ZÁPIS
z 05. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

19.2.2019_10:00 hod.

Miesto:

Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (9)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Martina Husárová

Overovatelia:

J. Gantnerová, L. Šandor

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Médiá a SLA – prezentácia a diskusia, hosť J. Bednár
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
b) Bilancia 2018 a dorovnanie – schválenie
5. Sezóna 2018/19
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
b) Úprava zloženia RD Skoky na lyžiach - informácia
6. Vzdelávanie
a) Výukový program pre odbornosť akrobatické lyžovanie, bežecké lyžovanie a skoky na lyžiach schválenie
b) Plán vzdelávania – jar 2019 – aktualizácia
7. Zmluvy a dohody
a) Príspevok uznanému športu 2019 c) SAUŠ 2019
b) KŠZ 2019 d) EYOF 2019
8. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Cestovné náhrady
9. Rôzne
a) Žiadosť K. Povrazník - rozhodnutie
b) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
10. Rozdelenie prostriedkov 2019 - schválenie
11. Záver
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1. Otvorenie
5. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA. Ivan Ivanič
zhodnotil pôsobenie športovcov na významných podujatiach, najmä pôsobenie Petry Vlhovej na
Majstrovstvách sveta 2019.
Ivan Ivanič privítal pána Bednára, majiteľa PR agentúry a mediálneho konzultanta. Zároveň požiadal
všetkých prítomných, aby sa v stručnosti predstavili.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje M. Husárová, overia J. Gantnerová
a L. Šandor.
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.
T. Murgáč požiadal o zmenu v programe, a síce o preloženie bodu 10. Rozdelenie prostriedkov 2019 –
schválenie do bodu 4.Financie ako podbod c). Ako dôvod uviedol prioritu tohto bodu nad všetkými
ostatnými bodmi rokovania vzhľadom na aktuálny dátum.
Ivan Ivanič reagoval, že rozpočet pre kalendárny rok 2019 je pre úseky rozdelený rovnako ako bol pre
rok 2018 a dal hlasovať o zmene programu.
Uznesenie č.

05-19/59

P-SLA schvaľuje návrh Tomáša Murgáča k zmene programu – presunutie bodu 10. Rozdelenie
prostriedkov 2019 – schválenie do bodu 4.Financie – podbod c).
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1
GS navrhol doplnenie programu o nasledovné body:
Vzdelávanie – bod c) Členstvo SLA v Interski
Zmluvy a dohody – bod f) J. Hermély
Marino Mersich navrhol doplnenie programu o nasledovný bod:
Rôzne – bod c) ISPO 2019 – informácia
Uznesenie č.

05-19/60

P-SLA schvaľuje návrh GS a návrh M. Mersicha k doplneniu programu o body:
Vzdelávanie – bod c) Členstvo SLA v Interski
Zmluvy a dohody – bod f) J. Hermély
Marino Mersich navrhol doplnenie programu o nasledovný bod:
Rôzne – bod c) ISPO 2019
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
Program 05.P-SLA po zahrnutí schválených zmien:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Médiá a SLA – prezentácia a diskusia, hosť J. Bednár
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
b) Bilancia 2018 a dorovnanie – schválenie
c) Rozdelenie prostriedkov 2019 - schválenie
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0

5. Sezóna 2018/19
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
b) Úprava zloženia RD Skoky na lyžiach - informácia
6. Vzdelávanie
a) Výukový program pre odbornosť akr. lyžovanie, bež. lyžovanie a skoky na lyžiach - schválenie
b) Plán vzdelávania – jar 2019 – aktualizácia
c) Členstvo v Interski
7. Zmluvy a dohody
a) Príspevok uznanému športu 2019
c) SAUŠ 2019
b) KŠZ 2019
d) EYOF 2019
e) Top Tím 2019
f) J. Hermély
8. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Cestovné náhrady
9. Rôzne
a) Žiadosť K. Povrazník - rozhodnutie
b) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
c) ISPO 2019 - informácia
10. Záver
2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh a priebeh ich plnenia. Zoznam úloh a uznesení tvorí prílohu tohto zápisu.
K úlohe č. 4/04
GS konštatoval, že táto úloha bude prebraná v samostatnom bode dnešného zasadnutia.
K úlohe č. 3/04
GS konštatoval splnenie úlohy. Upozornil prítomných, aby na svoje úseky komunikovali povinnosť
používania tlačiva Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa na cestu do zahraničia v sprievode
cudzej osoby pri cestách do zahraničia s neplnoletými účastníkmi. Tlačivo je na stránke SLA v sekcii
Asociácia – Tlačivá.
K úlohe č. 2/04
GS informoval, že ide o čiastkovú úlohu celkového bloku, ktorému sa budeme osobitne venovať v bode
3. Média a SLA.
K úlohe č. 1/04
GS prezentoval vopred zaslaný návrh k riešeniu uznesení vzťahujúcich sa k činnosti Krízového štábu.
Následne požiadal o hlasovanie am-block za nasledovný návrh:
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Prišiel Marek Hliničan. Predsedníctvo SLA prítomne v počte 10.
Uznesenie č.

05-19/61

P-SLA schvaľuje am-block nasledovné:
- P-SLA ruší platnosť uznesenia č.29-16/381.
- P-SLA ruší platnosť uznesenia č. 29-16/382 ohľadom právomocí Prezidenta SLA a
podpredsedu predsedníctva SLA. pozastavuje činnosť Krízového štábu SLA. Zvyšná časť
uznesenia ostáva v platnosti nezmenená.
- P-SLA pozastavuje činnosť Krízového štábu SLA. Zloženie Krízového štábu sa nemení.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1
3. Média a SLA
GS požiadal pána Bednára o jeho predstavenie a odovzdal mu slovo.
J. Bednár poďakoval za pozvanie. Informoval, že tentokrát predstaví svoju prácu len stručne (príloha
4) a na najbližšom P-SLA bude prezentovať konkrétne návrhy.
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J. Bednár prítomným prvotne predstavil svoju osobu a pracovné pôsobenie. Skonštatoval, že oslovenie
zo strany SLA s cieľom zlepšiť mediálne meno SLA ho potešilo. V krátkosti vymenoval oblasti, v ktorých
by dokázal pomôcť. Takisto ozrejmil svoje plány a predstavy do budúcna v súvislosti s SLA. Následne
informoval, že najbližšie 3-4 týždne by sa chcel stretnúť s jednotlivými členmi P-SLA a s predstaviteľmi
odborných úsekov. Na základe zozbieraných informácií by vypracoval a predstavil navrhovaný
komunikačný modul.

Úloha # 1 z 05. P-SLA – Poskytnúť súčinnosť p. Bednárovi pre vypracovanie komunikačnej
stratégie a riadenie médií pre SLA.
Termín: 15/03/2019

4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
GS informoval o stave fin. prostriedkov na úsekoch k 15.2.2019.

b) Bilancia 2018 a dorovnanie – schválenie
GS predniesol stav vyčerpania ŠR jednotlivých odborných úsekov k 31.12.2018.
Uznesenie č.

