ZÁPIS
z 42. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

9.5.2018_10.00 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Garaj, Šandor, Halíř, Hliničan, Mersich, Ivanič, Tanczos, Kartík (8)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

K. Saalová, M. Husárová, Z. Senčeková, H. Balážová, M. Košická

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Marek Hliničan, Ján Garaj

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 04/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) žiadosť D. Kubeková - platby
4. Sezóna 2018/19
a) Aktualizácia Smernice SLA o vydávaní FIS a SLA licencií - schválenie
b) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
c) VŠC Dukla zaradenie – informácia
5. Zmluvy a dohody
a) Pracovno-právne zmluvy (Se-SLA) – informácia
b) 2 x MŠVVaŠ zmluva o Národnom športovom projekte (TopTím a Odmeny) – informácia
c) Obchodná akadémia BB (prenájom auly ČS UAD) – informácia
d) Slovenská sporiteľňa (účet TopTím a Odmeny) - informácia
e) Sponzorský účet SLA - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, najbližšie aktivity – informácia
8. Konferencia 2018
a) ČS OU – informácia
b) Delegačný kľúč - výpočet
c) organizačné schválenia: zoznam hostí, návrh komisií (mandátová, návrhová, volebná), zapisovateľ, 2
overovatelia, počet a mená skrutátorov, návrh volebného poriadku, návrh rokovacieho poriadku,
d) Výročná správa SLA 2017 - schválenie
e) Správa P-SLA 2017 - schválenie
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f) Účtovná závierka SLA 2017 - schválenie
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 04/2018
b) žiadosť MŠVVaŠ o člena do Rady ministra pre šport
10. Záver
42. zasadnutie P-SLA otvoril generálny sekretár SLA. Privítal členov P-SLA.
GS skonštatoval, že P-SLA bude uznášaniaschopná až po príchode členov, ktorých zdržala dopravná
situácia a prídu neskôr. Uviedol, že Prezident Ivanič ho požiadal o dočasne zahájenie zasadnutia
a prejsť si body programu, ktoré sú jednoduché a vecné. Zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia
Marek Hliničan a Ján Garaj. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA
bude zo zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
J. Tanczos, M. Mersich, I. Ivanič a Ľ. Kartík sa ospravedlnili Generálnemu sekretárovi, že budú
meškať. M. Poľanová a N. Šlepecká sa ospravedlnili vopred, že sa nezúčastnia z pracovných dôvodov.
Kvôli neprítomnosti väčšiny P-SLA GS navrhol prediskutovať bod programu o Smernici k vydávaniu
FIS a SLA licencií a Vzdelávanie, kde nebola nezbytne nutná ich prítomnosť.
GS uviedol praktické zmeny v Smernici k vydávaniu FIS a SLA licencií pre sezónu 2018/19,
predovšetkým upresnenie vekových kategórií FIS licencie a zosúladenie Súpisky pretekárov klubu aj
k žiadosti a vydávaniu FIS licencie.
Úloha # 1 z 42. P-SLA – Se-SLA zabezpečí zverejnenie Smernice k vydávaniu FIS a SLA licencií do
príslušných úsekových menu na webovom sídle SLA. Termín: 15.05.2018
GS doplnil, že databáza FIS bola preklopená na sezónu 2018/19 v noci z 30.04.2018 na 01.05.2018.
Databáza SLA bude preklopená v noci z 31.05.2018 na 01.06.2018.
Po príchode chýbajúcich členov P-SLA GS upozornil prítomných, že je potrebné schváliť
aktualizovaný Rokovací poriadok v súlade so Stanovami SLA.
Pozn.: Prišli J. Tanczos, M. Mersich, L. Kartík, I. Ivanič. Predsedníctvo je prítomné v počte 8.
Uznesenie č.

