ZÁPIS
z 37. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

12.09.2017_10.00 hod.

Miesto:

Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Ivanič, Garaj, Mersich, Hliničan, Šandor, Tánczos, Kartík, Šlepecká (8)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Michal Malák, Peter Bendík st., Darina Kubeková

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Natália Šlepecká, Marino Mersich

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. SLA ako Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA - informácia
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-08/2017 - informácia
b) Talentovaná mládež SLA 2017 – stav dokumentácie, evidencia zmlúv, zmena na SU/USK
c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie pre úhrady
d) verejné obstarávanie z príspevku MŠVVaŠ 2017 – informácia
e) Financie 2018 – výzva MŠVVaŠ výsledky R1, koeficienty činnosti úsekov 2016/17
5. Zmluvy a dohody
a) TMR – obnova rámcová zmluva o spolupráci (informácia)
b) rozhodnutie TMR o prerozdelení odmeny za propagáciu 2016/17 - informácia
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) Reprezentácia SR 2017/18 – stav dokumentácie, smernica o reprezentácii
b) ZOH 2018 – akreditácie účastníkov 30.09.2017, RTVS spot natáčanie (jeseň´17)
7. Súpiska pretekárov SLA 2017/18 – vykonávacia smernica, prezentácia IT nástroja
8. Informácie KRK SLA
a) informácia z kontrolnej činnosti
b) mini projekt ISO interné smernice a legislatívne poriadky SLA
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 06-8/2017
b) FIS Zurich zasadnutie – október 2017
c) športový riaditeľ ÚAD – rozhodnutie UAD o ďalšom postupe
d) Infraštruktúra športu – výzva SOV do 30.09.2017
e) založenie obchodnej spoločnosti pod SLA - rozhodnutie
10. Záver
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1. Otvorenie
37. zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA.
Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Natália Šlepecká a Marino Mersich. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový
záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Michal Rajčan sa za neprítomnosť ospravedlnili generálnemu sekretárovi. Monika Poľanová a Viktor
Halíř sa mailom ospravedlnili, že na zasadnutie prídu neskôr.
Predsedajúci na úvod vzdal hold a gratulácie úsekom bežeckého lyžovania a lyžovania na tráve za
dosiahnuté výsledky. Alena Procházková sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára FIS 2017 v
behu na kolieskových lyžiach a za svoje výkony počas jednotlivých kôl Svetového pohára i
Majstrovstiev sveta si právom odniesla krištáľový glóbus. Rovnako úspešná bola Barbara Míková,
ktorá sa stala víťazkou SP FIS 2017 v lyžovaní na tráve, a na MS 2017 získala v super obrovskom
slalome bronzovú medailu a v obrovskom slalome striebornú medailu. Týmto im poďakoval za
reprezentovanie našej krajiny a zablahoželal im k výborným výsledkom.
Úloha # 1 z 37. P-SLA – GS zabezpečí vyhotovenie ďakovných listov obom reprezentantkám.
Termín: 20.9.2017
Pozn.: Prišla p. Poľanová. Predsedníctvo je prítomné v počte 9.
GS navrhol doplniť do programu, 3 body:
- V bode 5 – zmluva W.R.P.R.,
- v bode Rôzne - žiadosť Kantorová Barbara,
- v bode Rôzne - schválenie nového loga UAL
- a v bode 6 a) Reprezentácia SLA 2017/18 informoval, že vystúpi p. Bendik Peter, st., ktorý požiadal
o účasť na P-SLA. Jeho žiadosť o účasť bola väčšinou členov P-SLA schválená.
Upravený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. SLA ako Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA - informácia
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-08/2017 - informácia
b) Talentovaná mládež SLA 2017 – stav dokumentácie, evidencia zmlúv, zmena na SU/USK
c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie pre úhrady
d) verejné obstarávanie z príspevku MŠVVaŠ 2017 – informácia
e) Financie 2018 – výzva MŠVVaŠ výsledky R1, koeficienty činnosti úsekov 2016/17
5. Zmluvy a dohody
a) TMR – obnova rámcová zmluva o spolupráci (informácia)
b) rozhodnutie TMR o prerozdelení odmeny za propagáciu 2016/17 – informácia
c) W.R.P.R., - informácia
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) Reprezentácia SR 2017/18 – stav dokumentácie, smernica o reprezentácii + žiadosť p. Bendika
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b) ZOH 2018 – akreditácie účastníkov 30.09.2017, RTVS spot natáčanie (jeseň´17)
7. Súpiska pretekárov SLA 2017/18 – vykonávacia smernica, prezentácia IT nástroja
8. Informácie KRK SLA
a) informácia z kontrolnej činnosti
b) mini projekt ISO interné smernice a legislatívne poriadky SLA
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 06-8/2017
b) FIS Zurich zasadnutie – október 2017
c) športový riaditeľ ÚAD – rozhodnutie UAD o ďalšom postupe
d) Infraštruktúra športu – výzva SOV do 30.09.2017
e) založenie obchodnej spoločnosti pod SLA - rozhodnutie
f) žiadosť - Kantorová Barbara,
g) UAL – schválenie nového loga
10. Záver
Nikto nemal pripomienky k takto upravenému programu.
Predsedajúci dal v úvode schváliť upravený program 37. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

37-17/500

P-SLA schválilo program 37. zasadnutia P-SLA.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Pozn.: Prišla p. Kubeková.
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.7 z 30. P-SLA – Členovia predsedníctva predložia možných kandidátov do
Marketingovej komisie SLA. Termín: 20.9.2017
Zatiaľ prišli 2 návrhy – za BU (Martina Lichá) a za ULT (Ladislav Šandor a Martin Gavalier). Ľ. Kartík
navrhol do marketingovej komisie za SU a USK p. Tanczosa, ktorý návrh prijal.
Prezident požiadal ostatné úseky dodať mená kandidátov do komisie do konca týždňa.
K úlohe č.6 z 30. P-SLA – Predseda Komisie vzdelávania vypracuje systémový a finančný model
činnosti Komisie vzdelávania v úrovni inštruktorskej a trénerskej, a predloží ho na diskusiu
a schválenie na budúcom zasadnutí P-SLA.
GS uviedol, že v tomto období mala Komisia vzdelávania predstaviť svoj plán. Avšak GS obdržal od
Michala Molottu rezignáciu na post Predsedu Komisie vzdelávania z dôvodov časovej
zaneprázdnenosti. GS uviedol, že vyzval členov komisie, aby formálne zasadli a navrhli kandidáta na
tento post, ktorého musí schváliť následne P-SLA. P. Molotta uviedol, že by chcel aj naďalej pôsobiť
v komisii ako odborný člen pre uznávanie licencií športových odborníkov.
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p. Malák:
- informoval, že komisia bude zasadať, informoval, že kandidátom na nového predsedu je p.
Ternavský Vladimír. Nikto z členov komisie momentálne nenamietal proti danému kandidátovi.

p. Ivanič:
- uviedol, že celá komisia a jej činnosť, je jedna z vecí, ktorá by mohla spadať do novovzniknutého
subjektu – do obchodnej spoločnosti pod SLA. Takisto je toho názoru, že túto dôležitú funkciu je
potrebné profesionalizovať aspoň v čiastočnom rozsahu.

p. Mersich:
- uviedol, že podľa jeho názoru je p. Ternavský tiež veľmi vyťažený. Predseda komisie musí byť
športový manažér a bude sa venovať len a jedine chodu a činnosti komisie a legislatívno-právnym
záležitostiam vo veci vzdelávania. Je na mieste premyslieť, či by nebolo vhodnejšie prijať osobu na
stále alebo čiastočné pracovné miesto.

p. Penkert:
- navrhuje uvažovať o tom aby funkciu predsedu vykonával jeden zo športových riaditeľov z menších
úsekov, ktorý by na to mal časový priestor.

p. Garaj:
- uviedol, že si nevie predstaviť ako to doteraz fungovalo, keď vždy bol predsedom niekto, kto bol
zaneprázdnený. Pokiaľ to nebude profesionál tak činnosť Komisie vzdelávania nikdy nebude na úrovni
akú SLA vyžaduje a aby celoplošne pokrývala potreby všetkých úsekov rovnomerne.