05-19/62

P-SLA schvaľuje Bilanciu ŠR k 31.12.2018.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

GS predstavil potrebu nastavenia systému dorovnávania medzi úsekmi, ktoré prečerpali – nedočerpali.
Návrh pre dorovnanie prečerpaní/nedočerpaní ŠR 2018 – dorovnanie cez Kapitolu Rozvoj 2019. Tie
odborné úseky, ktoré mali kladnú bilanciu ŠR ku koncu roku 2018, bude im o príslušnú sumu navýšená
kapitola Rozvoj roku 2019. Tie odborné úseky, ktoré majú zápornú bilanciu ŠR ku koncu roku 2018,
bude im o príslušnú sumu ponížená kapitola Rozvoj roku 2019.
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Uznesenie č.

05-19/63

P-SLA schvaľuje dorovnanie prečerpania/nedočerpania ŠR 2018 cez ŠR kapitolu Rozvoj 2019.
ZA:

6

PROTI:

3

ZDRŽAL SA:

1

Úloha # 2 z 05. P-SLA – Vypracovať návrh jednotnej metodiky prerozdeľovania
prečerpaných/nedočerpaných štátnych prostriedkov jednotlivými úsekmi po uzatvorení
kalendárneho roku.
Termín: 28/06/2019
c) Rozdelenie prostriedkov 2019 - schválenie
GS predstavil návrh rozdelenia prostriedkov 2019 vychádzajúci zo zákonných nariadení a s ohľadom na
činnosť úsekov a ich prínos.
J. Garaj, F. Vavrinčík a T. Murgáč požiadali vysvetlenie prečo je rozdiel vo výške jednotkovej podpory
na letné MS UTL (MS UTL – 2000 eur) a BU RL (MS BU RL – 3000 eur) rôzny . Zároveň vyjadrili nesúhlas
a žiadali úpravu jednotkovej podpory na strane BU na 2000 eur.
M. Hliničan a T. Murgáč nesúhlasia s výškou jednotkovej podpory na MSJ UAL/SNB (Klaeppen SWE) vo
výške 2000 eur, nepovažujú ju za dostatočnú. Žiadajú o navýšenie na 4000 eur/športovca.
T. Murgáč požiadal o zobrazenie výpočtu percent podielov úsekov – koeficientov na základe činností
odborného úseku SLA. GS tento výpočet ozrejmil – zobrazil a vysvetlil tabuľku koeficientov na základe
činnosti odborného úseku SLA – 2019 a mechanizmus dielčieho výpočtu.
T. Murgáč rozporoval rozdelenie váh na jednotlivé činnosti.
M. Mersich namietol, že nesúhlasí so zmenami váh a uviedol na adresu T. Murgáča, že nemôže žiadať
zmenu váh preto, lebo jeho úsek teraz nemá v určitej činnosti výsledky a je to tak pre neho nevýhodné.
Naopak, uviedol príklad na strane iného úseku, kde je existujúce rozdelenie váh výhodné.
GS doplnil, že váhy sú nastavené dlhodobo a akékoľvek zasahovanie do tohto prerozdelenia je vysoko
nesystémové a nerušilo by to dlhodobé hodnotenie vplyvu a prínosu úseku v SLA. Predmetnú diskusiu
GS uzavrel konštatovaním, že nízke percento prínosu úseku je výsledkom nie nesprávneho nastavenia
váh jednotlivých činností úseku, ale nedostatok výsledkov športovcov úseku, nečinnosť úseku v rozvoji
športu a slabá práca vedenia úseku.
J. Gantnerová opustila zasadnutie P-SLA o 14:54 z dôvodu iného zasadnutia SOŠV v Bratislave, na
ktorom je jej účasť nevyhnutná.
Predsedníctvo SLA prítomne v počte 9.
F. Vavrinčík požiadal GS o poskytnutie školenia k tvorbe FIS prostriedkov vykonávaním cielenej činnosti
úsekom, nakoľko ako nový predseda úseku nepozná tieto procesy a chce ich zapracovať do plánu
činnosti Úseku severskej kombinácie, eventuálne aj Skokov na lyžiach.

Úloha # 3 z 05. P-SLA – GS a F. Vavrinčík absolvovať školenie o mechanizme tvorby FIS
prostriedkov prostredníctvom cielenej činnosti úseku.
Termín: 28/02/2019
GS požiadal o hlasovanie k rozdeleniu prostriedkov z kapitoly Repre (MS 2019, MSJ2019, SP2019,
RD2019 bezúčelové), Rozvoj, FIS OU am-block s drobnými úpravami z návrhov, ktoré vzišli z diskusie.
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Uznesenie č.

05-19/64

P-SLA schvaľuje rozdelenie prostriedkov 2019 pre kapitoly Repre, Rozvoj, FIS OU am-block
ZA:

7

PROTI:

2

ZDRŽAL SA:

0

5. Sezóna 2018/2019
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
Tento bod bol preskočený z časového dôvodu.
b) Úprava zloženia RD Skoky na lyžiach - informácia
Ivan Ivanič vyzval k hlasovaniu o vyradení J. Obšajsníka z RD skokanského úseku a úseku severskej
kombinácie na základe žiadosti P-SU a P-USK.
Uznesenie č.

05-19/65

P-SLA schvaľuje:
Uznesenie č. EL-P-SU-01/2019 – z dňa 18.1.2019
Úsek skokov na lyžiach vyraďuje z Reprezentácie skokov na lyžiach pre sezónu 2018/2019 Jakuba
Obšajsníka – narodený 30.6.2005
Uznesenie č. EL-P-USK-01/2019 – z dňa 18.1.2019
Úsek severskej kombinácie vyraďuje z Reprezentácie severskej kombinácie pre sezónu 2018/2019
Jakuba Obšajsníka – narodený 30.6.2005.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
6. Vzdelávanie
a) Výukový program pre odbornosť akrobatické lyžovanie, bež. lyžovanie a skoky na lyžiach schválenie
K. Saalová informovala prítomných dopracovaním ďalších 3 nových výukových programov vedením
príslušných úsekov, ktoré sú súčasťou systému jednotného vzdelávania SLA.
Uznesenie č.