42-18/554

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Rokovacieho poriadku P-SLA.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

I.Ivanič privítal nové kolegyne v oddelení Sekretariátu SLA, M. Husárovú a Z. Senčekovú. Zároveň
informoval, že prebehli niektoré ČS OU, ktoré zatiaľ prebehli bez problémov a doplnil, že pracovníci
Sekretariátu pripravujú organizáciu Konferencie SLA 2018 podľa plánu.
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GS odprezentoval navrhovaný program zasadnutia. Nikto nemal pripomienky k programu.
Predsedajúci dal v úvode schváliť program 42. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

42-18/555

P-SLA schvaľuje program 42. zasadnutia P-SLA.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
- GS predniesol zoznam úloh a uznesení z predošlých zasadnutí P-SLA.
3. Financie 2017
a) Stav prostriedkov SLA 04/2018 - informácia
- GS odprezentoval stav finančných prostriedkov na transparentných účtoch jednotlivých OU,
prevádzkových účtov SLA a účte štátnych zdrojov po pripísaní 2. tranže z MŠVVaŠ SR.
- GS informoval, že bol založený samostatný účet pre Národný športový projekt. Tento účet
na základe ZoŠ slúži k vedeniu prostriedkov TOP Tím SLA a odmien športovcom
a športovým odborníkom z dotačnej výzvy MŠVVaŠ SR.
Úloha # 2 z 42. P-SLA – Se-SLA zabezpečiť zaradenie účtu pre Národný športový projekt do
systémov platobnej fronty a kontrolingu. Zabezpečiť prístup účtovníčke SLA k účtu cez internet
banking. Termín: 15.05.2018
-

I.Ivanič sa dotazoval, či bola zdokladovaná „záloha“ od p. Kartíka, tj, nezdokladované výbery
z účtu vlastných zdrojov Úseku severskej kombinácie z roku 2017. J. Tanczos uviedol, že
danú záležitosť doriešil s p. Pretzelmayerom. Jeden výber poskytol p. Kartík p. Tancsosovi,
druhý výber bol použitý na financovanie spotreby energií na skokanskom mostíku v B.Bystrici.
Dokumenty odovzdajú účtovníčke SLA.

Úloha # 3 z 42. P-SLA – Se-SLA dohliadne na doručenie dokladov p. účtovníčke zo strany Ľ.
Kartíka. Termín: 20.05.2018
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
- Ivo Ivanič predniesol koncept rozpočtu a rozpočtových kapitol na rok 2018.
- GS následne predniesol rozbor jednotlivých kapitol a koncept na základe, ktorého vypočítal
jednotlivé rozdelenia v kapitolách Reprezentácia, Talentovaná mládež, Rozvoj, FIS
prostriedky, Šport mládeže (kluby).
- K jednotlivým bodom prebehla rozsiahla niekoľkohodinová a nejednotná diskusia.
- I. Ivanič vyzval predsedníctvo, aby zaslalo štatutárom svoje pripomienky k rozpočtu, na
základe predstavených podkladov sa rozpočet upraví a pripraví sa na schválenie na najbližšom
P-SLA.
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B./ Strana rozdelenia a výdavkov
Definovaná potreba
Kapitola výdaja
MŠVVaŠ Repre

Suma v eur
Celkom
245,000 €

MŠVVaŠ TalentMládež
MŠVVaŠ Kluby
MŠVVaŠ Šport všeobecne (Rozvoj pre OU)
226,822 €
MŠVVaŠ Rozvoj Asociácia
MŠVVaŠ MeK a rezerva Rozvoj Asociácia
MŠVVaŠ Správa a prevádzka
MŠVVaŠ MTZ
MŠVVaŠ Top tím
MŠVVaŠ Odmeny
FIS prostriedky 2017
FIS prostriedky 2018

146,000 €

FIS Solidarity 2018
Obnovenie členské UAD
Obnovenie členské BU
Obnovenie členské UAL
Obnovenie členské UTL
Obnovenie členské SNB
Obnovenie členské USK
Obnovenie členské SU
Obnovenie členské Ko-VZ
Pretekové licencie UAD
Pretekové licencie BU
Pretekové licencie UAL
Pretekové licencie SNB
Pretekové licencie UTL
Pretekové licencie USK
Pretekové licencie SU
SOV Junior team 2018
Kurzovné 2018
Celkom
Kapitola príjmu