p. GS:
- navrhol pristúpiť k situácii priamočiaro a pripraviť návrh na verejné výberové konanie na pozíciu Predsedu Komisie vzdelávania ako platenú profesionálnu funkciu zodpovedajúcu za svoju činnosť PSLA.
K úlohe č.7 z 35. P-SLA – P-SLA – realizovať inventúru majetku SLA (sklad LM, iný majetok)
Termín: trvá
p. Garaj informoval k danej úlohe, že aktuálny sklad v LM odkúpila súkromná firma. Majitelia skladov
nám ponúkli na výmenu väčší sklad, kde môžu parkovať aj mikrobusy. S čím sme súhlasili. Termín
inventúry si dohodne individuálne s príslušnými členmi inventarizačnej komisie v najbližších dňoch.
K uzneseniu č.34/17/443 z 34. P-SLA – P-SLA poveruje p. Košickú a p. Škrovinovú k
vypracovaniu a podaniu návrhu k zrušeniu registrácie DPH pre SLA.
GS informoval, že žiadosť o zmenu registrácie DPH bola daňovým úradom schválená k 31.8.2017. Od
01.09.2017 SLA nie je platcom DPH s výnimkou paragrafu 7A príslušného odborného predpisu pre
priame zahraničné úhrady.
3. SLA - Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA – informácia
- GS na úvod stručne zhrnul situáciu o správnom konaní voči SLA, na ktoré sme reagovali na žiadosť
z MŠVVaŠ, a ktoré naše vysvetlenie posúdilo a skonštatovalo, že naše úmysly boli čestné, prijalo
zdôvodnenie prečo štatutári riadnu konferenciu posunuli z dôvodu legitimity delegátov UAD a aj
následne po neúspechu riadnej konferencie okamžite zvolali mimoriadnu konferenciu. Správne
konanie ministerstvo uzavrelo s tým, že upustilo od pokuty, pričom pokuta mohla byť až vo výške
30 000€. Ďalej informoval, že 11.9.2017 sme obdržali od HKŠ návrh Správy o kontrolnej činnosti,
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v ktorom je uvedené, že stanovy, ktoré sme doručili 7.7.2017 sú v súlade so ZoŠ. Na žiadosť HKŠ
o vyjadrenie k tomuto návrhu správy bude na odbor HKŠ zaslaný list, s tým, že správu berieme na
vedomie.
Úloha # 2 z 37. P-SLA – GS zabezpečí odpoveď na návrh Správy o kontrolnej činnosti HKŠ.
Termín: 14.9.2017

p. Ivanič:
- informoval prítomných, že nám stále nebol udelený štatút NŠZ zo strany MŠVVaŠ SR a naďalej trvá
pozastavenie komplet financovania SLA z príspevku uznanému športu. 11.9.2017 bol SLA doručený
návrh Správy o kontrolnej činnosti HKŠ ku Stanovám schváleným mimoriadnou konferenciou. Správa
uvádza, že predmetný článok stanov, ktorý bol dôvodom nesúladu so Zákonom o športe, je tento
krát v súlade a tým celé stanovy sú v súlade so Zákonom o športe. MŠVVaŠ nám prisľúbilo skoré
vydanie osvedčenia o NŠZ, avšak boli sme upozornení, že to neznamená, že financovanie SLA bude
obnovené v plnom rozsahu pôvodnej výšku uznaného príspevku o športe. Vedie sa diskusia o tom, či
bude MŠVVaŠ krátiť príspevok uznanému športu pomerne za obdobie kedy SLA nemala platnú
spôsobilosť poberateľa verejných zdrojov. V takom prípade by to znamenalo nižšie financie ako
predpokladá súčasne platný rozpočet. Určite sa SLA bude brániť v prípade tohto rozhodnutia, keďže
aj počas obdobia, kedy nie je NŠZ, si plnila naďalej túto úlohu a požiadavky a aj ostatné inštitúcie
v tomto štáte ku SLA pristupovali ako ku NŠZ a požadovali súčinnosť, či iné veci a SLA to konala
a nepovedala nikdy, že nie pretože nie sme NŠZ. Samozrejme ak prídeme o 1/3 financií, bude nutné
otvoriť a prehodnotiť rozpočty úsekov a úseky si musia prehodnotiť svoje plánované výdavky do
konca roka.
Upozornil, že na Konferencii na to upozorňoval. Situácia sa však evidentne dramatizuje ďalej.
Upozornil vedenia úsekov, aby sa pripravili aj na úplne krajnú krízovú situáciu, kedy ako Prezident
bude donútený podať návrh na zastavenie športovej činnosti SLA (t.j. žiadne prihlášky na preteky,
žiadne výdavky, stop).
Čo sa týka záležitosti finančnej odmeny pre obidve víťazky veľkých glóbusov (Procházková, Míková)
je to zatiaľ v rovine návrhu a určite taký návrh podporí. Samozrejme dúfa, že neprídeme o 1/3
rozpočtu v momentálnej situácii.

p. Šandor:
- uviedol k situácii, že od Mimoriadnej konferencie SLA už nemal žiadne kontakty s ministerstvom ani
s osobami z UAD. Nebol s nikým z nich v spojení a zaoberal sa len súťažnou sezónou UTL.
Prekvapuje ho, že nikto z predsedníctva UAD tu nie je dnes prítomný.

p. Ivanič:
- ďalej doplnil, že tu bol aj pokus o spochybnenie členstva v radoch FIS, tvrdením, že SLA nikdy
nebola do FIS prijatá a naše pôsobenie vo FIS je tak neoprávnené. Sme pokračovaním Československého zväzu lyžovania a ten sa stal členom FIS za Česko- Slovenska v roku 1924. Po rozdelení
krajín sa obidvom krajinám aj naďalej uvádza tento rok ako rok pristúpenia do FIS. Zdôraznil
prítomným, že sme riadnym a jediným členom FIS za Slovenskú republiku a akákoľvek diskusia v tejto
veci je bezpredmetná a bude považovaná za útok voči záujmom a poslaniu SLA.

p. Penkert:
- informovala, že je potrebné si uvedomiť, že správne konanie vedené voči SLA je v skutočnosti
rozhodnutie o veci spáchania správneho deliktu, tzn. že SLA porušila zákon. A len preto ako štatutári
okamžite zareagovali a následne postupovali vo veci stanov a mimoriadnej konferencie, sme pokutu
nedostali a MŠVVaŠ zohľadnilo celý priebeh v správnom konaní. V správe HKŠ je tiež spomenutá
správa HKŠ z dňa 2.5.2017 adresovaná MŠVVaŠ, kde je uvedené, že SLA neuviedla do súladu svoje
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stanovy. Danú internú správu však SLA k dispozícii nemá, nakoľko nám nebola doručená. Predseda
KRK informoval, že nemáme dve správy. Jednu z dňa 2.5.2017, a druhá správa z 31.7.2017. Správa
o tom, že máme stanovy v súlade so ZoŠ, nám bola doručená 11.9.2017, ale HKŠ správu vydala
a doručila na ministerstvo na sekciu športu už dňa 31.7.2017. P. Penkert bude 13.9.2017 na odbore
HKŠ na pracovnom stretnutí a vyžiada obidve správy. Podľa jej názoru, ak by nám MŠVVaŠ malo
krátiť financie, tak ku dátumu 15.6.2017, kedy boli stanovy schválené Mimoriadnou konferenciou a na
druhý deň 16.06.2017 odovzdané do registrácie na MV SR.
P. Ivanič aj p. Penkert sú toho názoru, že tomu kto hlasoval proti prijatiu stanov, by to malo byť
zosobnené ako úseku. Dané úseky musia niesť následky za výsledky hlasovania ich delegátov na
riadnej Konferencii SLA v máji 2017.

p. Ivanič:
- navrhuje podať sťažnosť na zdĺhavé konanie HKŠ, a to, že nám dané správy neboli oficiálne
doručené. Uviedol, že celá táto situácia bude mať finančné následky, čo priamo pocítia športovci
a preto nerozumie konaniu HKŠ. Na ZOH 2018 chceme ísť reálne po medailách a na to musia byť tí
športovci pripravení.

p. Mersich:
- uviedol, že ak návrh HKŠ bude akceptovaný SLA neobdrží celý príspevok uznanému športu, je
možné, že to bude suma až okolo 200 000€ (jedna celá tranža zo štyroch celkom). Požiadal p.
Kubekovú, aby informovala neprítomné vedenie UAD, že sa môže stať, že prídeme o značnú časť
financií a teda vedenie UAD si bude musieť prehodnotiť plánované výdavky.
p.GS:
- poznamenal, že UAD musí započítať do výdavkov aj záväzky, ktoré priznalo svojím členom na ČS
UAD v apríli 2016 ako plnenie členom reprezentácie za potvrdenie výkonnosti z rozpočtu 2017. To
jest celková bilancia záväzkov UAD nie je len momentálna platobná fronta 2017, ale aj dlhy
z rozhodnutí v roku 2016.
Pozn.: Prišiel p. Halíř. Predsedníctvo je prítomné v počte 10.
Predsedajúci p. Ivanič odovzdal slovo p. Bendikovi, ktorý požiadal o účasť na P-SLA k bodu č. 6 –
Reprezentácia SR 2017/18. Následne p. Bendik prečítal svoju žiadosť o zaradenie Martina Bendika do
Reprezentácie UAD SLA. Žiadosť tvorí prílohu tohto zápisu.

p. Kartík:
- uviedol, že ako môže pán Bendik vidieť, tak nikto z prítomných nemá slov k tomu čo uviedol vo
svojej správe.

p. Kubeková:
- p. Ivanič vyzval p. Kubekovú ako zástupkyňu UAD, aby sa vyjadrila. p. Kubeková zopakovala
stanovisko P-UAD. Trénerská rada sa rozhodla, že na ZOH 2018 pôjde 6 pretekárov. Prioritou je
tímová súťaž. Ak dostane Slovensko ďalšie miesto, následne bude trénerská rada UAD opäť zasadať,
aby vybrala ďalšieho pretekára.