05-19/66

P-SLA schvaľuje výukový program pre odbornosť inštruktor akrobatické lyžovanie, inštruktor
severských disciplín, tréner akrobatického lyžovania a tréner pre skoky na lyžiach.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
Zároveň predstavila aktuálny stav tvorby materiálov do systému jednotného vzdelávania SLA
a informovala o materiáloch v procese prípravy - príloha č. 5.
Pripomenula, že nemá žiadnu informáciu zo strany UAD k tvorbe výukového programu (metodiky)
pre trénera zjazdového lyžovania.
b) Plán vzdelávania – jar 2019 – aktualizácia
K. Saalová predstavila plán vzdelávania na jar 2019 – príloha č. 6.
K. Saalová informovala, že vzdelávací seminár #3 sa nebude konať cez víkend, ale cez pracovný
týždeň a to z dôvodu, že cez víkend sú športové podujatia.
P-SLA berie na vedomie Plán vzdelávania – jar 2019.
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c) Členstvo SLA v Interski
GS informoval, že potrebujeme podať žiadosť na Interski o členstvo v Interski. Interski je zastrešujúca
organizácia pre vzdelávanie lyžiarskych športov. SLA aktuálne nie je členom, ale v minulosti sme boli
členom ako SLZ. GS a K. Saalová pripravia všetky potrebné podklady v mene SLA.
Uznesenie č.

05-19/67

P-SLA schvaľuje podanie žiadosti SLA o členstvo v Interski.
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Interski kongres sa bude konať 17.-22.3.2019 v Pamporovo, Bulharsko. GS navrhol poslať 2 zástupcov
za SLA na Kongres Interski 2019, navrhuje K. Saalovú a M. Dideka.
Uznesenie č.

05-19/68

P-SLA schvaľuje vyslanie 2 osôb na Interski kongres 2019 za SLA.
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

K. Saalová sa informovala ako má riešiť odmenu pre trojicu inštruktorov, ktorí pripravili výukový
program pre inštruktora alpských disciplín, či má využiť ustanovenie Mzdovej smernice SLA, alebo
žiadať jednorázovú odmenu za vypracovanie metodiky.
I. Ivanič uviedol, že preferuje v takomto prípade jednorázovú odmenu za dielo. Nikto z prítomných
nenamietal.
7. Zmluvy a dohody
a) Príspevok uznanému športu 2019
Zmluva podpísaná štatutármi.
b) KŠZ 2019
Zmluva podpísaná štatutármi.
c) SAUŠ 2019
Zmluva podpísaná štatutármi.
d) EYOF 2019
Zmluva podpísaná štatutármi.
e) Top Tím 2019
Zmluva podpísaná štatutármi.
Uznesenie č.

05-19/69

P-SLA schvaľuje Zmluvy a dohody a) Príspevok uznanému športu 2019, b) KŠZ 2019, c) SAUŠ 2019,
d) EYOF 2019, e) Top Tím 2019 am-block
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
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f) J. Hermély
M. Hliničan informoval dôvody, ktoré viedli k opätovnému predloženiu zmluvy za činnosť trénera pre
alpský snowboarding, J. Hermélyho.
M. Mersich zvýraznil formuláciu „na dobu určitú s opciou“, ktorú je potrebné v znení zmluvy
preformulovať. Ďalej uviedol, že záležitosti vykonávania takejto práce sú mu v tejto chvíli nejasné
a chcel vedieť aký prínos pre SLA bude mať takýto odborník a ako bude plnenie jeho povinností
kontrolované.
GS poznamenal, že zmluva by mali korešpondovať so sezónou: 1.5. – 30.4. vzhľadom na to, že ide
o trénerskú činnosť. Kvantitatívne parametre by tam mali byť jasne stanovené. Ďalej uviedol, že
v takýchto prípadoch by P-SLA malo mať aj právomoc uvedenú zmluvu zrušiť ak nie sú produkované
výsledku v danom športe a nie tolerovať trénerov pravidelne mesačne platených z prostriedkov SLA
bez toho, aby im boli stanovené ciele a nasadená na nich kontrola čo vlastne robia a ako to robia.
Uviedol, že SLA sa musí reformovať smerom k používaniu inštitútu „vyvodenie dôsledkov
z neúspechu“, a to sa týka všetkých trénerov, ktorí sú na výplatnej listine SLA. Má za to, že jedine takýto
prístup zavedie poriadok a cielenú aktivitu zameranú na kvalitné výsledky športovcov RD-A/B a RDU21/23.
I. Ivanič uviedol, že by P-SLA malo v tomto smere rešpektovať rozhodnutie úseku a má za to, že toto sú
rozhodnutia úseku a nie P-SLA.

Úloha # 4 z 05. P-SLA – Vykonať aktualizáciu znenia štandardnej zmluvy na výkon trénerskej
činnosti.
Termín: 01/05/2019

Úloha # 5 z 05. P-SLA – OU doručia návrhy RD trénerov, ktorých chcú zazmluvniť od
01.05.2019 aj s očakávaniami na ich činnosť a výsledky z tejto činnosti.
Termín: 01/05/2019

Uznesenie č.

05-19/70

P-SLA schvaľuje podpísanie trénerskej zmluvy s J. Hermélym do dátumu 30.4.2019.
ZA:

8

PROTI:

0

Neprítomný:

1

T. Murgáč nebol prítomný na hlasovaní.
8. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
P. Penkert v krátkosti informovala, že v posledných týždňoch prebiehala najmä kontrola doručených
vyúčtovaní a vyúčtovania čerpania na ministerstvo.
b) Cestovné náhrady
P. Penkert informovala o podmienkach poskytovaní cestovných náhrad podľa zákona, ktoré musia byť
zosúladené. Apelovala na úpravu ekonomickej smernice v súlade s platnou legislatívou SR.
Predsedníctvo SLA zobralo správu na vedomie.
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Úloha # 5 z 05. P-SLA – Sekretariát SLA spolu s KRK upraví pravidlá účtovania cestovných
náhrad.
Termín: 01/05/2019
9. Rôzne
a) Žiadosť K. Povrazník - rozhodnutie
GS predniesol žiadosť K. Povrazníka ohľadom refundácie jeho cestovných nákladov na vedeckú
konferenciu v Lahti, na ktorej sa plánuje zúčastniť. K. Povrazník žiada SLA o preplatenie nákladov
na letenky do Fínska.
P-SLA sa oboznámilo s programom konferencie a jej prednášajúcimi. Uzhodlo sa, že sa jedná hlavne
o akademické výskumy, pozvaní prednášajúci sú najmä z akademického prostredia, nie zo športového
prostredia a naviac SLA nikdy nepoverila p. Povrazníka výskumnou činnosťou v oblasti analýzy
pohybového aparátu.
Ivanič vyzval prítomných k hlasovaniu k žiadosti K. Povrazníka.
Uznesenie č.

05-19/71

P-SLA schvaľuje žiadosť K. Povrazníka voči SLA o preplatenie nákladov spojených s letenkami do
Fínska na vedeckú Konferenciu v Lahti.
ZA:
2
PROTI:
6
ZDRŽAL SA:
1
b) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
M. Mersich poznamenal, že niektorí členovia SLA sú schvaľovaní duplicitne. GS argumentoval, že ide
o ich chybné postupovanie pri predlžovaní členstva a následne systém automaticky vyhodnotí, že ide
o nového člena, aj napriek tomu, že v SLA už registrovaný je.
Uznesenie č.