2,000 CHF

Štátne
Súkromné
245,000 €

196,000 €

196,000 €

147,000 €
176,000 €
40,000 €
10,822 €
242,341 €
16,500 €
117,500 €
5,250 €
91,000 €
95,726 €
30,000 €
19,774 €
1,647 €
13,250 €
6,875 €
525 €
200 €
600 €
300 €
975 €
3,300 €
6,734 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5,800 €
29,150 €
1,406,543 €
Celkom

147,000 €
176,000 €
40,000 €
10,822 €
146,615 €
16,000 €
117,500 €
5,250 €

Vlastné Poznámka
rozdeľujem podľa definície ZoŠ na prípravu a účasť na MS,MSJ a SP 2018
rozdeľujem podľa veku a úrovne súťaže, ohraničujem spodný vek na 14 rokov

- €
- €
- €
95,726 €
500 €
- €
- €
91,000 €
95,726 €
30,000 €
19,774 €
1,647 €

1,100,187 € 238,647 €
Štátne
Súkromné

rozdeľujem podľa definície ZoŠ aktívny športovec do 23 rokov
rozdelím medzi OU 176.000 eur cez koeficienty činnosti OU za predch.
40.000 = 2 x Akadémia alpine nordic
7.000 (MeK) + 3.822 (rezerva P-SLA)
95.726 eur doplním z FIS 2018
účel na nákup auto Se-SLA 16.000 MŠVVaŠ + 500 za VO z VZ
ide priamo pre TopTím podľa zmluvy
ide priamo pre odmenených podľa zmluvy
nerozdeľujem a čakám až na výsledok kontroly MŠVVaŠ
krytie potrieb Správa a prevádzka 2018
30.000 eur rozdeliť na úseky podľa podielu akým prispeli k tvorbe FIS 2017
19.774 eur ostane na SUI účte pre krytie úhrad pri zdroji
ide na TU UAD priamo
ide na TU UAD priamo
ide na TU BU priamo
ide na TU UAL priamo
ide na TU UTL priamo
ide na TU SNB priamo
ide na TU USK priamo
ide na TU SU priamo
ide na TU VZD priamo
ide na TU UAD priamo

13,250 €
6,875 €
525 €
200 €
600 €
300 €
975 €
3,300 €
6,734 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5,800 € ide priamo cez SLA 756 účet na príjemcu
29,150 € ide priamo na TU VZD/FIRN
67,709 €
Vlastné

Pozn.: Odišiel V. Halíř. Predsedníctvo je prítomné v počte 7.
c) Žiadosť D. Kubekovej – platby
- I. Ivanič sa opýtal p. Balážovej kvôli čomu neboli p. Kubekovej uhradené platby za február
a marec 2018.
- H. Balážová informovala, že p. Kubeková urobila chyby, na základe ktorých by jej danú sumu
nemali vyplatiť. Uviedla, že sa spojí s kontrolórkou SLA a prediskutujú či má nárok na
vyplatenie požadovaných úhrad v plnej výške.
Úloha # 4 z 42. P-SLA – P-UAD a KRK prekonzultujú dôvody zastavených úhrad D. Kubekovej
z februára a marca 2018 a informujú P-SLA o stave a návrhu. Termín: 20.05.2018
-

