ZÁPIS
z 04. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

19.12.2018_9:30 hod.

Miesto:

Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Monika Paprčková

Overovatelia:

M. Mersich, J. Garaj

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
Informačná časť
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018- informácia
b) Kompenzácia nákladov členov krízového štábu
4. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Informácia z pracovného stretnutia s HKŠ
5. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA-informácia
b) Žiadosť Martin Šidlo
c) Žiadosť Vincent Frič
d) Vozový park SLA
PRACOVNÁ ČASŤ
6. Rozdelenie finančných prostriedkov 2019
a) Koncept rozdelenia
9. Záver
1. Otvorenie
4. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA. GS skonštatoval
uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje M. Paprčková, overia M. Mersich a J. Garaj.
Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Prezident SLA, I. Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia
vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
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2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh a ich priebeh plnenia.
K úlohe č. 1/03
GS skonštatoval, že táto úloha je splnená a úsek ULT si vykonal revíziu vyúčtovaní N. Fričovej a
tieto vybrané oprávnené výdavky postúpil na úhradu.
K úlohe č. 2/03
GS podotkol, že séria pracovných stretnutí s úsekmi ohľadom vynulovania kapitol rozpočtu úsekov
2018 bola vykonaná v období 10.12-13.12.2018
K úlohe 3/03
GS oboznámil prítomných, že všetky prostriedky Talentovaná mládež SLA 2018 boli vyplatené.
K úlohe č. 4/03
I. Ivanič navrhol, aby sa Krízový štáb nezrušil ako inštitút, ale len dočasne pozastavila jeho činnosť,
nakoľko kedykoľvek môže vzniknúť situácia, kedy bude potrebné reagovať na rizikové situácie v
budúcnosti.
J. Garaj oponoval, že nesúhlasí, a má za to, aby sa Krízový štáb zrušil nakoľko momentálne nemá čo
riešiť, nemá náplň práce.
Úloha # 1 z 04. P-SLA – Se-SLA pripraví formuláciu k zrušení/pozastavení uznesení súvisiacich
s činnosťou Krízového štábu.
Termín: 10.01.2019
K úlohe č. 5/03 a 6/03
GS oboznámil prítomných, že tieto úlohy sú splnené a komplet dokumentácia reprezentácie a talentov
je v archíve SLA.
K úlohe č. 7/03
GS skonštatoval, že kontaktoval správcu webového sídla a zadal požiadavku. Ide o technicky náročný
úkon a táto úloha je v stave riešenia.
K úlohe č. 8/03
Predmetná úloha bude splnená v máji 2019 po obdržaní vyúčtovania zo strany FIS.
K úlohe č. 9/03 a 10/03
GS informoval, že úloha trvá. K. Saalová zhromažďuje námety na budúci vzdelávací seminár a pracuje
na Smernici jednotného vzdelávacieho systému SLA.
K úlohe č. 11/03
GS informoval, že úseky USK a UAD si navzájom vyjednali podmienky prevodu automobilu, ktorý sa už
uskutočnil a predmetný automobil je v správe UAD.
K úlohe č. 12/03
GS informoval, že biatlonové kluby, ktoré mali záujem vstúpiť do SLA boli informované o stanovisku
SLA.
T.Murgáč uviedol, že nevidí stále progres ohľadom správy sociálnych sietí SLA.
I.Ivanič skonštatoval, že sa informoval o problematike sociálnych sietí a má za to, že nemôžeme
ignorovať našu centrálnu platformu a vyzval jednotlivé úseky, aby komunikovali a všetky príspevky
posielali aj na našu centrálnu platformu nie len na svoje úsekové platformy.
M. Mersich argumentoval, že tak ako to je nastavené teraz a spôsob akým sú uverejňované príspevky
sme si nastavili sami, tak nerozumie prečo je zrazu taká kritika na správcu soc.sietí. Preto navrhuje, aby
sa zmenili pokyny, odkomunikovali sa naše očakávania a po analýze sa zhodnotili výsledky a potom,
aby sa riešila úroveň kvality aktuálneho správcu sociálnych sietí.
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T. Murgáč oponoval, že sa mu nepáči ako je celý model komunikácie a riadenia sietí vykonávaný. Podľa
neho je spravovanie sietí amatérske a neprofesionálne a nezahŕňa v sebe najnovšie trendy využívania
soc. sietí ako nástroja na komunikáciu do športovej verejnosti.
I. Ivanič navrhol, aby sa v rámci hľadania partnera pre mediálnu komunikáciu hľadal aj profesionál pre
správu a vedenie sociálnych médií.
Úloha # 2 z 04. P-SLA – Preskúmať možnosti spolupráce s profesionálnou mediálnou organizáciou
ohľadom správy a riadenia sociálnych médií.
Termín: 30.01.2019
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018 - informácia
GS informoval o stave fin. prostriedkov na úsekoch po predchádzajúcich stretnutiach s vedením
úsekov.