p. Bendik:
- uviedol, že Matej Falát nebol do reprezentácie zaradený podľa pravidiel a súťažného poriadku,
a trénerská rada pri ňom urobila výnimku. Žiada, aby bola trénerská rada spravodlivá a posúdila
výnimku aj v prípade Martina.
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p. Kubeková:
- Mateja Faláta do reprezentácie zaradila trénerská rada na základe získania striebornej medaily.
Uviedla, že návrh reprezentácie pripravuje Trénerská rada, ale schvaľuje ju P-UAD.

p. Ivanič:
- uviedol, že veci na UAD evidentne nefungujú tak ako majú. Avšak dodal, že ani na jednej ČS UAD
a Konferencii SLA, sa nikto z prítomných delegátov UAD nesťažoval na činnosť a rozhodnutia
vedenia UAD. P-SLA musí zvážiť, či môže a či chce vôbec vstupovať do rozhodnutí P-UAD.

p. Bendik:
- sa pýta, ako môže p. Rajčan stáť na čele takého veľkého a dynamického úseku, keď nič nerobí a sám
dokonca uvádza, že nemá dostatočný čas sa venovať tak zodpovednej funkcii akou je predseda úseku.
Nerozumie ako môžu byť členovia P-UAD rodičia pretekárov, ktorí majú osobné záujmy
a nerozumejú športu.

p. Kubeková:
- sa opýtala, že prečo p. Bendik nekandidoval za člena P-UAD, keď je tak kritický.

p. Bendik:
- žiada, aby bol Martin Bendik pod priamym vedením a financovaním P-SLA, aby podliehal priamo
prezidentovi a viceprezidentom.

p. Poľanová:
- uviedla, že len na UAD sú stále nekonečné spory, nerozumie prečo sa súťažný poriadok a jeho
obsah a kritériá neustále prispôsobujú vybraným pretekárom a prečo nie je jednotnosť odborníkov
UAD v týchto veciach a dovoľuje sa rodičom zasahovať do práce úseku. Také výsledky ako má
Martin Bendik v zjazde tu nemal nikdy žiadny športovec v SLA.
Uznesenie č. 37-17/501
P-SLA splnomocňuje štatutárov k rozhodnutiu v spore zaradenia pretekára Martina Bendika do
reprezentácie SLA.
ZA:

9
(Ivanič, Garaj,
Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Kartík,
Šlepecká,
Poľanová,
Halíř)

PROTI:

1 (Tanczos)

ZDRŽAL SA:

0

Po skončení diskusie k žiadosti p. Bendika sa P-SLA vrátilo k bodu 4.
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-08/2017 - informácia
- predniesol aktuálny stav účtov jednotlivých úsekov,
-Upozornil
na
prekročenie
väčšiny
kapitol
čerpania
štátnych
zdrojov:
https://drive.google.com/file/d/0B8zo_0HlwQ4vUXFXMG9idHN5VVU/view
p. Ivanič:
- ak nastane stav, že budeme musieť naozaj vrátiť časť financií, budeme musieť pristúpiť k úprave
rozpočtu 2017 smerom nadol.
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b) Talentovaná mládež SLA 2017 – stav dokumentácie, evidencia zmlúv, zmena na
SU/USK
- GS predniesol aktualizáciu doručených/nedoručených dokumentov, požiadal prítomných zástupcov
úsekov aby dohliadli na doručenie všetkej požadovanej dokumentácie podľa predpisu o talentovanej
mládeži.
- GS pripomenul, že ZoŠ prikazuje klubom doručiť na NŠZ zmluvu, ktorú uzavrú s každým jedným
športovcom. Zmluva musí byť doručená na NŠZ k archivácii a to do 30 dní od podpísania.
V opačnom prípade môže byť klub predmetom správneho konania zo strany MŠVVaŠ s dôsledkom
pokuty.
Uznesenie č.

37-17/502

P-SLA schvaľuje smernicu k evidencii zmlúv medzi klubom a športovcom na Sekretariáte SLA.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

- Predmetná smernica je zverejnená na web stránke SLA v sekcii Legislatívne poriadky a smernice:
http://www.slovak-ski.sk/sla/legislativne-poriadky-a-smernice.html
- GS informoval o žiadosti úseku SU a USK o zmenu v platnom zozname talentovanej mládeže. Úsek
SU schválil vyradenie Natálie Hankovej z dôvodu ukončenia športovej činnosti zo zoznamu a jej
pridelené finančné prostriedky budú pomerne rozdelené medzi ostatných športovcov úseku. Úsek
USK schválil vyradenie Martina Kováča z dôvodu ukončenia športovej činnosti zo zoznamu a jeho
pridelené finančné prostriedky budú pomerne rozdelené medzi ostatných športovcov úseku.
- p. Hliničan (SNB) tiež požiadal o vyradenie Zuzany Medlovej zo zoznamu, kvôli dlhodobému
zraneniu, a P-SNB sa zhodlo, že jej financie budú presunuté na Olivera Šebestu.
- p. Šandor z UTL požiadal o vyradenie Matúša Ficeľa a rozdelenie financií pomerne medzi zvyšných
5 športovcov v jeho družstve.
Uznesenie č.

37-17/503

P-SLA schvaľuje úpravu listiny Talentovanej mládeže v športovom odvetví ULT, SU, SNB a USK.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie pre úhrady
- GS prezentoval prvotný zoznam rozdelenia financií pomerne medzi športové kluby podľa
predpísanej definície zmluvy o príspevku tak ako bol vyskladaný na základe podkladov z jednotlivých
úsekov. Počet aktívnych športovcov je 691 a minimálna povinnosť SLA podľa zmluvy o podpore
klubom prikazuje SLA prerozdeliť pomerne medzi športové kluby sumu 139 476€.
- p. Mersich upozornil, že kluby musia vykonávať svoju činnosť v súlade so ZoŠ a mať splnené určité
záležitosti podľa ZoŠ.
- GS pripomenul, že nesplnenie povinností klubu podľa ZoŠ môže viesť k správnemu konaniu zo
strany MŠVVaŠ SR voči príslušnému klubu. Povinnosti klubov podľa ZoŠ sú zverejnené na web
stránke SLA.
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Uznesenie č. 37-17/504
P-SLA schvaľuje zoznam klubov oprávnených čerpať z kapitoly Šport mládeže a upravuje príspevok
na aktívneho športovca na sumu 203€.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

- Predmetný zoznam je zverejnený na web stránke SLA v sekcii Asociácia/Šport mládeže (kluby):
http://www.slovak-ski.sk/sla/sport-mladeze-(kluby)-2017.html
- GS predniesol smernicu k čerpaniu financií na Šport mládeže (kluby) a upozornil, že kluby musia
zverejňovať príjem a výdaj štátnych prostriedkov, najjednoduchšou alternatívou je mať transparentný
účet.
- Vyúčtovanie nákladov bude možné len na základe refundácie a to prostredníctvom faktúry
a vyúčtovacieho formuláru s kópiami dokladov o úhrade výdavku.
- Prebehla diskusia k smernici, členovia P-SLA predniesli svoje pripomienky, ktoré GS operatívne
počas zasadnutia P-SLA do smernice zapracoval.
- GS pripomenul, že ak klub nevyúčtuje pridelené financie do určitého dátumu, tak tieto budú zaslané
späť na MŠVVaŠ SR v súlade so znením zmluvy.
Úloha # 3 z 37. P-SLA – GS overí na MŠVVaŠ či nevyčerpaný príspevok klubom z kapitoly Šport
mládeže je možné realizovať inou formou, alebo sa musí vrátiť. Termín: 30.9.2017
Uznesenie č. 37-17/505
P-SLA schvaľuje vykonávaciu smernicu k realizácii výplaty príspevku Športovým klubom SLA
z kapitoly Šport mládeže.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

- Predmetná smernica je zverejnená na web stránke SLA v sekcii Asociácia/Šport mládeže (kluby):
http://www.slovak-ski.sk/sla/sport-mladeze-(kluby)-2017.html
d) verejné obstarávanie z príspevku MŠVVaŠ 2017 – informácia
- GS informoval o ukončenom verejnom obstarávaní na motorovú štvorkolku UTL z príspevku
uznanému športu. Zariadenie si prevzal úsek ULT a je uskladnené v priestoroch lyžiarskeho areálu
Ahoj, Banka. Cena za realizáciu verejného obstarávania podľa zákonného predpisu bola 500€.
e) Financie 2018 – výzva MŠVVaŠ výsledky R1
- GS informoval, že MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o príspevok uznanému športu.
ŠR boli vyzvaní, aby doložili výsledky do výzvy za obdobie R1. GS pripomenul športovým riaditeľom
dodržanie termínu na doručenie vyžiadaných podkladov.
- GS pripomenul takisto doručiť aj návrhy na kapitálové výdavky, ktoré sú súčasťou žiadosti.
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f) Rozpočet 2018 – koeficienty činnosti úsekov 16/17
- GS pripomenul ŠR doručiť v najbližšom období vyplnenú tabuľku koeficientov činností úsekov za
predchádzajúce obdobie, ktorá je jedným z nástrojov pri tvorbe rozpočtu 2018.
5. Zmluvy a dohody
a) TMR – obnova rámcová zmluva o spolupráci (informácia)
- GS informoval o stave jednaní štatutárov SLA s TMR. Uskutočnili sa 3 stretnutia s vyjednávačom
TMR, p. Vargom. Za SLA vyjednávali p. Mersich a p. Garaj.
- p. Mersich informoval krátko o priebehu stretnutí a zdôraznil, že pozície a predstavy medzi TMR
a SLA sú výrazne odlišné.