05-19/72

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov SLA podľa priloženého zoznamu.
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Se-SLA prezentoval situáciu ohľadom žiadosti p. Franka, v ktorej žiada zaregistrovať nový klub LK
Martinské Hole a preniesť členstvo z existujúceho klubu LK Martin na tento nový klub. P-SLA sa
oboznámilo so všetkými predloženými dokumentami a porovnalo ich s povinnými dokumentami podľa
Registračného poriadku. Takisto sa P-SLA oboznámilo s mailovou komunikáciou p. Franka
a pracovníkov Se-SLA. P-SLA žiada poslať p. Frankovi výzvu na doloženie všetkých požadovaných
dokumentov a následne sa bude registračný pracovník jeho žiadosťou zaoberať.

Úloha # 6 z 05. P-SLA – Informovať p. Franka o povinnostiach žiadateľa o registráciu klubu.
Termín: 23/05/2019
Ján Tánczos odišiel 17:45.
Predsedníctvo SLA prítomne v počte 8.
c) ISPO 2019
M. Mersich podal stručnú informáciu z ISPO 2019 konaného dňa 3.-6.2.2019 v Mníchove. Predstavil
zoznam výrobcov športového materiálu, ktorí prejavili záujem o partnerstvo s SLA. Uviedol, že jednania
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sú veľmi komplikované nakoľko SLA odstúpila všetky plochy členom RD-A v zjazdovom lyžovaní
a potenciálni partneri nie sú ochotní sponzorovať a investovať do mládeže pokiaľ nemajú v portfóliu
už zavedené špičkové meno.
10. Záver
Zapísal
Martina Husárová

Overil

Overil

Predsedajúci

L. Šandor

J. Gantnerová

Ivan Ivanič

Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Úlohy a uznesenia
4. Média a SLA
5. Stav podkladov - Smernica jednotného vzdelávania - február 2019
6. Plán vzdelávania jar 2019
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 12.02.2019

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 5. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 19.februára 2019 (utorok) o 10:00 hod. , v zasadacej miestnosti č.107,
Športového gymnázia, Trieda SNP 54, 974 01 B.Bystrica
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Médiá a SLA – prezentácia a diskusia, hosť J.Bednár
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 - informácia
b) Bilancia 2018 a dorovnanie – schválenie
5. Sezóna 2018/19
a) Stručná informácia OU o priebehu MS, MSJ, EYOF a UNI – informácia
b) Úprava zloženia RD Skoky na lyžiach - informácia
6. Vzdelávanie
a) Výukový program pre odbornosť akr. lyžovanie, bež. lyžovanie a skoky na lyžiach - schválenie
b) Plán vzdelávania – jar 2019 – aktualizácia
7. Zmluvy a dohody
a) Príspevok uznanému športu 2019
c) SAUŠ 2019
b) KŠZ 2019
d) EYOF 2019
8. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
9. Rôzne
a) Žiadosť K.Povrazník - rozhodnutie
b) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
a) Rozdelenie prostriedkov 2019 - schválenie
10. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Viceprezident SLA

Číslo
úlohy

Úloha
zadaná na
P-SLA č.

Text úlohy

Zodpovedný

Termín plnenia

GS

05.07.2018

Aktuálny stav
plnenia

Poznámka

GS kontaktovať Karola Mihoka (bývalý predseda úseku telesne postihnutých športovcov)
1.

01.

2.

01.

3.

01.

4.

01.

5.

01.

6.

01.

7.

01.

8.

01.

9.

01.

1.

02.

2.

02.

3.

02.

4.

02.

5.

02.

1.

03.

2.

03.

3.

03.

4.

03.

5.

03.

ohľadom investičného majetku SLA prideleného týmto športovcom v minulosti so
žiadosťou uviesť, kde sa majetok nachádza, kto ho používa a v akom je stave, a neodkladne

splnené

ho vrátiť do skladu SLA v Liptovskom Mikuláši.
GS zosumarizovať existujúce poistné zmluvy, konzultovať so štatutármi a následne osloviť spoločnosťGSRESPECT k predloženiu
30.07.2018proti ponuky.
splnené
Se-SLA vyžiadať od zástupcov reprezentantov povinnú dokumentáciu a archivovať podľa
protokolu.
Vedenia úsekov, ktorých športovci sú zaradení do skupiny Talentovaná mládež 2018 za viac
ako jeden úsek si vykomunikujú a odsúhlasia ako postupovať v príprave a účasti na

Se-SLA

30.07.2018

splnené

ULT,UAL

30.07.2018

splnené

SSaMD

30.06.2018

splnené

P-SLA

30.03.2019

trvá

Vzdelávanie

30.08.2018

splnené

Sekretári OU

30.07.2018

splnené

OÚ SLA

30.07.2018

trvá

SLA

30.09.2018

splnené

vybraných súťažiach v prípade takéhoto športovca (predovšetkým N.Fričová, A.Masár).
SSaMD vyzve vedenie SU a USK k predloženiu vyhodnotenia splnenia kritérií na zaradenie
do Talentovanej mládeže SLA 2018.
P-SLA vytvorí pracovnú skupinu z nezávislých členov SLA (eventuálne mimo SLA), ktorá
prekontroluje opodstatnenosť existujúcich kritérií na zaradenie do Talentovanej mládeže
SLA 2018 so zámerom ich objektívnosti a náročnosti.
Zapracovať do prípravy Vzdelávacieho semináru SLA 02/2018 poznatky zo semináru
01/2018 a štrukturovať seminár ako viacúsekový v odbornej časti.
deaktivácia FIS kódov pretekárov, ktorí nebudú pretekať na FIS podujatiach.
Všetky odvetvia prehodnotiť potreby súčasne priradených vozidiel v správe a navrhnúť ich
vlastnú predstavu ako manažovať vozový park v budúcnosti.
Refundácia úhrady za homologizácie mostíka vo výške 550 CHF v prospech účtu vlastných
zdrojov SU.
Úsek Skokov na lyžiach vyšle do polovice septembra pracovnú skupinu aby zhodnotil stav
zariadenia skokanského areálu na Štrbskom Plese a pomenovala a ocenila minimálne
potrebné opravy a úpravy aby sa mostík mohol čo najskôr používať pre prípravu

