom 976 34 Kordíky

splnené

splnené

167, do funkcie Prezidenta SLA.
34-17/460
34-17/461
34-17/462
34-17/463

Konferencia SLA schválila verejné hlasovanie na Voľbu
zástupcu Bežeckého úseku v Predsedníctve SLA.
Konferencia zvolila Viktora Halířa ako zástupcu Bežeckého
úseku v P-SLA.
Konferencia SLA schválila Výročnú správu Slovenskej
lyžiarskej asociácie za rok 2016.
Konferencia SLA schválila Správu Kontrolno-revíznej komisie
SLA za posledné obdobie.

splnené
splnené
splnené
splnené

6.5.2017
6.5.2017
12.5.2017
12.5.2017
12.5.2017

34-17/464
34-17/465

34-17/466

Konferencia SLA schválila Správu predsedníctva SLA za
obdobie od poslednej Konferencie.
Konferencia SLA schválila rozšírenia programu v bode č. 9 –
Voľba Viceprezidenta SLA.
Konferencia SLA schválila kandidátov na voľbu Viceprezidenta

splnené
splnené

splnené

SLA v súlade s článkom 3, bod 6. Volebného poriadku,

34-17/467

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili
Jána Garaja, nar. 13.4.1961, trvale bytom Gaštanová 511/5,

splnené

Liptovský Mikuláš, za nového Viceprezidenta SLA.
34-17/468

Konferencia SLA NESCHVÁLILA aktuálny návrh Stanov,
nakoľko ZA nehlasovala 2/3 väčšina delegátov.

neschválené

Konferencia SLA zaväzuje P-SLA vytvoriť odbornú pracovnú
skupinu so zástupcami z každého športového odvetvia, k
34-17/469

spracovaniu navrhovaných zmien v stanovách. Zástupcovia z

splnené

každého športového odvetvia nominujú min. 1 delegáta do 5
pracovných dní. Spoločná práca tejto komisie musí byť
ukončená do 30.6.2017.
Konferencia zaväzuje P-SLA zvolať Mimoriadnu konferenciu
34-17/470

SLA do 30.9.2017 s jedným bodom programu - schválenie

30.6.2017
splnené

úpravy Stanov.
34-17/471

34-17/472

Konferencia schválila koncepciu činnosti a rozvoja SLA na
olympijský cyklus 2022
Konferencia schválila kritériá, účel a rozdelenie finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja

30.9.2017
splnené

splnené

talentovaných športovcov
34-17/473
34-17/474

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

splnené
splnené

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
EL

35-17/475

3. Schválenie programu mimoriadnej konferencie

splnené

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
EL

35-17/476

EL

35-17/477

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku
mimoriadnej Konferencie SLA 2017
Predsedníctvo SLA schvaľuje Ivana Ivaniča za predsedajúceho

splnené

splnené

mimoriadnej Konferencie SLA 2017, 15.06.2017 v B.Bystrici.
35-17/478

35-17/479

P-SLA schválilo program 35. zasadnutia P-SLA bez
pripomienok.
P-SLA schválilo Marina Mersicha ako koordinátora pracovnej

splnené

splnené

skupiny, ktorá spracuje pripomienky k Stanovám.
P-SLA schválilo dátum - 30.4. ako dátum, ku ktorému OU
35-17/480

určia počet aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí sa
zúčastnili na min. 3 pretekoch organizovaných SLA za sezónu

splnené

2016/2017 s klubovou príslušnosťou.
35-17/481
35-17/482
35-17/483
35-17/484
35-17/485
35-17/486
35-17/487
35-17/488

35-17/489

P-SLA schválilo úpravu zmluvy DE plano s.r.o. v časti DPH a v
dĺžke trvania zmluvy – na určito.
Konferencia SLA schválila program zasadnutia Mimoriadnej
Konferencie v pôvodnom znení pozvánky.
Konferencia SLA schválila predložený Rokovací poriadok.
Konferencia SLA schválila zapisovateľa – Ing. Katarína
Hyblerová/Se-SLA
Konferencia SLA schválila overovateľa – Kamil Povrazník/UAD
Konferencia SLA schválila overovateľa – Michal Malák/BU
Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU
Konferencia SLA schválila Skrutátora – Stanislav Holienčík/BU
Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie –
Richard Jurečka/UAL, Henrieta Balážova/UAD, Peter

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

Ďurčo/BU - predseda
Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Martin
35-17/490