-

GS ďalej uviedol, že p. Kubeková si nárokuje aj na kompenzáciu za prácu v období júnnovember 2016. Informoval, že v tom období nebola s p. Kubekovou zatvorená žiadna zmluva,
avšak uznesením P-UAD z predmetného obdobia vykonávala uvedenú prácu v plnom rozsahu.
Neuzavretím zmluvy, však neexistuje podklad na základe ktorého by jej mohla byť daná čiastka
uhradená. Jej právny poradca je pripravený podať návrh na súd na platobný rozkaz.
J. Garaj uviedol, že v zápise z P-UAD z 1.7.2016 je uznesenie, že p. Kubeková bola schválená
ako asistentka UAD a tiež, že p. Rajčan mal za úlohu pripraviť pre ňu mandátnu zmluvu, čo
však nevykonal.
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Úloha # 5 z 42. P-SLA – GS kontaktovať právnu zástupkyňu SLA v danej veci a požiadať o
stanovisko a doporučenie ako postupovať v prvej nárokovej časti - jún až november 2016. Termín:
15.05.2018
4. Sezóna 2018/19
a) Aktualizácia Smernice SLA o vydávaní FIS a SLA licencií – schválenie
- GS opätovne zhrnul predchádzajúcu diskusiu z úvodu zasadnutia.
- GS upozornil opätovne prítomných, aby P-OU doručili návrh Reprezentácie SR 2018/19 na
schválenie P-SLA. Všetky požadované dokumenty budú sumarizované a kontrolované
rovnakým mechanizmom ako v sezóne 2017/2018 a v súlade so Smernicou o štátnej
reprezentácii
Uznesenie č.

42-18/556

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Smernice k vydávaniu FIS a SLA licencií.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
- GS sa stručne vrátil k diskusii z bodu Financie, keď pri kapitole Talentovaná mládež uviedol, že
návrhy z úsekov na zaradenie mládeže do skupiny talentov dosiahli počet vyše 62, čo by
znamenalo štatisticky pri disponibilite 196.000 eur v kapitole cca 3.000 eur na športovca na
rok. GS túto sumu považuje za nedostatočnú a ako neefektívny výdaj, ktorý neovplyvní
výrazne športovú prípravu jednotlivca. Má za to, že talentovaný športovec by mal disponovať
výrazne väčšou sumou na prípravu.
- M. Hliničan nesúhlasí, aby bol v návrhu na Talenty 2018 limitovaný spodný vek športovca na
zaradenie do talentovanej mládeže na 14 rokov.
- J. Tánczos súhlasí s návrhom M. Hliničana.
- GS uviedol, že v takom prípade si treba reálne povedať čo za tie prostriedky očakávame od
športovca. Ako príklad uviedol športovca zaradeného do Talentov, ktorí má vek už 23 rokov
a účastní sa len štandardných podujatí FIS. Má za to, že to by SLA nemala financovať. Musí byť
pomer medzi vekom a úrovňou súťaže zohľadnený v rozsahu financovania. To jest mladý vek
a vyššia úroveň súťaže ako je štandard musí viesť k vyššej finančnej podpore talentu.
- Ľ. Kartík uviedol, že ak ideme pristúpiť k schvaľovaniu rozdelenia prostriedkov týmto
spôsobom, tak je pripravený opustiť rady funkcionárov SLA.
c) VŠC Dukla zaradenie – informácia
- GS stručne informoval o ponuke VŠC Dukla na testy alpskej mládeže s cieľom kvantifikovať
jednotlivcov zo skupiny navrhovanej talentovanej mládeže a vyselektovať tých najvhodnejších
na zaradenie do mládežníckeho programu podpory VŠC Dukla. Testovanie sa uskutoční
11.05.2018 v B. Bystrici
5. Zmluvy a dohody

-

a) Pracovno-právne zmluvy (Se-SLA) – informácia
GS stručne informoval o uzavretí pracovno-právnych zmlúv medzi SLA a K. Saalovou, SLA a Z.
Senčekovou a SLA a M. Husárovou.
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b) 2 x MŠVVaŠ zmluva o Národnom športovom projekte (TopTím a Odmeny) –
-

informácia

GS stručne informoval o podpise dvoch zmluvy medzi SLA a MŠVVaŠ v podporgrame
026 Národný športový projekt (Top Tím 2018 a Odmeny).
c) Obchodná akadémia BB (prenájom auly ČS UAD) – informácia

-

GS stručne informoval o podpise zmluvy medzi SLA a OA BB na žiadosť P-UAD na
miestnosť pre konanie ČS UAD, dňa 13.05.2018
d) Slovenská sporiteľňa (účet TopTím)