SU

30.09.2018

splnené

OÚ SLA

30.10.2018

splnené

talentovanej mládeže a reprezentácie. Správu následne predloží na 3.P-SLA.
Úseky predložiť návrhy súťažných poriadkov na sezónu 2018/19.
Sekretariát SLA spracovať žiadosť o príspevok uznanému športu 2019.
Dopracovať zoznam zmlúv o informáciu kedy a ako sa obnovujú/vypovedajú.
Vedenie UTL vykoná revíziu vyúčtovaní Nikoly Fričovej a vyznačí výdavky, ktoré považuje
za oprávnené a tie postúpi na úhradu.
Se-SLA pripraviť harmonogram pracovných stretnutí s úsekmi k vynulovaniu platobnej
fronty.
Sekretári disciplín informovať tých zákonných zástupcov športovcov, ktorí čerpajú
príspevok na Talentovanú mládež na meno individuálne o navýšení, aby predložili

Se-SLA
Se-SLA

27.09.2018
30.09.2018

splnené
splnené

L.Šandor

10.12.2018

splnené

Se-SLA

03.12.2018

splnené

Se-SLA

30.11.2018

splnené

Krízový štáb

16.12.2018

nesplnené

Se-SLA

30.11.2018

splnené

Se-SLA

30.11.2018

splnené

GS

30.11.2018

trvá

Se-SLA

30.05.2019

trvá

K.Saalová

16.01.2019

doplnkové vyúčtovanie príspevku v čo najkratšom termíne.
Členovia krízového štábu SLA predložia oprávnené vyúčtovanie výdavkov súvisiacich s
riešením vzniknutej situácie v SLA v období 07/2016 až 09/2018.
Úloha č.5/3 – Sekretári disciplín okamžite kontaktovať tých športovcov z reprezentácie ,
ktorí nemajú kompletnú povinnú dokumentáciu doručenú do archívu Se-SLA. Termín :
30.11.2018

6.

03.

7.

03.

08.

03.

09.

03.

10.

03.

11.

03.

12.

03.

1.

04.

2.

04.

3.

04.

4.

04.

Sekretári disciplín okamžite kontaktovať tých športovcov z Talentovanej mládeže, ktorí
nemajú kompletnú povinnú dokumentáciu doručenú do archívu Se-SLA.
GS kontaktuje správcu webového sídla SLA s požiadavkou vypracovať automatický výpočet
bodovacieho rebríčku pre Slovenský pohár a výkonnostného rebríčku v bežeckých
disciplínach.
Se-SLA rozúčtuje poplatky za jednotlivé podujatia FIS podľa fakturácie zo strany FIS na
jednotlivé úseky, a Slovenskému paraolympijskému výboru za ich podujatie v Jasnej 08.09.02.2019.
Pripraviť námety na Vzdelávací seminár SLA #3 (marec 2019) a distribuovať jednotlivým
predsedníctvam úsekov aby sa vyjadrili aké témy zaradiť do obsahu seminára.
Vypracovať Smernicu k Jednotnému systému vzdelávania SLA.
P-USK a P-UAD vyjednajú vzájomne podmienky prevodu automobilu VW Multivan PP321CV späť pod správu P-UAD.
Se-SLA informovať predmetné biatlonové kluby o nesúhlasnom stanovisku P-SLA vo veci
ich žiadosti.
Se-SLA pripraví formuláciu k zrušení/pozastavení uznesení súvisiacich s činnosťou
Krízového štábu.
Preskúmať možnosti spolupráce s profesionálnou mediálnou organizáciou ohľadom správy
a riadenia sociálnych médií.
Požiadať právnu zástupkyňu SLA o vytvorenie formulácie pre súhlas zákonného zástupcu
pre sprevádzanie neplnoletej osoby.
GS pripraviť rozdelenie finančných prostriedkov 2019 podľa uznesenia 4.P-SLA

trvá

K.Saalová

30.04.2019

trvá

USK/UAD

30.11.2019

splnené

Se-SLA

30.11.2018

splnené

Se-SLA

10.01.2019

splnené

Prezident

30.01.2019

splnené

Se-SLA

10.01.2019

splnené

Se-SLA

15.01.2019

splnené

len bodovací

Prehľad uznesení zasadnutia P-SLA:
Číslo uznesenia
25-16/331
25-16/332
25-16/333
25-16/334
25-16/335
25-16/336

Text

Status

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.
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 schválená uzn. 2115/298 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 budú v súlade so zákonom

25-16/337

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
26-16/342
26-16/343
26-16/344

Miseje, Molotta Michal
Členovia P-SLA súhlasia s vyredením bodu 2 - vyjadrenie dôvery prezidentovi SLA
z programu 26. zasadnutia P-SLA.
Členovia P-SLA vyjadrujú dôveru prezidentovi SLA. Hlasovanie "ZA" znamená
vyjadrenie dôvery.
P-SLA poveruje športových riaditeľov OÚ SLA prípravou zoznamov ich športových
odborníkov, ktoré doručenia na Se-SLA do 18.4.2016.
P-SLA poveruje se-sla a právneho zástupcu SLA vypracovaním manuálu k žiadosti
na základe pokynu komisie vzdelávania do 20.4.2016.
P-SLA poveruje Se-SLA predložiť na overenie právnej zástupkyni návrh Internej
smernice o uznávaní licencií na návrh komisie vzdelávania.
P-SLA poveruje sekreariát SLA v spolupráci s právnym zástupcom SLA
vypracovaním právomocí predsedu komisie vzelávania, ktorými sa doplní
organizačný poriadok SLA v príslušnej časti.
P-SLA zaväzuje Se-SLA aby na najlbižšie zasadnutie P-SLA zaradil do programu

26-16/345

odvolanie a voľbu nových členov komisie vzdelávania na návrh predsedu Ko-VZd z
dôvodu reštrukturalizácie komisie.

26-16/346

26-16/347

P-SLA poveruje Se-sla v spolupráci s účtovníčkou SLA vystavením daňových
dokladov za odborný seminár dňa 8.4.2016 a absolvované kurzy v marci 2016.
P-SLA poveruje Se-SLA v spolupráci s účtovnou poradkyňou a KV riešením návrhu
cenotvorby a spôsobu príjmania platieb za kurzy a za vzdelávanie.
P-SLA nariaďuje se-sla osloviť p. Ternavského a p. Povrazníka predložením rozpisu

26-16/348

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

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

P-SLA súhlasí s účasťou členov ÚAD (Zuzula Timotej, Igor Vlha, Tomáš Žampa) na
27. zasadnutí P-SLA ako hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Václava Kleina na 27. zasadnutí P-SLA ako hostí
zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Antona Borisa na 27. zasadnutí P-SLA ako
hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Mirky Poprockej na 27. zasadnutí P-SLA ako
hostí zasadnutia.
P-SLA súhlasí s účasťou člena ÚAD, Jozefa Poprockého na 27. zasadnutí P-SLA ako
hostí zasadnutia.
Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA dňa 29.05.2016 (nedeľa)
s miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21 , 062 01 Vysoké

27-16/354

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)

27-16/357
27-16/358
27-16/359
27-16/360
27-16/361
27-16/362

P-SLA schvaľuje tlačivo "Registračný formulár športových odborníkov SLA"
vypracované Komisiou vzdelávania SLA (tlačivo tvorí prílohu tohto e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu Zmluvy o poskytnutí služby lektora
pre vzdelávaciu aktivitu SLA (návrh zmluvy tvorí prílohu e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh štandardného formátu tlačiva pre vzdelávací kurz SLA
(tlačivo tvorí prílohu e-mailu).
P-SLA schvaľuje návrh právomoci KoVZ a jej predsedu (návrh tvorí prílohu emailu).
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 schvaľuje nové zloženie

27-16/363

27-16/364
27-16/365

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 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 (nedeľa)

27-16/366

Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry) Ivana Ivaniča, predsedu BÚ SLA,

27-16/367

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: P-SLA

27-16/370

schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby každý člen legislatívno-právnej komisie
SLA mal ukončené právnické vzdelanie minimálne 1. stupňa).