Gavalier/UTL, Róbert Hliničan/SNB, Pavol Ilenčík/UAL -

splnené

predseda
35-17/491

35-17/492

Mimoriadna konferencia SLA SCHVAĽUJE predložený návrh
Stanov.
Konferencia SLA schválila aktualizáciu predpisu o kritériách,
účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

splnené

splnené

SLA.
35-17/493

Konferencia SLA schválila uznesenia prijaté na Mimoriadnej
Konferencii SLA

splnené

EVIDENČNÝ LIST TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Sezóna:

2017/2018

Odborný úsek:

UAL

Meno a priezvisko
talentovaného športovca:

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

Dokumenty:

Uznesenie úseku
Dohoda športovca o športovej príprave s
klubom
Registračný formulár športovca SLA
Telovýchovná prehliadka športovca
Súhlas so zaradením na listinu talentov
Plán športovej prípravy športovca
Tréningový denník (po sezóne)

REPREZENTÁCIA SR SLA 2017/18
Návrh reprezentácie SR

Návrh reprezentácie SR

Návrh reprezentácie SR

Odborný úsek:

Úsek Akrobatického lyžovania

Odborný úsek:

Úsek Bežeckého lyžovania

Odborný úsek:

Úsek Alpského lyžovania

Sezóna:

2017/2018

Sezóna:

2017/2018

Sezóna:

2017/2018

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Meno, priezvisko športovca

RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy

Zuzana Stromková
Peter Lengyel
Richard Jurečka
Tomáš Bartalský
Samuel Babej
Michael Oravec
Adam Masár

RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy

Alena Procházková
Peter Mlynár
Miroslav Šulek
Andrej Segeč
Ján Koristek
Jozef Šefčík
Lucia Michaličková
Zuzana Šefčíková

RD B Muži
RD juniori Muži
RD juniori Muži

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:
Sezóna:
Kategória
RD A Ženy

Úsek Snowboardingu
2017/2018
Meno, priezvisko športovca
Klaudia Medlová

RD A Muži

-

RD B Ženy
RD B Muži

Zuzana Medlová
David Kordiak
Samuel Jaroš
Oliver Šebesta
Evka Hanic

RD juniori Muži
RD juniori Ženy

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:
Sezóna:
Kategória
RD A Ženy

RD A Muži

RD UNI

Úsek Skokov na lyžiach/Severskej
kombinácie
2017/2018
Meno, priezvisko športovca
Viktória Šidlová
Natália Hanková
Nina Bezúchová
Tamara Mesíková
Erik Kapiaš
Jakub Obšajsník
Hektor Kapustík
Martin Šidlo
Marek Badáni
Dominik Ďurčo

RD B Muži
RD U23 Muži
RD U23 Ženy
RD juniori Ženy
RD juniori Muži
RD OH nádeje Ženy
RD OH nádeje Muži

RD A Ženy

RD A Muži

RD U21 Ženy

Ján Mikuš
Dominik Číž
Rebeka Gabčíková
Kristián Klouda

Henrich Katrenič
RD U21 Muži

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:
Sezóna:
Kategória
RD A Ženy
RD A Muži
RD B Ženy

Úsek Lyžovania na tráve
2017/2018
Meno, priezvisko športovca
Barbara Míková
Lukáš Ohrádka
-

RD B Muži

-

RD juniori Ženy

Nikol Fričová

RD juniori Muži

Adam Masár
Matúš Ficeľ

Veronika Velez Zuzulová
Petra Vlhová
Barbara Kantorová
Adam Žampa
Andreas Žampa
Matej Falat
Soňa Moravčíková
Tereza Jančová
Klaudia Nemcová
Matej Prieložný
Samuel Revúcky
Tomáš Košík
Filip Baláž
Ján Sanitrár
Silvia Strachanová

RD U16 Ženy

Sophia Christine Lilgová
Rebeka Jančová
Katarína Píšová
Alica Surová
Katarína Šróbová
Václav Klein
Samuel Vigaš
Daniel Nosek

RD U16 Muži

Rýchlostné lyžovanie

Masters

David Michael Mažgút
Robert Ruffíny
Filip Paško
Miroslav Ilavský
Michal Bekeš
Dana Chasáková
Jozef Dibdiak
Jozef Mikuláš
Milan Hofbauer
Dušan Ambros
Roman Staník

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

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

V pokynoch pre tvorbu zákonov je okrem iného uvedené:

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

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

Protest ohľadom legitimity delegátov za úsek akrobatického lyžovania
Členská schôdza úseku akrobatického lyžovania (ÚAL) sa konala dňa 4.6.2017 a pozvánky na
ňu boli športovým klubom zaslané dňa 2.6.2017.
Pre zvolávanie členskej schôdze úseku podľa bodu 21.7. Stanov SLA platia primerane
ustanovenia platné pre Konferenciu SLA.
Podľa článku 10, bod 10.12. Stanov SLA sa zasadnutie Konferencie zvoláva pozvánkou
v písomnej alebo elektronickej podobe, ktorá sa osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí
konferencie zasiela spolu s návrhom programu a podkladmi na zasadnutie, a to najmenej 7 dní
pred konaním sa zasadnutia konferencie. Podklady na zasadnutie konferencie je možné
delegátom doručiť prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo do elektronickej
schránky adresáta, príp. iný spôsobom v súlade s osobitným predpisom.
V legislatívnotechnických pokynoch pre tvorbu zákonov je okrem iného uvedené:
a) účelom legislatívnotechnických pokynov je určiť jednotnú legislatívnu techniku tvorby
zákonov,
b) právny jazyk: Ak sa majú novoupravované právne vzťahy v celom rozsahu podrobiť už
jestvujúcej právnej úprave, používa sa slovo „rovnako“. Ak sa majú na tieto vzťahy
uplatňovať len niektoré časti jestvujúcej právnej úpravy, používa sa slovo „primerane“.
Pretože termín „primerane“ umožňuje pomerne voľný výklad, a tým aj nejednotné
uplatňovanie, treba ho používať len v nevyhnutných prípadoch.
V prípade, ak by Stanovy SLA uvádzali v bode 21.7., že pre zvolávanie členskej schôdze
odborného úseku by mali doslovne platiť ustanovenia platné pre Konferenciu SLA, bolo by tam
použité slovo rovnako, a nie primerane.
Keďže Predsedníctvo SLA rozhodlo o zvolaní Mimoriadnej konferencie SLA uznesením prijatým
dňa 31.5.2017, KRK má za to, že zaslanie pozvánky na členskú schôdzu úseku akrobatického
lyžovania dňa 2.6.2017, bolo primerane včas. Stanovenie termínu na 4.6.2017 bolo stanovené
tak, aby bola splnená lehota zaslania pozvánky delegátom na Mimoriadnu konferenciu SLA, t.j.
7 dní vopred. Keďže členská schôdza bola uznášaniaschopná, KRK má za to, že termín, aj
zaslanie pozvánok bolo akceptované väčšinou členov. Predsedníctvo ÚAL konalo v záujme
dodržania termínu zaslania pozvánok na Mimoriadnu konferenciu SLA, členská schôdza bola
uznášania schopná, preto má KRK za to, že členská schôdza ÚAL sa konala v súlade so
Stanovami SLA z dôvodu zachovania práva členov SLA s príslušnosťou k úseku akrobatického
lyžovania. KRK má za to, že Predsedníctvo akrobatického lyžovania konalo mimoriadne,
z dôvodu zvolania Mimoriadnej konferencie SLA, nakoľko pred konaním Riadnej konferencie
boli dodržané lehoty platné pre konferenciu SLA, t.j. 7 dní.
Napriek uvedenému žiada KRK Predsedníctva športových odvetví o dodržiavanie lehôt zaslania
pozvánky na členskú schôdzu min. 7 dní, aby sa predišlo zbytočným špekuláciám a podnetom
z radov nespokojných členov.
Protest ohľadom legitimity delegáta za športovcov
KRK má za to, že Mandátna komisia KRK má právo rozhodnúť o oprávnenosti delegáta
zúčastniť sa a hlasovať na Mimoriadnej konferencii SLA v zmysle Rokovacieho poriadku
Mimoriadnej konferencie SLA.
Platné stanovy SLA zo dňa 29.5.2016 v Čl. 10, bod 10.7. uvádzajú, že delegát – zástupca
športovcov je navrhnutý záujmovou organizáciou športovcov, ktorá je členom SLA, alebo
najmenej 50 športovcami. Delegát sa v prípade, že záujmová organizácia športovcov nie je,
preukáže členským preukazom SLA a písomným návrhom minimálne 50 športovcov, ktorí sú