p. Garaj:
- uviedol, že aj po vyzvaní odborných odvetví, svoje pripomienky poslal len úsek BU a UAD. Ďalej
uviedol, že posledné stretnutie bolo zložité a komplikované z dôvodu časovej tiesne, ktorá
neumožnila vyjednávanie v plnom rozsahu.

p. Mersich:
- uviedol, že naša ponuka pre TMR nebola primeraná voči ponuke, ktorú očakáva SLA od TMR, a to
nehovoriac o požiadavkách, ktoré postavilo UAD, a ktoré sú diametrálne odlišné od očakávania TMR,
čím vytvárajú ešte väčšiu priepasť medzi stranami. Niektoré požiadavky UAD sa mu zdajú až za
hranicou reálnosti a nerealizovateľné. Chcel vedieť kto za UAD pripravoval dokument požiadaviek
na TMR a prečo UAD nereagovalo na žiadosť štatutárov, aká je ponuka z našej strany pre TMR.

p. Kubeková:
- kategoricky oponovala v mene UAD, že dokument bol pripravený zodpovedne, a absolútne
nesúhlasí s tým, že P-SLA daný dokument zironizovala ako nereálny. V dokumente zhrnuli svoje
maximálne požiadavky. Pri rokovaní by z týchto požiadaviek následne uberali, avšak na to nebol
časový priestor.

p. Mersich:
- uviedol, že dokument zo strany UAD sa k nemu dostal tesne pred vyjednávaním. Rozumie tomu
správne, že pre UAD neexistuje minimálna hranica?
- štatutári si pred stretnutím vyžiadali písomnú odpoveď od UAD na niekoľko otázok, a jedna z nich
bola, či chce UAD vôbec chce aby bol organizovaný Svetový pohár na Slovensku. Pani Kubeková
odpovedala, že UAD nechce Svetový pohár.
- ďalej uviedol, že sa pred stretnutím stretol s p. Rajčanom, kde chcel vedieť minimálnu predstavu
UAD a či je záujem zo strany UAD, aby bol SLA pridelený Svetový pohár, ktorý je kľúčovou
komoditou v rukách vyjednávačov SLA. Následne p. Mersich požiadal GS, aby prečítal vyjadrenie
z poznámok zo stretnutia s p. Rajčanom.
GS uviedol, že Predseda UAD p. Rajčan by si minimálne predstavoval nasledovné benefity za
postúpenie práv Svetového pohára pre TMR (minimálne minimum):
 možnosť kúpiť lístky na svetový pohár pre členskú základňu SLA,
 možnosť organizovať pravidelne Majstrovstvá Slovenska v stredisku Jasná v marci,
 možnosť organizovať finále Slovenského pohára žiakov – 3 dňové preteky,
 umožniť kemp rýchlostných disciplín mládeže spojený s víkendovým pretekom mládeže,
 možnosť trénovať za zvýhodnené skipassy.
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p. Ivanič:
- skonštatoval, že evidentne v celej záležitosti došlo k zlyhaniu komunikácie medzi úsekmi a
štatutármi. Čo sa týka ďalších krokov navrhuje, aby mohli štatutári jednať aj vo veciach s UAD. Myslí
si, že SLA vie pripraviť Svetový pohár s TMR, aj bez pomoci UAD ak UAD nie je 100% presvedčené,
že chce Svetový pohár. Pri jednaniach bude potrebné zvážiť aké bude finančné krytie takejto verzie a
rozhodujúce bude, aká bude vôľa TMR spolupracovať so SLA.

p. GS:
- uviedol, že bol zo strany TMR informovaný, že ďalšie stretnutie bude na úrovni generálneho
riaditeľa TMR a Prezidenta SLA.
b) Rozhodnutie TMR o prerozdelení odmeny za propagáciu 2016/17 - informácia
- GS uviedol, že k dnešnému dňu očakával, že bude mať od TMR výstup ohľadom prerozdelenia
finančnej podpory 20 000€ medzi vybraných športovcov SLA na základe doručených správ
o propagácii lyžovania a stredísk TMR športovcom v súlade so zmluvou. TMR si vyžiadalo čas na
prehodnotenie prerozdelenia. Vzhľadom k tomu je tento bod zasadnutia v danej chvíli bezpredmetný.
c) W.R.P.R. – tlačová agentúra
- GS informoval, že zmluva o spolupráci skončila 7.9.2017.
- p. Ivanič uviedol, že v pôvodnej zmluve nechce pokračovať. Doplnil, že uvažuje o spolupráci na
základe jednorazových objednávok konkrétnych činností podľa potreby.
Predsedajúci vyhlásil prestávku na obed.
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) Reprezentácia SR 2017/18 – stav dokumentácie, smernica o reprezentácii
- ŠR je pravidelne zasielaná aktualizácia doručených dokumentov na Sekretariáte SLA. GS pripomenul,
aby ŠR dohliadli na to, aby všetci reprezentanti doručili chýbajúce dokumenty (podpísané štatúty,
prehliadky, harmonogramy športovej prípravy a pod...).
- Smernica o štátnej reprezentácii – GS predstavil obsah smernice. Predovšetkým upozornil na
povinnosť mať splnené podmienky k udeleniu Dekrétu reprezentanta (štatút, členstvo, a pod...)
a takisto pripomenul, že len ten športovec, ktorému P-SLA udelí dekrét reprezentanta je
„reprezentant“ a má nároky na výhody uvedené v štatúte reprezentanta (finančné plnenia, podpory
materiálu, úhrady poistenia a pod...).
Prebehla diskusia k smernici, členovia P-SLA predniesli svoje pripomienky, ktoré GS operatívne počas
zasadnutia P-SLA do smernice priamo zapracoval.
Uznesenie č.

37-17/506

P-SLA schvaľuje smernicu o štátnej reprezentácii.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

- Predmetná smernica je zverejnená na web stránke SLA v sekcii Legislatívne poriadky a smernice:
http://www.slovak-ski.sk/sla/legislativne-poriadky-a-smernice.html
Strana 11 z 17

- GS predniesol návrh ÚAD na ocenenie v kategórii „Masters“:
- Krajňák Otto st., narodený 1.1.1925, ktorý vlani vyhral svoju kategóriu v rámci FMC Masters
- Dolník František, narodený 1.1.1933, ktorý v rámci FMC pretekov získal v sezóne 2016/2017
6 umiestnení na stupni víťazov.
Uznesenie č. 37-17/507
P-SLA schvaľuje udelenie čestných dekrétov celoživotných reprezentantov v zjazdovom lyžovaní pre
Otta Krajňáka a Františka Dolníka.
ZA:

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Úloha # 4 z 37. P-SLA – Zapracovať do Smernice o oceneniach možnosť „udeliť dekrét
celoživotného reprezentanta“ v lyžovaní. Termín: 30.9.2017
- GS vyzval aj ostatných členov P-SLA, aby zaslali svoje návrhy na takýto typ ocenenia, ak v ich
úsekoch figurujú aktívni senior-pretekári, ktorí aj v pokročilom veku súťažia na medzinárodných
podujatiach s významnými výsledkami.
b) ZOH 2018 - akreditácie účastníkov 30.09.2017, RTVS spot natáčanie

(jeseň´17)
- GS pripomenul, že do 15.9.2017 je možné zadávať do online akreditačného systému mená
kandidátov športovcov a členov realizačných tímov, ktorí majú šancu kvalifikovať sa na ZOH 2018.
Bez tejto akreditácie nebude môcť daná osoba vycestovať na ZOH.
- GS pripomenul, že je potrebné, aby P-SLA určilo vedúceho výpravy za SLA, s ktorým bude SOV
koordinovať organizáciu výpravy.
- p. Kubeková upozornila, že počet športovcov a členov výpravy je striktne limitovaný a momentálne
počty naznačujú pomer: 1 športovec + 1 člen realizácie.
7. Súpiska pretekárov SLA 2017/18 - vykonávacia smernica, prezentácia IT nástroja
a) Súpiska pretekárov 2017/2018
- GS odprezentoval vypracovanú smernicu pre vydanie pretekárskej licencie SLA. Ide o elektronický
IT nástroj pre kluby všetkých úsekov povinne. Dôvodom je jasné diferencovanie osôb v evidencii
SLA, ktorí sú pretekári a účastnia sa na súťažiach SLA a ktorí nie.
Uznesenie č. 37-17/508
P-SLA schvaľuje používanie IT nástroja „SÚPISKA PRETEKÁROV“ pre všetky športové odvetvia
a príslušnú vykonávaciu smernicu.
ZA:

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

Neprítomní:

2
(Tanczos,
Halíř)

ZDRŽAL SA:

0

- Predmetná smernica je zverejnená na web stránke SLA v sekcii Legislatívne poriadky a smernice:
http://www.slovak-ski.sk/sla/legislativne-poriadky-a-smernice.html
Úloha # 5 z 37. P-SLA – Inštalovať online súpisku na web stránku úsekov a poslať newsletter na
kluby SLA. Termín: 18.9.2017
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b) Súťažný poriadok
- GS pripomenul aktualizáciu SP na sezónu 2017/2018 a exaktné definovanie celoštátnej súťaže
mládeže a dospelých vo všetkých športových odvetviach v tomto dokumente.
- predmetná formulácia bude dopracovaná a doručená ŠR.
8. Informácia z KRK
a) Informácia z kontrolnej činnosti
- p. Penkert uviedla, že posledné zasadnutie Kontrolno-revíznej komisie sa konalo 23.8.2018,
prebehla kontrola uznesení a budú pokračovať v kontrole zápisov z Predsedníctiev a ČS. Chýbajú
plány čerpania financií jednotlivých odvetví v percentách - majú len BU, Se-SLA, ULT a UAL.
- Upozornila, že do KPFD je potrebné dopĺňať konkrétne čísla uznesení / zmlúv. KRK navrhuje
zaviesť pravidlo - odstupňovať čo, kto a v akej výške môže odsúhlasiť, kompetencie jednotlivých
funkcií.
- Žiadala informáciu ohľadom splnenia uznesenia P-SLA ohľadom vyúčtovania krízového režimu, či je
vyúčtovanie vysporiadané. P. Ivanič informoval, že štatutári k tomuto zasadnú.
- KRK eviduje ešte jeden nedoriešený podnet, ku ktorému začala šetrenie, a to prebieha.
- KRK žiada P-SLA o uznesenie ohľadom čerpania financií na sparing partnera, za akých podmienok.
GS bude kontaktovať ministerstvo školstva a bude žiadať konkrétnu odpoveď
- Se-SLA - je nutné zefektívniť prácu športových riaditeľov
- KRK žiada, aby bol minimálny povinný obsah v súťažnom poriadku, aby bol zahrnutý kalendár
podujatí, poistenie, kritériá do RD a najmä definícia celoslovenskej najvyššej súťaže atď.
- bolo dohodnuté s GS založenie check list športových riaditeľov ako podmienka na úhradu faktúry,
napr. musí splniť plán, doručovať zápisy...
- s vedúcou kancelárie Se-SLA je pripravený plán prác na vyúčtovanie čerpania štátnych dotácií za rok
2017.
- Inventúra
- Doplniť legislatívu v súlade so stanovami
- P-SLA berie informáciu z KRK na vedomie.
b) Mini projekt ISO interné smernice a legislatívne poriadky SLA
- GS uviedol, že počas posledného rokovania KRK, kde bol prítomný, bola diskutovaná téma
aktualizácie interných smerníc a ich doplnenie, aj vzhľadom na to, že ZoŠ sa v mnohých svojich
ustanoveniach odvoláva na príslušný predpis NŠZ. Tzn., že ak taký predpis nemáme, tak nevieme
realizovať predmetné ustanovenie ZoŠ a taký predpis musíme vytvoriť.
- GS spolu s vedúcou kancelárie vykonajú „inventúru“ existujúcich smerníc, budú ich aktualizovať
a postupne budú dopracovávať ďalšie potrebné smernice.
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 06-08/2017
- GS poslal na OU žiadosti na schválenie nových registrácií. Námietky posielať na odd. registrácií SLA.
b) FIS Zurich zasadnutie – október 2017
- GS prezentoval aktuálny prehľad akreditovaných osôb na zasadnutie technických komisií FIS, ktoré
bude v októbri 2017. Požiadal úseky, aby prehodnotili súčasné obsadenie členov komisií, tak aby
osoby, ktoré budú v komisiách za členov budú pôsobiť dlhodobo, aktívne, pravidelne a v záujme SLA.
- pripomenul, že tieto osoby tvoria Medzinárodnú komisiu SLA (MeK), ktorá koná na základe
pokynov P-SLA v súlade s Koncepciou medzinárodného pôsobenia SLA.
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p. Garaj:
- navrhol, aby bol vypracovaný koncept a následne smernica o činnosti MeK, vychádzajúca
z organizačného poriadku a model financovania členov MeK za ich pôsobenie v mene SLA.

p. Mersich:

- uviedol, že Koncepcia medzinárodného pôsobenia SLA nie je vyhotovená. Rozdelenie na úseky,
podľa neho, neprospelo SLA. Komisia musí rozhodovať za SLA a nie za úseky.

p. Ivanič:
- nezdieľa rovnaký pohľad na vec p. Mersichom, nakoľko by to bolo zasahovanie do úsekových
právomocí.

p. Malák:
- uviedol, že v minulosti boli náklady členov komisií financované z rozpočtu Se-SLA. Potom sa náklady
presunuli na úseky, čo spôsobilo, že niektoré úseky pre nedostatok financií nemohli vycestovať na
zasadnutie.

p. Ivanič:
- poznamenal aj na nesúlad v tom čo uviedol p.Malák na príklade R.Cagalu, ktorý pôsobí aj
v komisiách globálnych v mene Asociácie a aj v komisiách odborných, a to v mene UAD. Jeho účasť
na zasadnutí týchto komisií bola z titulu funkcie GS hradená z rozpočtu sekretariátu, a tým malo
UAD zabezpečenú účasť aj v časti svojich komisií a to bez toho, aby na to vynaložilo náklady. Iné
úseky si svoje zastúpenie museli financovať.

p. GS:
- uviedol, že z titulu bývalého športového riaditeľa UAD je členom vybraných alpských komisií, kde
členstvo je obnovované každé dva roky. Z titulu GS však pôsobí ako oficiálny zástupca za SLA v iných
komisiách, ktoré sú nadúsekové. Preto aj upozornil, že niektoré komisie, v ktorých pôsobí, sú
v rovnakom čase a preto nie je možné, aby sa ich zúčastnil, preto aj registroval na zasadnutie
p.Kubekovú aby absolvovala zasadnutia alpských komisií aspoň ako hosť a postupne prevzala túto
alpskú medzinárodnú agendu s výnimkou tých špecifických odborných komisií, kde pôsobia alpskí
špecialisti p.Palovičová a p.Kupčo ml..

Úloha # 6 z 37. P-SLA – Úseky prehodnotia zastúpenie v komisiách FIS – potvrdiť, alebo
nominovať osoby, ktoré budú v komisiách pôsobiť dlhodobo, aktívne a pravidelne a v záujme SLA.
Termín: 30.11.2017
c) Športový riaditeľ ÚAD – rozhodnutie UAD o ďalšom postupe
- úloha trvá, žiadna nová informácia.
d) Infraštruktúra športu – výzva SOV do 30.09.2017
- GS informoval o výzve/analýze na výstavbu/rekonštrukciu športovej infraštruktúry, ktorú treba
poslať na SOV do 30.9.2017. Úseky doručiť požadované informácie do 25.09.2017.
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e) Založenie obchodnej spoločnosti pod SLA – rozhodnutie
- P-SLA prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 37-17/509
P-SLA schvaľuje formát obchodnej spoločnosti ako „S R.O.“ na základe uznesenia Konferencie 2017
číslo 34-17/473.
10 (Ivanič, Garaj,
Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Kartík,
Šlepecká,
Tanczos,
Poľanová, Halíř)

ZA:

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

37-17/510

P-SLA schvaľuje navrhovaný predmet činnosti obchodnej spoločnosti. Viď príloha.
10 (Ivanič, Garaj,
Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Kartík,
Šlepecká,
Tanczos,
Poľanová, Halíř)

ZA:

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č. 37-17/511
P-SLA udeľuje mandát štatutárom k určeniu názvu obchodnej spoločnosti, určeniu konateľa/ov,
a spôsobu konania v obchodnej spoločnosti.
10 (Ivanič, Garaj,
Mersich,
Hliničan,
Šandor,
Kartík,
Šlepecká,
Tanczos,
Poľanová, Halíř)

ZA:

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

f) Žiadosť Kantorová Barbara
- GS predniesol žiadosť p. Kantorovej, požiadal P-SLA o vyjadrenie k doručenej žiadosti.
- P-SLA uvádza, že sa bude snažiť pomôcť, v momentálnej situácii však nemá riešenie, ako by vedelo
P-SLA pomôcť a vyjsť v ústrety žiadosti o financie. Žiadosť tvorí prílohu tohto zápisu.

Úloha # 7 z 37. P-SLA – GS pripraví odpoveď na žiadosť p. Kantorovej Barbary. Termín:
22.9.2017
g) Logotyp Freestyle
Uznesenie č. 37-17/512
P-SLA berie na vedomie nový logotyp pre úsek Akrobatického lyžovania a schvaľuje doplnenie do
design manuálu SLA (Brandbook SLA)
ZA:

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

PROTI:

0
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ZDRŽAL SA:

0

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

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Natália Šlepecká

Marino Mersich

Ivan Ivanič

12.9.2017

5.10.2017

2.10.2017

12.9.2017
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 37. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 37. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení

4.

Žiadosť o zaradenie Martina Bendika do Reprezentácie UAD SLA

5.

Predmet činnosti obchodnej spoločnosti

6.