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

P-SLA schvaľuje program 28. zasadnutia
P-SLA schvaľuje návrh na rozpočet sekretariátu a manažmentu asociácie 2016 na
sumu 130.000 €
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 2%-2%-6% pre SÚ, SK
a ÚAL v pôvodnom znení
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 4% pre všetky
odborné úseky, s 50% redukciou ÚLT a delením získanej sumy na polovice medzi

splnené
splnené
splnené
splnené

ÚSB a ÚAL.
P-SLA schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorý tvorí
EL

29-16/375

prílohu tohto e-mailu. Ruší sa disciplinárny poriadok SLA zo dňa 3.1.2015 v

splnené

celom rozsahu.
P-SLA schvaľuje Registračný, prestupový a licenčný Slovenskej lyžiarskej asociácie,
EL

29-16/376

EL

29-16/377

ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa Registračný, prestupový a licenčný

splnené

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

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

29-16/378

znení dodatku č. 1, a to pre rok 2016 z dôvodu doručenia predbežného opatrenia

trvá

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

29-16/379

tak, že sa budú uhrádzať iba náklady nevyhnutné na chod sekretariátu SLA a
záväzky SLA, nesplnením ktorých by bola SLA vystavená nárastu nákladov a/alebo

trvá

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

29-16/380

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť

splnené

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
EL

29-16/381

podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení spoločne rozhodnúť o
tom, ktoré záväzky SLA budú uhradené SLA počas obmedzenia čerpania vlastných

trvá

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 niektorých členov SLA na
EL

29-16/382

zrušenie uznesení konferencie SLA konanej dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor
je vedený na Okresnom súde v Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158. Zároveň

trvá

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
EL

29-16/383

lehotu 1 dňa počas doby, kým nebude súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu
niektorých členov SLA na zrušenie uznesení Konferencie SLA konanej dňa

trvá

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
EL

29-16/384

úsekov (P-OU), poradných orgánov a komisií zriadených P-SLA a P-OU sa vykoná
výlučne až po doručení originálov predmetných zápisov na registratúrne stredisko

trvá

SLA (Karpatská 15, 05801 Poprad). V prípade, že originály zápisov so všetkými
potrebnými náležitosťami a prílohami nebudú doručené správcovi registratúry v
zmysle tohto uznesenia, SLA nebude na ne prihliadať.
V prípade, že P-OU nebude postupovať v súlade s týmto uznesením, SLA na
takéto rokovania nebude prihliadať, z dôvodu nesplnenia povinnosti uloženej PSLA , 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 proti predbežnému opatreniu, ktoré vydal
EL

29-16/385

Okresný súd Poprad sp. zn. 9C/268/2016 dňa 30.06.2016, disciplinárne orgány

splnené

podľa disciplinárneho poriadku SLA zo dňa 3.1.2015. 2. Disciplinárne orgány podľa
bodu 1. tohto článku disciplinárneho poriadku postupujú a konajú v rozsahu
postupov a podľa právomoci určených disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa
3.1.2015.
P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka Repku, a
EL

29-16/386

EL

29-16/387

podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní, uskutočnením výberu a
dohodnutím podmienok, a to v celom rozsahu bez obmedzenia, vo veci

splnené

zabezpečenia marketingových činností pre SLA.
P-SLA schvaľuje návrh zmluvy medzi SLA a TMR a. s. o poskytnutí reklamného
plnenia v celkovej sume 20.000 eur/rok 2016 v prospech vybraných športovcov.

splnené

P-SLA schvaľuje formulár žiadosti o poskytnutie príspevku MŠVVaŠ SR uznanému

29-16/388

športu v roku 2017, ktorého obsah tvoria údaje zaslané zástupcami jednotlivých
odborných úsekov SLA. P-SLA zároveň poveruje Sekretariát SLA zaslaním žiadosti

splnené

na MŠVVaŠ SR do požadovaného termínu.

29-16/389

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

29-16/390

krízového štábu. Krízový štáb bude pracovať v zložení: prezident, viceprezidenti a

splnené

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

29-16/391
29-16/392

predseda KRK SLA.
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
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

P-SLA volí do funkcie člena Disciplinárnej komisie SLA p. Vincenta Friča (ÚLT)

splnené

29-16/397

P-SLA volí do funkcie Orgánu pre riešenie sporov p. Martina Jánošku (ÚLT)

splnené

Zodpovedný

Termín

Poznámka

29-16/398
29-16/399

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
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-17/16 zo dňa 05.08.2016 o

splnené
splnené

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 prostriedkov
EL

29-16/400

členom RD A, RD B, RD U21 v sezóne 2015/16 na základe predloženého rozpočtu
ÚAD 2016 na ČS ÚAD 23.4. 2016, v dôsledku schváleného rozpočtu SLA P-SLA

splnené

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

30/16/403

P-SLA schvaľuje program 30. zasadnutia s pozmenením poradia a to nasledovne:
bod 11a bude zaradený pred bod 4 programu.
P-SLA schvaľuje poveriť organizáciou EUCup mužov v zjazdovom lyžovaní 02/2017
organizačnú zložku ESL.
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov jednotlivých úsekov z
roku 2015 nasledovne: Zostatok každého úseku bude ponížený o 50% a táto suma
bude predmetom dorovnania každému úseku podľa toho, či je úsek príjemca

splnené
splnené

splnené

(+zostatok) alebo dlžník (-zostatok)
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov jednotlivých úsekov z

30/16/404

roku 2015 nasledovne: Chýbajúca suma pre úseky po dorovnaní podľa UZN. 3016/403, ktoré skončili s kladným zostatkom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu

splnené

FIS zdrojov asociácie z prostriedkov 2017.