členmi SLA a ktorého obsah určí predsedníctvo SLA tak, že vydá jednotný návrhový hárok,
ktorý musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, číslo členského preukazu SLA
a vlastnoručný podpis športovca, ktorý kandidáta podporil.
Mandátna komisia vyhodnotila, že túto podmienku splnila Alena Procházková a uznala ju ako
delegáta Mimoriadnej konferencie SLA.
Protest ohľadom nemožnosti podať návrhy k zmene stanov
Po neefektívnej diskusii na Konferencii SLA konanej dňa 14.5.2017, kedy boli priamo na
Konferencii SLA podávané návrhy na zmenu stanov, a kde prebehla rozsiahla diskusia k týmto
návrhom, rozhodol najvyšší orgán SLA o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa bude podanými
návrhmi zaoberať. Podľa uznesenia Konferencie SLA zo dňa 14.5.2017 č. 34-17/469 bola
zostavená pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia každého úseku. Pracovná skupina
predložila Predsedníctvu SLA návrh, ktorý bol zverejnený na webovom sídle SLA. Členom
pracovnej skupiny bola aj p.Balážová, ktorej pripomienky boli pracovnou skupinou
prediskutované. Pracovná skupina predložila záver:
- PS jednomyselne prijala všetky úpravy Stanov SLA vyplývajúce zo Zákona o športe.
- PS väčšinou hlasov neprijala návrh UAD o zmene Delegačného kľúča pre výpočet
Mandátov na Konferenciu SLA.
a doporučenie:
- PS väčšinou hlasov doporučuje Konferencii SLA, aby boli aktuálne upravené Stanovy
SLA prijaté, najmä z dôvodu opätovného získania štatútu Národnej lyžiarskej asociácie.
- PS jednohlasne doporučuje, aby Predsedníctvo SLA v spolupráci s jednotlivými
športovými odvetviami pripravilo komplexnejšiu úpravu Stanov SLA tak, aby čo najviac
spĺňali požiadavky jednotlivých športových odvetví, avšak vždy zo zreteľom na to, aby
nedošlo k porušeniu „rovnoprávnosti“ definovanej v bode 1.2.
Na Mimoriadnej konferencii SLA informoval predsedajúci schôdze, že najprv prebehne
hlasovanie o návrhu na zmenu stanov, ktorý vytvorila pracovná skupina a v prípade, že návrh
nebude prijatý kvalifikovanou väčšinou, bude sa hlasovať o ďalších návrhoch.
KRK má za to, že predsedajúci Mimoriadnej konferencie SLA konal v súlade s rokovacím
poriadkom Mimoriadnej konferencie, Čl. 7, bod 5.
Členom SLA nebolo odopreté právo navrhnúť zmeny stanov, každý člen SLA (nielen delegát
konferencie) má právo v zmysle stanov podávať podnety, návrhy a pripomienky.

Poprad, 27. júna 2017

Za KRK:

Petra Penkert – predseda KRK

Vladimír Staroň – podpredseda KRK

List M. Kurcába
Vážení Prezident, Viceprezidenti a GS SLA.
Vzhladom k tomu, že do dnešného dňa neboli vyúčtované financie za krízový štáb a mne vznikla
odmena na základe prijatého uznesenia P-SLA vo výške 6.800€ za dobu „ 4.7. - 7.10. - 560 hodín +
8.10. - 8.12.2016 - 120 hodín“. A ako som sa písomne už v decembri 2016 vyjadril, že sa vzdám mojej
odmeny pre SLA a následne, že konkrétne upresním pre ktorého športovca, keď sa to bude
vyučtovávať. Tak som sa rozhodol, že moju odmenu žiadam vyplatiť športovcovi ÚAD Martinovi
Bendikovi „na podporu športovej prípravy a nákup materiálu“. Z dôvodov, že v minulej sezóne ostal
bez akejkoľvek finančnej podpory zo strany P-ÚAD. Keďže ide o nádejného zjazdára (kĺzavých
disciplín) akého sme v histórii slovenského lyžovania nemali zhruba od ´80 rokov minulého storočia,
ktorý začal uvažovať o ukončení lyžiarskej kariéry vrcholového športovca z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Žiadam vás aby ste o tejto mojej žiadosti „vyplatenia odmeny za moju činnosť v krízovom štábe vo
výške 6.800€“. presunutím na športovca Martina Bendika, prijali uznesenie na nadchádzajúcom
Predsedníctve SLA. Zároveň táto finančná čiastka aby bola vyplatená z finančných zdrojov ÚAD, tak
ako bolo už prijaté uznesenie P-SLA.
Túto finančnú čiastku za moju prácu žiadam vyplatiť na účet športovca najneskôr do 31.07.2017 ako
podporu športovej prípravy a nákup materiálu.
S úctou
Martin Kurcáb