Žiadosť Kantorová Barbara
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 12.09.2017

POZVÁNKA
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 37. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 12. septembra 2017 (utorok) o 10.00 hod. v Poprade
(Kancelária Se-SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad)
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. SLA ako Národný športový zväz
a) správne konanie MŠVVaŠ SR voči SLA - informácia
4. Financie 2017
a) aktuálny stav prostriedkov, čerpanie príspevku za 01-08/2017 - informácia
b) Talentovaná mládež SLA 2017 – stav dokumentácie, evidencia zmlúv, zmena na SU/USK
c) Šport mládeže (kluby) 2017 – výpočet a vykonávacie uznesenie pre úhrady
d) verejné obstarávanie z príspevku MŠVVaŠ 2017 – informácia
e) Financie 2018 – výzva MŠVVaŠ výsledky R1, koeficienty činnosti úsekov 2016/17
5. Zmluvy a dohody
a) TMR – obnova rámcová zmluva o spolupráci (informácia)
b) rozhodnutie TMR o prerozdelení odmeny za propagáciu 2016/17 - informácia
6. Reprezentácia SLA 2017/18
a) Reprezentácia SR 2017/18 – stav dokumentácie, smernica o reprezentácii
b) ZOH 2018 – akreditácie účastníkov 30.09.2017, RTVS spot natáčanie (jeseň´17)
7. Súpiska pretekárov SLA 2017/18 – vykonávacia smernica, prezentácia IT nástroja
8. Informácie KRK SLA
a) informácia z kontrolnej činnosti
b) miniprojekt ISO interné smernice a legislatívne poriadky SLA
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 06-8/2017
b) FIS Zurich zasadnutie – október 2017
c) športový riaditeľ ÚAD – rozhodnutie UAD o ďalšom postupe
d) Infraštruktúra športu – výzva SOV do 30.09.2017
e) založenie obchodnej spoločnosti pod SLA - rozhodnutie
10. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Vicepresident SLA

Číslo
úlohy

Úloha
zadaná na

Text úlohy

Zodpovedný

Termín plnenia

P-SLA č.

Aktuálny stav

Poznámka

plnenia

1

28.

Príprava podrobnej prezentácie ohľadom nového modelu financovania z FIS

GS

29. P-SLA

2

28.

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

Členovia P-SLA

29. P-SLA

3

28.

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

Úsb

29. P-SLA

1

29.

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

GS

30. P-SLA

splnené

2

29.

Opätovná urgencia na MŠ či je SLA spôsobilé čerpať fin. prostriedky a či môže uhrádzať
účelové dotácie na meno.

GS

30. P-SLA

splnené

3

29.

GS

15.11.2016

4

29.

OÚ SLA

31.10.2016

5

29.

GS

30. P-SLA

GS, ŠR

31.10.2016

GS pripraví reglementy FIS (čo potrebujeme zabezpečiť aby sme dodržiavali regl FIS).
Následne prepošle tieto info predsedom OÚ, ktorí budú dokladovať splnenie vybraných
pravidiel FIS u svojich športovcov.
OÚ SLA predložia na Se-SLA vizuály pretekového oblečenia ich pretekárov na MS v súlade
s FIS pravidlami.
GS zistí, či do výpočtu FIS peňazí sa počítajú aj podujatia letných súťaží.
GS opätovne prepošle návrh RD zmluvy športovým riaditeľom. Športoví riaditelia zašlú GS
6

29.

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

7

29.

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

8

29.

9

29.

GS pripraví list na SOV ku kvótam EYOF 2017 a ŠR doložia argumentáciu ku kvótam.

10

29.

11

29.

12

29.

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

1

30.

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

2

30.

René

31.10.2016

GS, prezident

priebežne

GS, ŠR

23.10.2016

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

ŠR

10.11.2016

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

ŠR

ASAP

Prezident

po stretnutí s
TMR

GS v spolupráci s prezidentom SLA pripravia koncept, čo znamená pre športovca zaradenie
do RD, čo znamená byť reprezentant

čiastočne splnene

Členovia krízového štábu SLA informovať sekretariát o časovom rozsahu aký investovali
nad rámec pre potreby riešenia krízovej situácie SLA za obdobie august – december 2017.

viď výpočet

Termín: 20.12.2016.

3

30.

Predsedovia úsekov alpského lyžovania a severskej kombinácie sa skontaktujú s Michalom
Bekešom individuálne ohľadom spolupráce úseku so športovcom a informujú P-SLA do
23.12.2016 o výsledku rozhovorov. Následne sa spoločne s Michalom Bekešom rozhodne,
pod ktorý z týchto dvoch úsekov bude zaradený.

4

30.

Úsek akrobatického lyžovania a Úsek skokov na lyžiach a Úsek severskej kombinácie
doručia príslušné úsekové súťažné poriadky do 20.12.2016 a tieto budú následne
predmetom elektronického schvaľovania.

5

30.

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

6

30.

Predseda Komisie vzdelávania vypracuje systémový a finančný model činnosti Komisie
vzdelávania v úrovni inštruktorskej a trénerskej, a predloží ho na diskusiu a schválenie na
budúcom zasadnutí P-SLA.

7

30.

Členovia predsedníctva predložiť možných kandidátov do Marketingovej komisie SLA.
Termín: 15.01.2017

1

31.

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

splnené

2

31.

GS prejedná s pani Martinkovičovou úpravu návrhu zmluvy ohľadom súdnych trov a ich
poberania vo vzťahu k SLA.

splnené

3

31.

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

splnené

splnené

20.12.2016

splnené

splnené

trvá

12.7.2017

trvá

opätovná voľba predsedu,
rezignácia M.Molottu
Martina Lichá (BÚ), Ladislav
Šandor (UTL), Martin
Gavalier (UTL), Ján
Tánczos (SU/USK)

4

31.

Štatutári SLA prekonzultujú návrh produktu poistenia pre štatutárov SLA.

1

32.

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

2

32.

-

Športoví riaditelia

13.3.2017

trvá

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
GS, Predseda KRK

27.2.2017

splnené

vyriešené informáciou v
smernici o povinnosti
poistenia na základe FIS
pravidla

môžu účelovú dotáciu použiť.

3

32.

Generálny sekretár v spolupráci s predsedom KRK a s odborom HKŠ vypracuje metodické
usmernenie, ktoré bude následne zaslané na kluby SLA, ohľadom podmienok, ktoré musí
GS, Predseda KRK
klub spĺňať, aby mohol obdržať prostriedky z kapitoly Šport mládeže 2017 – t.j.
spôsobilosť prijímateľa štátnych prostriedkov.

15.3.2017

splnené

4

32.

Predseda KRK je poverená konzultáciou s odborom HKŠ odsúhlasiť dátum, ku ktorému sa
bude stanovovať počet aktívnych športovcov OÚ (t.j. sa zúčastnil najmenej na 3 súťažiach
organizovaných SLA

Predseda KRK

13.3.2017

splnené

5

32.

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

Športoví riaditelia

30.3.2017

splnené

6

32.

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

10.3.2017

splnené s
výnimkou UAD

mail GS

7

32.

Prezident a viceprezident Ivanič pripravia návrhy rozpočtov financií na rok 2017. Tieto
návrhy, spolu s návrhom p. Mersicha, budú pred ďalším predsedníctvom zaslané k
nahliadnutiu všetkým členom P-SLA a budú predmetom schvaľovania rozpočtu na

Prezident, GS, Ivo

6.3.2017

splnené

Predsedovia OÚ

3.3.2017

odoslané

Športoví riaditelia

10.3.2017

splnené

Športoví riaditelia

10.3.2017

splnené

Sekretariát SLA

27.2.2017

splnené

Športoví riaditelia

4.4.2017

splnené

Sekretariát SLA

7.4.2017

splnené

Sekretariát SLA

28.2.2017

schválené EL
hlasovaním

Ivanič

najbližšom zasadnutí P-SLA.
Predsedovia úsekov vypracujú a doručia na Sekretariát SLA zoznam kandidátov na finančné
8

32.

9

32.

10

32.

11

32.

odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za
dosiahnuté výsledky za celoživotnú prácu s mládežou.
Športoví riaditelia úsekov – SNB, SÚ, BÚ, ÚAD, vypracujú spolu so svojimi športovcami a
zašlú na Sekretariát SLA vyúčtovacie formuláre – EYOF 2017, podľa inštrukcií, ktoré
obdržali priamo od SOV.
Športoví riaditelia zašlú za každého TOP športovca úseku vo formáte jpg min. 4 aktuálne
fotky športovca na Sekretariát SLA v postačujúcej kvalite pre potreby PR agentúry do
mediálnych správ.
Sekretariát SLA zašle na úseky časový harmonogram úkonov odborného úseku vo veci
organizácie členskej schôdze OU. Členskú schôdzu OU zabezpečuje športový riaditeľ
príslušného úseku.
Jednotlivé OU zašlú na Sekretariát SLA, na základe schváleného uznesenia ČS-OU, zoznam

12

32.

13

32.

14

32.

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

15

32.

Legislatívno-právna komisia v spolupráci so sekretariátom vypracuje návrh zoznamu
stávajúcich a chýbajúcich legislatívnych poriadkov a smerníc SLA, potrebných pre riadenie
procesov v SLA.

16

32.

Predseda KoVz zašle na Sekretariát SLA informáciu o minimálnom počte hodín výuky
kurzanta príslušnej akreditácie.

17

32.

GS pošle Rozpočtový formulár na jednotlivé úseky.

18

32.

19

32.

Odkaz o príspevku MŚVVaŠ SR 2017 na web stránke rozdeliť na 2 samostatné informácie v
súlade so zmluvami.