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

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

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

úseku.
P-SLA berie na vedomie prijatú žiadosť, poveruje GS pripraví návrh odpovede pre

30-16/412

Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu odpovede P-SLA bude tento

splnené

zaslaný na adresu múzea.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD 1-20/16 o prerozdelení finančných
prostriedkov členom UAD z radov RD A, RD B, RD U21 za zaradenie do RD na

30-16/413

sezónu 2016/17, ktorým je výsledná finančná podpora (schválená ČS UAD

splnené

23.4.2016) všetkým členom všetkých RD 2016/17 za splnenie výkonnostných
kritérií ponížená o 30%.
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 3-20/16 o prerozdelení

30-16/414

finančných prostriedkov z rozpočtu UAD 2016 pre mládežnícke kluby UAD za ich

splnené

činnosť v sezóne 2016/16, viď príloha č. 18 zápisu z 30 zasadnutia P-SLA

30-16/415

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

splnené

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

31-16/416

predmetný dokument do uvedeného termínu nepodpíšu, budú po tomto termíne
prihlasovaní na preteky FIS kalendára 2016/2017 s dátumom konania 4. januára

Uznesenie nie je
schválené.

2017 a neskôr, až do doby, pokiaľ nepodpíšu Štatút reprezentanta SLA 2016/17.

31-16/417
31-16/418

P-SLA schvaľuje program 31. zasadnutia bez pripomienok

splnené

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

splnené

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

31-16/419

lyžovaine" pod ÚAD a riadenia tohto odvetvia a jeho športovcov formou Komisie

splnené

pre rýchlostné lyžovanie.

31-16/420

GS spolu s predsedkyňou KRK SLA pripraví odvolanie na výzvu z MŠVVaŠ SR
ohľadom vrátenia finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej v roku 2015

splnené

P-SLA odsúhlasuje personálne zloženie na stretnutí s HKŠ MŠVVaŠ SR v zložení:

31-16/421

prezident, štatutári SLA, predsedkyňa KRK SLA, JUDr. Faithová - právnik SLA,

splnené

ombudsman OSV. GS zašle zoznam zloženia na stretnutí s HKŠ.
P-SLA berie na vedomie stav podpísaných štatútov na prebiehajúcu sezónu

31-16/422

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

splnené

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 podujatie SZU 2017 vo výške 8.448 eur
31-16/423

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 2016/2017.
31-16/424

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

splnené
splnené

nominačných kritérií a to v zložení:
Za úsek bežeckého lyžovania:
Ženy: Segečová Eva, Smerčiaková Aneta
Muži: Šulek Miroslav, Michalovský Rudolf
Realizačný tím: Malák Michal – vedúci výpravy, Kubiš Mário – tréner

31-16/425

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

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

31-16/426

Peter Bartoň (vedúci akcie, servis)
Predsedníctvo SLA schvaľuje nomináciu úseku akrobatického lyžovania na MS

Sierra Nevada:
Vedúci výpravy: Tomáš Murgáč
Ženy: Zuzana Stromková

Muži: Richard Jurečka

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

31-16/425

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

Zuzana

Šafáriková

Andrea

Staroňová

Laura

Jaročšák

Miroslav

Mažgút

Denis

náhradník

Košík

Tomáš

Team Official

Coach

Mažgút

Branislav

Team Official

Coach

Bobrovský

Miroslav

Team Official

Coach - náhradník

Pavelka

Juraj

Team Official

Coach - náhradník

Košík

Radoslav

Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete
Athlete

náhradníčka

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 podujatie MS
EL

32-17/427

v zjazdovom lyžovaní 2017, St. Moritz v zložení a v súlade s rozhodnutím P-ÚAD zo

splnené

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
EL

32-17/428

na základe predbežných koeficientov tabuľky činnosti úsekov 2016 (predložená ako
návrh na 32.P-SLA, príloha) a to nasledovne po zaokrúhlení na celé čísla: UAD:

splnené
Pozn.: v maily z

52.000 eur, BU: 48.000 eur, SNB: 17.000 eur, UAL: 12.000 eur, UTL: 16.000 eur,
SU: 8.000 eur, SK: 7.500 eur na úsek a v súlade s predpisom MŠVVaŠ SR o

27.2.2017 je vedené

oprávnených výdavkoch z príspevku.

pod číslo 33-17/422

32-17/429

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

splnené

32-17/430

P-SLA schválilo p. Ivaniča za predsedu Marketingovej komisie

splnené

32-17/431

P-SLA schválilo nominácie na MS 2017 - BU, SNB, UAD, UAL

splnené

32-17/432

P-SLA schválilo, že na najbližšom predsedníctve budú prerokované návrhy

trvá

rozpočtu prerozdelenie štátnych zdrojov na rok 2017
32-17/433

P-SLA schválilo zmluvu p. Martinkovičovej
P-SLA schválilo dodatok zmluvy Profo SK, s tým, že asociáciou budú

splnené

32-17/434

hradené 2 fotoreporty na úsek. Fotoreporty nad tento rámec si bude

splnené

úsek hradiť z úsekových prostriedkov.
P-SLA schválilo Organizačný poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie
EL

33/17/435

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

splnené

33/17/436

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

splnené

33/17/437

P-SLA schválilo čerpanie príspevku uznanému športu z kapitoly „Správa a

splnené

33/17/438

34-17/437

prevádzka“ národného športového zväzu z I. tranže vo výške 25 000€
P-SLA schválilo návrh koncepcie rozpočtu 2017 – Návrh p. Ivaniča a p.
Mersicha
P-SLA poveruje P-UAD zvolaním členskej schôdze ÚAD na termín
22/04/2017 alebo 21/04/2017 aby bola zabezpečená legitimita delegátov

splnené

schválené

ÚAD na Konferencii SLA 2017 v súlade so 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 rozsahu - meno,
34/17/440

priezvisko, korešpondenčná adresa, email, vrátane zápisnice ČS, do

splnené, okrem UAD

7.4.2017. Úseky - UAD a US, ktoré dovtedy nemajú realizovanú ČS majú
túto povinnosť do 12.4.2017.
34/17/441

34/17/442

P-SLA schvaľuje Iva Ivaniča ako predsedajúceho na Konferencii SLA 2017
P-SLA nariaďuje P-OU doručiť na Sekretariát SLA exaktnú formu kritérií,
účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu,

splnené

splnené, okrem UAD

pre Rozvoj talentovanej mládeže daného OU. Termín: 7.4.2017
34/17/443

34/17/444

P-SLA poveruje p. Košickú a p. Škrovinovú k vypracovaniu a podaniu
návrhu k zrušeniu registrácie DPH pre SLA.
P-SLA berie na vedomie ponížene stavu majetku SLA o 4990,80 € z toho
3500€ - štátne zdroje 2015, ktoré sú predmetom vrátenia na MŠVVaŠ SR.

trvá

splnené

P-SLA schválilo samostatnú evidenciu pohľadávok v účtovnej evidencii
34/17/445

voči partnerom SLA ku 31.12.2016 (nezdokladované výdavky) vo výške

splnené

10026 €.