P.Penkert informovala o neustále pretrvávajúcom probléme doručovania cestovných príkazov
oneskorene. Opäť boli doručené vyúčtovania ciest až na konci roka, napriek tomu, že tieto cesty sa
uskutočnili na jar a v lete.
J. Garaj uviedol, že nerozumie prečo sa týmto zaoberáme. Smernica k cestovému príkazu jasne uvádza,
že je daná lehota 10 dní na vyúčtovanie pracovnej cesty a to treba dodržiavať. Pokiaľ dotyčný nezašle
vyúčtovanie v tejto lehote a nepožiada o predĺženie, jednoducho by sa mu finančné prostriedky nemali
refundovať.
b) Kompenzácia nákladov členov Krízového štábu
Záležitosť kompenzácie nákladov členov Krízového štábu je naďalej otvorená. Dodnes, okrem
M.Kurcába, nikto z členov štábu nepredložil žiadne vyúčtovanie svojich výdavkov.
I.Ivanič informoval, že on a viceprezident M.Mersich sa rozhodli honorovať zvláštnou finančnou
odmenou Vedúcu kancelárie, Mgr.D.Kubusovú, za spoluprácu v Krízovom štábe v roku 2016 nad rámec
jej pracovných povinností a v čase osobného voľna. Uviedol, že uvedená odmena bude odpočítaná
z budúceho vyúčtovania ich výdavkov na činnosť v štábe.
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4. Informácie KRK SLA
P. Penkert informovala prítomných o najvýznamnejších záveroch z trojdňového pracovného
stretnutia všetkých kontrolórov národných športových zväzov.
- Občianske združenia môžu zasahovať do osobnostných práv člena ale musí to byť v stanovách zväzu
jasne špecifikované.
- V stanovách presne špecifikovať a zakomponovať, kde sa člen, ktorý je nespokojný s konaním
združenia môže odvolať.
- Hrozba sankcie zo strany občianskeho združenia uvedená v stanovách v prípade ak niekto z členov
združenia podá súdnu žalobu proti združeniu je povolená.
- Ohľadom faktúr za ubytovanie a letenky športovcov a športových odborníkov je povinnosť prikladať
min. tri rôzne ponuky, aby bolo jasné, že sa jedná o hospodárny a najlacnejší výber ponuky.
- Potreba osobitnej dohody o použití vlastného automobilu členom združenia, kde musí byť
špecifikované čo všetko bude preplatené, samozrejme s doložením kópie o havarijnom poistení a PZP
poistení. Predkladať aj kópiu vodičského preukazu a ak vodič nie je majiteľom vozidla aj súhlas majiteľa
vozidla a takisto aj zákonných zástupcov detí, ktoré sa vo vozidle vezú.
- Technický delegát môže dostávať paušálne finančné prostriedky na pracovné cesty. A tak nemusí
robiť cestovný príkaz na každé podujatie, na ktorom pôsobí.
- Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť diéty len zamestnancovi, profesionálnym športovcov
kolektívnom športe, dobrovoľníkom a dohodárom. Nesmie ich poskytovať amatérskym športovcom,
športovým odborníkom bez zmluvy, SZČO a profesionálnym
športovcom pri vykonávaní
individuálneho športu (oni sú z daňového hľadiska SZČO).
- K letenkám dokladať aj palubné lístky.

Úloha # 3 z 04. P-SLA – Požiadať právnu zástupkyňu SLA o vytvorenie formulácie pre súhlas
zákonného zástupcu pre sprevádzanie neplnoletej osoby.
Termín: 10/01/2019
Ostatné poznámky a informácie si P.Penkert prejde individuálne s Se-SLA pre ich budúce zapracovanie
do existujúcich smerníc SLA.
5. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA-informácia
J. Garaj sa informoval, že či súčasné navyšovanie členskej základne v Bežeckom úseku nie je len fiktívne,
a či sa jedná o skutočne pretekárov. Zaujíma ho, či sa dá systém registrácie nejako obísť.
GS uviedol, že technicky nie je možné dokončiť registráciu bez zásahu pracovníčky sekretariátu
(administrátor, alebo sekretár, alebo vedúca kancelárie).
P. Dluhoš požiadal o odloženie schválenia nových žiadostí UAD na najbližší termín, nakoľko neobdržal
od sekretára úseku tieto ku kontrole.
b) Žiadosť Martin Šidlo
F. Vavrinčík, predseda USK, podporil žiadosť p.Šidla, samozrejme s tým, že členské povinnosti si
uplatní športovec vo svojom materskom úseku.
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Uznesenie č.