-

GS stručne informoval o podpise zmluvy medzi SLA a SLSP a.s. o založení
transparentného účtu na príjem prostriedkov z podprogramu 026 Národný športový
projekt

6. Informácia z KRK
a) Informácia z kontrolnej činnosti
- Informáciu podá KRK na najbližšom zasadnutí
7. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, najbližšie aktivity – informácia
GS presunul bod Vzdelávanie na začatie rokovania.
- K. Saalová stručne odprezentovala aktualizovanú smernicu k vydávaniam licencií športových
odborníkov za zjazdové lyžovanie a snoubording. Uznávanie licencií ostatných OU je potrebné
do smernice dopracovať. Smernica pre uznávanie licencií po dopracovaní o ostatné
odbornosti bude následne predložená na celkové schválenie.
- K. Saalová ďalej informovala, že boli dopracované rodné listy ku kurzom, ktoré boli vykonané
na začiatku roka 2018 a na jeseň 2017, nakoľko neboli urobené a tým nie je možné realizovať
úhrady lektorom z týchto kurzov.
- P. Penkert uviedla, že schválený rodný list kurzu s uvedením kto, čo, kde, kedy, ako a za koľko
je základný podklad k tomu aby sa ona zaoberala prípadnou faktúrou lektora za vykonanú
činnosť (tzv. mandát)
- J. Garaj upozornil na niektoré trénerské kurzy 2017, ktoré neboli ani len zverejnené.
8. Konferencia 2018
a) ČS OU – informácia
- GS odprezentoval stručné informácie k ČS, ktoré sa konali a ktoré sa ešte budú konať.
Pripomenul prítomným zástupcom úsekov doručiť zápisy do archívu Se-SLA.
b) Delegačný kľúč – výpočet
- GS pripomenul, že delegačná listina OU (menný zoznam delegátov), musí byť súčasťou zápisu
ČS OU a musí byť zverejnená pred Konferenciou SLA v rozsahu 7 dní vopred. Listina bude
uverejnená na web stránke v sekcii Konferencia SLA 2018 (http://www.slovakski.sk/sla/konferencia-sla-2018.html )
- GS následne odprezentoval finálny výpočet delegačného kľúča za jednotlivé úseky podľa
Stanov SLA:
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-

 UAD – 15 hlasov,
 BU – 15 hlasov,
 ULT, SU, USK, SNB, UAL – 7 hlasov,
 LK Slávia UMB – 1 hlas (Alena Procházková za 1. miesto v SP Roller Ski 2018)
 ASC Bratislava – 1 hlas (Barbora Míková za 2. miesto na MS Grass Ski 2018)
 Delegát športovcov – 1 hlas (ak taký povstane)
 Delegát športových odborníkov – 1 hlas (ak taký povstane)
Celkovo môže byť na Konferencii SLA 69 delegátov.
GS informoval, že právna zástupkyňa SLA ho informovala, že návrhový lístok za maloletého
športovca podáva návrh jeho zákonný zástupca a keďže sa jedná len o návrhový úkon, tak sa
podpis zákonného zástupcu neoveruje notársky.

c) organizačné schválenia: zoznam hostí, návrh komisií (mandátová, návrhová,
volebná), zapisovateľ, 2 overovatelia, počet a mená skrutátorov, návrh volebného
poriadku, návrh rokovacieho poriadku,
- bude predmetom schválenia na nasledujúcom P-SLA
Pozn.: Predsedníctvo je pri hlasovaní prítomné v počte 6.
Uznesenie č.

42-18/557

P-SLA schvaľuje návrh volebného a rokovacieho poriadku pre Konferenciu SLA 2018.
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

42-18/558

P-SLA schvaľuje za zapisovateľa Ing. Katarínu Hyblerovú pre Konferenciu SLA 2018
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

d) Výročná správa SLA 2017 – schválenie
- GS stručne informoval o stave prípravy správy, bude predmetom schválenia na nasledujúcom
P-SLA
- P. Penkert informovala o stave prípravy správy KRK, bude predmetom schválenia na
nasledujúcom P-SLA
e) Správa P-SLA 2017 – schválenie
Uznesenie č.