1

33.

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

2

33.

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

3

33.

Se-SLA pošle informácie k nezdokladovaným platbám z transparentných účtov OU.

4

33.

5

delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu 2017 v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, klub
a v prípade náhradníka aj meno delegáta, ktorého má nahrádzať.
Sekretariát zašle Pozvánky na Konferenciu delegátom a ich náhradníkom na základe
zoznamu z ČS-OU, doporučene, poštou na meno delegáta.

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

30.3.2017

splnené

Sekretariát SLA,
účtovníčka

5.4.2017

splnené

Sekretariát SLA

23.3.2017

splnené

UAD prerokuje na ČS úpravu vyplatenia 3.tranže urovnania poistnej udalosti - Veronika
Velez Zuzulová, vo výške: UAD – 2000€ a Rezerva Prezidenta – 1000€.

ÚAD

31.3.2017

splnené

33.

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

OÚ SLA

24.3.2017

splnené

6

33.

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

Sekretariát SLA

24.3.2017

splnené

7

33.

GS, právnička SLA

24.3.2017

splnené

Predseda KRK

10.4.2017

splnené

Darina Kubeková

30.3.2017

trvá

8

33.

Predseda KRK v spolupráci s hlavnou účtovníčkou p. Košickou preberie chýbajúce
vyúčtovania Záloh z roku 2015 a 2016.

GS požiada právničku, aby v rámci paušálu, zosúladila všetky potrebné podklady - smernice
a poriadky pre Konferenciu, aby tá nebola ohrozená.
KRK žiada o spárovanie uznesení P-SLA a odborných úsekov s uzavretými zmluvami SLA
od roku 2016.

9

33.

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.

10

33.

Predseda UAD zašle p. Bendikovi stanovisko právnej zástupkyne SLA, k preplateniu
zdravotných nákladov reprezentanta Martina Bendíka, v sume 1937,17€.

Predseda UAD

11

33.

Se-SLA požiada p. Palovičovú, aby zvolala Medzinárodnú komisiu SLA – príprava na
Konferenciu FIS Portorož 2017.

GS

15.4.2017

splnené

12

33.

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

Predseda KRK

29.3.2017

splnené

1.

34.

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

2.

34.

Se-SLA upraví formát delegačnej listiny OU - časť náhradníci a pošle na P-OU k vyplneniu.

Se-SLA

4.4.2017

splnené

3

34.

Se-SLA vyhodnotí ponuku na konanie zasadnutia Konferencie SLA 2017 a informuje
štatutárov o výsledku a návrhu.

Se-SLA

5.4.2017

splnené

4

34.

Štatutári SLA preveria na odbore HKŠ, či je možnosť posunúť Konferenciu SLA 2017, aby
sa zabezpečila legitimita delegátov UAD.

5.4.2017

splnené

5

34.

Se-SLA vyzve OU na zaslanie mien na návrh osôb na procesné komisie pre Konferenciu
2017.

Se-SLA

6.4.2017

splnené

6

34.

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

GS

6.4.2017

splnené

splnené

GS a Vedúca kancelárie
realizujú projekt ako ISO
na všetky oblasti činnosti
SLA

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

ŠR zašlú čísla uznesení a
čísla zápisov

GS kontaktovať MŠVVaŠ a prediskutovať formu a spôsob vrátenia prostriedkov z účelovej
7

34.

8

34.

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.

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.

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

GS

22.6.2017

splnené

31.12.2017

trvá

Se-SLA

31.7.2017

trvá

Športoví riaditelia zabezpečia dodanie schválených a vyplnených Listín talentov úseku na SeSLA, zabezpečia splnenie u predmetných športovcov všetkých podmienok v súlade s
Predpisom o talentovanej mládeži SLA (prehliadky, register, zmluvy a pod......).
Predsedníčka KRK s GS preveria definíciu – súťaž organizovaná SLA a dátum, ku ktorému

5

35.

6

35.

7

35.

P-SLA – realizovať inventúru majetku SLA (sklad LM, iný majetok)

1

36.

Vypracovať pre funkcionárov, oprávnených manipulovať s finančnými produktmi SLA,
čestné prehlásenie o zodpovednom používaní financií na týchto produktoch.

2

36.

ŠR doručia na Se-SLA dokumenty, podľa evidenčného listu, za každého športovca
zaradeného do Talentovanej mládeže.

ŠR

31.8.2017

trvá

3

36.

ŠR OU pošlú zoznam aktívnych športovcov na Se-SLA.

ŠR

4.7.2017

splnené

4

36.

GS pošle prostredníctvom newslatteru klubom smernicu povinnosti ŠK podľa ZoŠ.

GS

31.7.2017

trvá

6

36.

Se-SLA zašle štatút športovca a reprezentanta na podpis jednotlivým OU.

Se-SLA

31.7.2017

splnené

7

36.

Trénerská rada z každého OU vyplní a pošle jeden dotazník.

ŠR

12.7.2017

splnené

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.

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

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

25-16/335

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

25-16/336

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

25-16/337

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

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

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

26-16/342

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

26-16/343

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

26-16/344

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

26-16/345

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

26-16/346

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

26-16/347

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

26-16/348

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

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

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

27-16/354

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

27-16/355

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

27-16/356

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

Status

Zodpovedný

Termín

P-SLA schvaľuje tlačivo "Registračný formulár športových odborníkov

27-16/357

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

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

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

27-16/363

27-16/364

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

27-16/365

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

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

27-16/366

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

27-16/367

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

27-16/368
27-16/369

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

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

P-SLA schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby každý člen
legislatívno-právnej komisie SLA mal ukončené právnické vzdelanie
minimálne 1. stupňa).
P-SLA schvaľuje program 28. zasadnutia
P-SLA schvaľuje návrh na rozpočet sekretariátu a manažmentu
asociácie 2016 na sumu 130.000 €
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 2%-2%6% pre SÚ, SK a ÚAL v pôvodnom znení
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 4% pre
všetky odborné úseky, s 50% redukciou ÚLT a delením získanej sumy

splnené
splnené
splnené
splnené

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

29-16/375

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

splnené

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

29-16/376

EL

29-16/377

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

splnené

splnené

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

29-16/378

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

trvá

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

29-16/379

nevyhnutné na chod sekretariátu SLA a záväzky SLA, nesplnením
ktorých by bola SLA vystavená nárastu nákladov a/alebo zákonných, či
zmluvných sankcií, a to až do odvolania.

trvá

Predsedníctvo SLA ukladá prezidentovi SLA písomne požiadať
hlavného kontrolóra športu o vyjadrenie sa k tomu, či SLA je
oprávnená čerpať prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú SLA
poskytnuté pre rok 2016 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.
0009/2016 /SŠSŠM zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
EL

29-16/380

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

splnené

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

29-16/381

spoločne rozhodnúť o tom, ktoré záväzky SLA budú uhradené SLA

trvá

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

29-16/382

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

trvá

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

29-16/383

súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu niektorých členov SLA na

trvá

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

na

rokovanie

predsedníctva

úseku

(so

všetkými

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

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

29-16/384

SLA a P-OU sa

vykoná

výlučne až po doručení originálov

predmetných zápisov na registratúrne stredisko SLA (Karpatská 15,

trvá

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

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

29-16/385

proti predbežnému opatreniu, ktoré vydal Okresný súd Poprad sp.
zn. 9C/268/2016 dňa 30.06.2016, disciplinárne orgány podľa
disciplinárneho poriadku SLA zo dňa 3.1.2015. 2. Disciplinárne orgány
podľa bodu 1. tohto článku disciplinárneho poriadku postupujú a
konajú

v

rozsahu

postupov

a

podľa

právomoci

disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa 3.1.2015.

určených

splnené

P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka
Repku, a podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní,
EL

29-16/386

uskutočnením výberu a dohodnutím podmienok, a to v celom

splnené

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

29-16/387

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

splnené

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

29-16/388

zástupcami jednotlivých odborných úsekov SLA. P-SLA zároveň

splnené

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

29-16/389

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

splnené

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

29-16/390

zmene zloženia krízového štábu. Krízový štáb bude pracovať v

trvá

zložení: prezident, viceprezidenti a predseda KRK SLA.