04-18/043

P-SLA schvaľuje žiadosť M.Šidla o registráciu ako športovec v Úseku skokov na lyžiach a Úseku
severskej kombinácie.
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
c) Žiadosť Vincent Frič
GS na margo žiadosti uviedol, že športovkyňa N. Fričová poberala finančnú podporu z dvoch úsekov.
Pripomenul, že finančné rezervy SLA boli prerozdelené 26.11.2018.
d) Vozový park SLA
M.Mersich opätovne zhrnul koncept zmeny riadenia vozového parku SLA presunutím vybraných
vozidiel do dcérskej spoločnosti FIRN SLA.
F.Vavrinčík a T.Murgáč namietali proti tomuto modelu, nakoľko si myslia, že je v súčasných
podmienkach fungovania FIRN SLA naprosto nereálny a nezabezpečí splnenie potrieb úsekov. Na
príklade Úseku severskej kombinácie uviedol F.Vavrinčík inú formu zabezpečenia automobilu pre
športovcov úseku, ktorú by považoval za komfortnejšiu a s tým istým účelom. Má za to, že súčasný
návrh spôsobí, že automobily ostanú nepoužívané, alebo budú používané inými členmi zväzu a nie
športovcami reprezentácie.
J.Garaj sa informoval, či je vôbec možné v tomto modeli prevádzku automobilov uhrádzať zo štátnych
zdrojov, nakoľko mu to pripadá ako neoprávnený výdavok, keďže automobil UAD, ktorý by bol
eventuálne predmetom odpredaja do FIRN SLA, bol pôvodne zakúpený zo štátnych zdrojov, a teraz
bude v majetku inej organizácie.
GS reagoval, že v princípe ide o legitímny výdavok, keďže automobil je účtovne aj daňovo odpísaný,
a bol by legitímne odpredaný z majetku SLA do majetku s.r.o. spoločnosti. Tá s ním môže nakladať ako
uzná za vhodné. Môže ho prenajať SLA, ale aj napríklad nejakému klubu, alebo tretej strane.

6. Rozdelenie finančných prostriedkov 2019
a) Koncept rozdelenia
I.Ivanič uviedol, že úseky môžu predbežne počítať s identickou sumou akou disponovali v jednotlivých
kapitolách v roku 2018 (to jest Repre, Talent a Rozvoj). Navýšené prostriedky 2019 nechce rozdeľovať
plošne medzi úseky, ale na základe konkrétneho projektu s účelom.
Žiada, aby si úseky pripravili predpokladané výdaje na 2019 a tieto výdaje uviedli v troch rovinách: 1.
Finančné prostriedky, ktoré úsek reálne má (na základe 2018), 2. Finančné prostriedky, ktoré by
potreboval a 3. Finančné prostriedky, ktoré by chcel naviac (na základe predloženého projektu
s konkrétnym účelom).
GS doplnil, že predmetom podmienečného financovania budú v princípe len kapitoly Repre a Rozvoj,
keďže kapitoly Talentovaná mládež a Šport mládeže (kluby) sú zákonne predurčené ako sa majú
rozdeliť a pre koho.
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Uznesenie č.
04-18/044
P-SLA schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku SLA 2019 podľa modelu a celkovej
výšky samotnej kapitoly v roku 2018 s tým že zvyšné prostriedky budú rozdelené formou
podmienečného financovania.
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

Úloha # 4 z 04. P-SLA – GS pripraví návrh prerozdelenia finančných prostriedkov v súlade
s uznesením P-SLA č. 04-18/044
Termín: 15.01.2019

7. Záver
Zapísal
Monika Paprčková

Overil

Overil

Predsedajúci

M. Mersich

J. Garaj

Ivan Ivanič
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 12.12.2018

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 4. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 19.novembra 2018 (streda) o 09:30 hod. , v zasadacej miestnosti č.605,
Generálneho sekretariátu SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018 – informácia
b) Kompenzácia nákladov členov krízového štábu
4. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Informácia z pracovného stretnutia s HKŠ
5. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Žiadosť Martin Šidlo
c) Žiadosť Vincent Frič
d) Vozový park SLA
PRACOVNÁ ČASŤ
6. Rozdelenie finančných prostriedkov 2019
a) Koncept rozdelenia
7. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Viceprezident SLA