42-18/559

P-SLA schvaľuje Správu P-SLA 2017.
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

f) Účtovná závierka SLA 2017 – schválenie
- M. Košická urobila krátky sumár z finančnej oblasti SLA, bilancia SLA skončila s miernou
stratou, závažná bola kompenzácia všetkých starých vecí ako boli vratky MŠVVaŠ SR a
pohľadávky. Majetok SLA je v prevažnej miere opotrebovaný a to predovšetkým hmotný
majetok ako vozidlá, stroje, zariadenia je prakticky s výnimkou 2-3 áut a skútra na konci
životnosti
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Úloha # 6 z 42. P-SLA – Sekretári dostanú spis hmotného majetku a prejdú si so športovými
riaditeľmi kde sa tento nachádza, kto ho spravuje a v akom stave je. Termín: 30.6.2018
-

KRK navrhuje spracovať kontrolný mechanizmus na výdaj drobného majetku (oblečenie,
lyže...) Doplniť ako prílohu odovzdávací protokol k faktúre.
M. Košická ďalej uviedla, že vecné dary, materiálne dary by sa mali tiež evidovať, ak ostanú
v sklade SLA a nie sú ihneď rozdané športovcom.

Pozn.: Predsedníctvo je pri hlasovaní prítomné v počte 7.
Uznesenie č.

42-18/560

P-SLA schvaľuje Účtovnú závierku 2017.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Odišiel M. Hliničan. Predsedníctvo je prítomné v počte 6.
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 04/2018
- GS uviedol, že zoznam nových žiadateľov bol zaslaný všetkým ŠR, nikto nemal námietky.
b) žiadosť MŠVVaŠ o člena do Rady ministra pre šport
- GS predniesol žiadosť Útvaru športu MŠVVaŠ o zaslanie návrhu nominácie zástupcu SLA za
člena Rady MŠVVaŠ SR pre šport.
Uznesenie č.

42-18/561

P-SLA schvaľuje návrh za člena do Rady ministra pre šport Generálneho sekretára SLA R. Cagalu.
ZA:

6

PROTI:

0

10. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Strana 8 z 9

ZDRŽAL SA:

0

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Hyblerová

Marek Hliničan

Ján Garaj

Ivan Ivanič

9.5.2018

24.5.2018

23.5.2018

9.5.2018

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 42. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 42. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení – uverejnené na webovej stránke SLA
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA
Vzdelávanie SLA
Sekretariát SLA

Poprad, 02.05.2018

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 42. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 09. mája 2018 (streda) o 10.00 hod. v Poprade, centrála SLA
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 04/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) žiadosť D.Kubeková - platby
4. Sezóna 2018/19
a) Aktualizácia Smernice SLA o vydávaní FIS a SLA licencií - schválenie
b) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
c) VŠC Dukla zaradenie – informácia
5. Zmluvy a dohody
a) Pracovno-právne zmluvy (Se-SLA) – informácia
b) 2 x MŠVVaŠ zmluva o Národnom športovom projekte (TopTím a Odmeny) – informácia
c) Obchodná akadémia BB (prenájom auly ČS UAD) – informácia
d) Slovenská sporiteľňa (účet TopTím a Odmeny) - informácia
e) Sponzorský účet SLA - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, najbližšie aktivity – informácia
8. Konferencia 2018
a) ČS OU – informácia
b) Delegačný kľúč - výpočet
c) organizačné schválenia: zoznam hostí, návrh komisií (mandátová, návrhová, volebná),
zapisovateľ, 2 overovatelia, počet a mená skrutátorov, návrh volebného poriadku, návrh
rokovacieho poriadku,
d) Výročná správa SLA 2017 - schválenie
e) Správa P-SLA 2017 - schválenie
f) Účtovná závierka SLA 2017 - schválenie
9. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 04/2018
b) žiadosť MŠVVaŠ o člena do Rady ministra pre šport
10. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA, v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA, v.r. Marino Mersich,
Viceprezident SLA