29-16/391

29-16/392

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

trvá

nesplnené

29-16/393

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

splnené

29-16/394

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

splnené

29-16/395

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

splnené

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

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

splnené
splnené
splnené
splnené

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

29-16/400

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

splnené

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

30-16/401
30-16/402

P-SLA schvaľuje program 30. zasadnutia s pozmenením poradia a to
nasledovne: bod 11a bude zaradený pred bod 4 programu.
P-SLA schvaľuje poveriť organizáciou EUCup mužov v zjazdovom
lyžovaní 02/2017 organizačnú zložku ESL.
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní

finančných

splnené
splnené

zostatkov

jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Zostatok každého úseku

30/16/403

bude ponížený o 50% a táto suma bude predmetom dorovnania

splnené

každému úseku podľa toho, či je úsek príjemca (+zostatok) alebo
dlžník (-zostatok)
P-SLA schvaľuje

návrh

o

vysporiadaní

finančných

zostatkov

jednotlivých úsekov z roku 2015 nasledovne: Chýbajúca suma pre

30/16/404

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

splnené

zostatkom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu FIS zdrojov asociácie

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

z prostriedkov 2017.
P-SLA schvaľuje prednesený návrh odmien funkcionárov P-SLA za rok
2016
P-SLA schvaľuje zoznam reprezentačných družstiev jednotlivých
odborných úsekov na sezónu 2016/2017
P-SLA schvaľuje predložené súťažné poriadky úseku bežeckého
lyžovania, úseku alpských disciplín a úseku snoubordingu SLA
P-SLA schvaľuje "Štatút reprezentanta" v znení s doplnením bodu 5.3.
na sezónu 2016/2017
P-SLA schvaľuje Reprezentančnú zmluvu na sezónu 2016/2017 v
znení s dopnenou prílohou č. 7 "Plnenie SLA voči reprezentantovi
SLA"
P-SLA berie na vedomie a schvaľuje voľbu predsedu Komisie
vzdelávania spomedzi jej členov, ktorým sa stal Michal Mollota.
P-SLA schvaľuje pre bývalú predsedkyňu KV SLA, p. A. Miseje
odmenu vo výške 1750 €. Každý odborný úsek asociácie prispeje
sumou 250,-€ z vlastných zdrojov úseku.

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

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

30-16/412

odpovede pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu

splnené

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

30-16/413

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

splnené

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

30-16/414

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

splnené

č. 18 zápisu z 30 zasadnutia P-SLA

30-16/415

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

splnené

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

31-16/416

sezóny 2016/17, ktorí predmetný dokument do uvedeného termínu

Uznesenie nie je

nepodpíšu, budú po tomto termíne prihlasovaní na preteky FIS

schválené.

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

31-16/417

P-SLA schvaľuje program 31. zasadnutia bez pripomienok

splnené

31-16/418

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

splnené

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

31-16/419

"rýchlostné lyžovaine" pod ÚAD a riadenia tohto odvetvia a jeho

splnené

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

31-16/420

MŠVVaŠ SR ohľadom vrátenia finančných prostriedkov z dotácie

v procese

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

31-16/421

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

splnené

na stretnutí s HKŠ.
P-SLA berie na vedomie stav podpísaných štatútov na prebiehajúcu
sezónu 2016/2017. P-SLA pristúpi do rokovaní o podpise štatútu

31-16/422

reprezentanta na nasledujúcu sezónu v apríli 2017 a bude v prípade

splnené

každého jedného reprezentanta trvať na jeho podpise ešte pred
začiatkom sezóny.
P-SLA schvaľuje Zmluvu o spolupráci so SAUŠ na SZU 2017

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

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

schvaľuje

Zmluvu

o reklamnej

spolupráci

so

spoločnosťou Tatry mountain resorts a. s. na sezónu

splnené

2016/2017.
31-16/424

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

splnené

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

31-16/425

Za úsek alpských disciplín:
Ženy: Barbora Kantorová, Katarína Miklošová, Roman Petriľák –
tréner
Muži: Matej Falát , Martin Hyška, Henrich Katrenič
tréner Jaroslav Rakušan
tréner Fabián
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku bežeckého lyžovania

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

31-16/426

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

splnené

31-16/426
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku akrobatického

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

Muži: Richard Jurečka

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

31-16/425

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

Jakubčová

Zuzana

Athlete

Šafáriková

Andrea

Staroňová

Laura

Athlete

Jaročšák

Miroslav

Athlete

Mažgút

Denis

Košík

Tomáš

náhradníčka

Athlete

náhradník

Athlete
Team Official

Coach

Mažgút

Branislav

Team Official

Coach

Bobrovský

Miroslav

Team Official

Coach - náhradník

Pavelka

Juraj

Team Official

Coach - náhradník

Košík

Radoslav

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

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

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

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

32-17/427

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

splnené

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

„Športová

reprezentácia“

a

„Rozvoj

talentovaných

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

32-17/428

koeficientov tabuľky činnosti úsekov 2016 (predložená ako návrh na

splnené

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

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

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

Pozn.: v maily z

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

27.2.2017 je vedené

s predpisom MŠVVaŠ SR o oprávnených výdavkoch z príspevku.

pod číslo 33-17/422

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

splnené
splnené
splnené

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

prerokované návrhy rozpočtu prerozdelenie štátnych zdrojov

trvá

na rok 2017
32-17/433

32-17/434

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

splnené

splnené

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

33/17/435

33/17/436

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

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

splnené

splnené

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

33/17/438

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

splnené

splnené

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

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

schválené

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

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

splnené
splnené

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

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

splnené, okrem UAD

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

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

splnené

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

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

splnené, okrem UAD

daného OU. Termín: 7.4.2017
34/17/443

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

trvá

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

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

splnené

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

evidencii voči partnerom SLA ku 31.12.2016 (nezdokladované

splnené

výdavky) vo výške 10026 €.

EL

34/17/446

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

splnené

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 2017

splnené

(sobota) s miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný
Smokovec 21 , 062 01 Vysoké Tatry o 10.00 hod.; 34/17/439
(34/17/446)

28.4.2017

UZN - Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA
EL

34/17/448

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

splnené

Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry o 10.00 hod.

28.4.2017

UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Koncepciu činnosti a
EL

34/17/449

hlavné smery rozvoja SLA na olympijský cyklus 2018-2022 (v

splnené

prílohe).
EL

EL

34/17/450
34/17/451

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

5.5.2017
splnené
splnené

5.5.2017
5.5.2017

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Predpisu o kritériách, účelu
EL

34/17/452

a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA (v

splnené

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

EL

EL

34/17/454
34/17/455
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

Konferencia schválila zapisovateľa – Ing. Katarína Hyblerová/SeSLA
Konferencia schválila Overovateľov – Peter Červeň/UAL, Kamil
Povrazník/UAD
Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU

splnené
splnené
splnené

Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie 34-17/465

Jánoška Martin/ULT, Róbert Hliničan/SNB, Richard

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

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

splnené

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili
34-17/459

Ivana Ivaniča, nar. 25.8.1962, trvale bytom 976 34 Kordíky 167,

splnené

do funkcie Prezidenta SLA.
34-17/460
34-17/461
34-17/462
34-17/463
34-17/464

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

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

6.5.2017
6.5.2017
12.5.2017
12.5.2017
12.5.2017

34-17/465

34-17/466

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

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.

30.6.2017

Konferencia zaväzuje P-SLA zvolať Mimoriadnu konferenciu
34-17/470

SLA do 30.9.2017 s jedným bodom programu - schválenie

splnené

úpravy Stanov.
34-17/471

Konferencia schválila koncepciu činnosti a rozvoja SLA na
olympijský cyklus 2022

30.9.2017
splnené

Konferencia schválila kritériá, účel a rozdelenie finančných
34-17/472

prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja

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 určia
35-17/480

počet aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí sa zúčastnili na
min. 3 pretekoch organizovaných SLA za sezónu 2016/2017 s

splnené

klubovou príslušnosťou.
35-17/481
35-17/482
35-17/483

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.

splnené
splnené
splnené

35-17/484
35-17/485
35-17/486
35-17/487
35-17/488

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

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie –
35-17/489

Richard Jurečka/UAL, Henrieta Balážova/UAD, Peter

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

Mimoriadna konferencia SLA SCHVAĽUJE predložený návrh
Stanov.

splnené

Konferencia SLA schválila aktualizáciu predpisu o kritériách,
35-17/492

35-17/493

účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
SLA.
Konferencia SLA schválila uznesenia prijaté na Mimoriadnej
Konferencii SLA

splnené

splnené

36-17/494

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

splnené

36-17/495

P-SLA schvaľuje predloženú Listinu talentov SLA na základe

splnené

uznesení športových odvetví, platnú na sezónu 2017/2018.
36-17/496
36-17/497
36-17/498

P-SLA schvaľuje zmluvu na materiálový kontrakt so
spoločnosťou SPM.
P-SLA poveruje štatutárov SLA jednať o spolupráci s TMR v
mene SLA.
P-SLA schválilo nomináciu športovcov do Reprezentácie SLA.

splnené
splnené
splnené

P-SLA udeľuje mandát štatutárom pri jednaním s Veronikou
36-17/499

Velez-Zuzulovou, Petrou Vlhovou, Adamom a Andreasom
Žampovcami ohľadom štatútu.

trvá

Návrh predmetu činnosti obchodnej spoločnosti pod SLA

47 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
4701

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

49 POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM
4901

Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov

55 UBYTOVANIE
5501

Ubytovanie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

5502

Ubytovanie služby bez poskytovania pohostinských činností

58 NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI
5801

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

68 ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
6801

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom

73 REKLAMA A PRIESKUM TRHU
7301

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

77

PRENÁJOM A LÍZING

7701

Služby požičovní
Požičiavanie športového tovaru a ošatenia

7702

Prenájom hnuteľných vecí
Prenájom dopravných prostriedkov, prístrojov, strojov a zariadení, prenájom priestorov

82

ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ KANCELÁRSKE A INÉ
POMOCNÉ ČINNOSTI

8201

Administratívne služby

85

VZDELÁVANIE

8503

Vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Kurzy, školenia

90

TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI

9001

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov

93

ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNÉ ČINNOSTI

9301

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9302

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