EL

34/17/446

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2017 dňa 06.mája 2017 (sobota) s
miestom konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01

splnené

Vysoké Tatry o 10,00 hod.

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

21.04.2017

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

34/17/447

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

splnené

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

28.04.2017

UZN - Predsedníctvo SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2017 na deň
EL

34/17/448

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

splnené

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

34/17/449

EL

34/17/450

EL

34/17/451

UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Koncepciu činnosti a hlavné smery
rozvoja SLA na olympijský cyklus 2018-2022 (v prílohe).
UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Výročnú správu SLA za rok 2016 (v
prílohe).
UZN - Predsedníctvo SLA schvaľuje Správu Predsedníctva SLA 2016 (v
prílohe).

28.04.2017
splnené
splnené
splnené

05.05.2017
05.05.2017
05.05.2017

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Predpisu o kritériách, účelu a
EL

34/17/452

rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na

splnené

účel rozvoja talentovaných športovcov SLA (v prílohe).

05.05.2017

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 SLA

splnené

Vladimír Staroň – člen Kontrolno-revíznej komisie SLA
Pavol Ilenčík - člen Kontrolno-revíznej komisie SLA
Pavol Kutlík - člen Kontrolno-revíznej komisie SLA
Ing. Božena Gerhátová - MŠVVaŠ SR Sekcia štátnej starostlivosti o šport a
mládež
Ing.Alica Fisterová – Hlavný kontrolór športu
Anton Siekel – Prezident SOV
Mgr.Roman Benčík – Riaditeľ VŠC DUKLA
Mgr.Boris Čavajda – Riaditeľ NŠC
kpt. Mgr. Juraj Minčík – Riaditeľ ŠCP
EL

34/17/454

EL

34/17/455

EL

34-17/456

EL

34-17/457

EL

34-17/458

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.

05.05.2017
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

34-17/459

Konferencia schválila pôvodný program 6. zasadnutia Konferencie.

splnené

34-17/460

Konferencia schválila predložený Rokovací poriadok.

splnené

34-17/461

Konferencia schválila predložený Volebný poriadok.

splnené

34-17/462
34-17/463
34-17/464
34-17/465
34-17/456
34-17/457
34-17/458

Konferencia schválila zapisovateľa – Ing. Katarína Hyblerová/Se-SLA
Konferencia schválila Overovateľov – Peter Červeň/UAL, Kamil
Povrazník/UAD
Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU
Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie - Jánoška
Martin/ULT, Róbert Hliničan/SNB, Richard Jurečka/UAL
Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Peter Ďurčo/BU,
Martin Gavalier/UTL, Pavol Ilenčík/UAL
Konferencia SLA schválila zloženie volebnej komisie – Ing. Ján Žiška/BU,
Ľubomír Masár/UTL, Vladimír Gáfrik/SU
Konferencia SLA schválila zoznam uznesení z Konferencie SLA 2016,
týkajúcich sa súdnych sporov.

06.05.2017
06.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
12.05.2017

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

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

nar. 25.8.1962, trvale bytom 976 34 Kordíky 167, do funkcie Prezidenta

splnené

SLA.
34-17/460
34-17/461
34-17/462
34-17/463
34-17/464
34-17/465
34-17/466

Konferencia SLA schválila verejné hlasovanie na Voľbu zástupcu
Bežeckého úseku v Predsedníctve SLA.
Konferencia zvolila Viktora Halířa ako zástupcu Bežeckého úseku v PSLA.
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.
Konferencia SLA schválila rozšírenia programu v bode č. 9 – Voľba
Viceprezidenta SLA.
Konferencia SLA schválila kandidátov na voľbu Viceprezidenta SLA v
súlade s článkom 3, bod 6. Volebného poriadku,

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Na základe spočítaných hlasov delegáti na Konferencii zvolili Jána Garaja,
34-17/467

nar. 13.4.1961, trvale bytom Gaštanová 511/5, Liptovský Mikuláš, za

splnené

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
34-17/469

zástupcami z každého športového odvetvia, k spracovaniu navrhovaných
zmien v stanovách. Zástupcovia z každého športového odvetvia nominujú

splnené

min. 1 delegáta do 5 pracovných dní. Spoločná práca tejto komisie musí
byť ukončená do 30.6.2017.
34-17/470

Konferencia zaväzuje P-SLA zvolať Mimoriadnu konferenciu SLA do

30.06.2017
splnené

30.9.2017 s jedným bodom programu - schválenie úpravy Stanov.
34-17/471

34-17/472

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

30.09.2017
splnené

splnené

príspevku uznanému športu na účel rozvoja 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
EL

35-17/475

2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti mimoriadnej konferencie

splnené

3. Schválenie programu mimoriadnej konferencie
4. Schválenie rokovacieho poriadku
5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
6. Voľba komisií mimoriadnej konferencie – mandátovej, návrhovej
7. Schválenie zmien stanov SLA
8. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenie finančných prostriedkov z
príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
9. Návrh a schválenie uznesení mimoriadnej konferencie SLA
10.Záver
EL

35-17/476

EL

35-17/477
35-17/478
35-17/479

35-17/480

Predsedníctvo SLA schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku mimoriadnej
Konferencie SLA 2017
Predsedníctvo SLA schvaľuje Ivana Ivaniča za predsedajúceho mimoriadnej
Konferencie SLA 2017, 15.06.2017 v B.Bystrici.
P-SLA schválilo program 35. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.
P-SLA schválilo Marina Mersicha ako koordinátora pracovnej skupiny,
ktorá spracuje pripomienky k Stanovám.
P-SLA schválilo dátum - 30.4. ako dátum, ku ktorému OU určia počet
aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí sa zúčastnili na min. 3 pretekoch

splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

organizovaných SLA za sezónu 2016/2017 s klubovou príslušnosťou.
35-17/481
35-17/482
35-17/483
35-17/484

P-SLA schválilo úpravu zmluvy DE plano s.r.o. v časti DPH a v dĺžke
trvania zmluvy – na určito.
Konferencia SLA schválila program zasadnutia Mimoriadnej Konferencie v
pôvodnom znení pozvánky.
Konferencia SLA schválila predložený Rokovací poriadok.
Konferencia SLA schválila zapisovateľa – Ing. Katarína Hyblerová/Se-SLA

splnené
splnené
splnené
splnené

35-17/485

Konferencia SLA schválila overovateľa – Kamil Povrazník/UAD

splnené

35-17/486

Konferencia SLA schválila overovateľa – Michal Malák/BU

splnené

35-17/487

Konferencia schválila Skrutátora – František Vavrinčík/SU

splnené

35-17/488

Konferencia SLA schválila Skrutátora – Stanislav Holienčík/BU

splnené

35-17/489
35-17/490
35-17/491

Konferencia SLA schválila zloženie mandátovej komisie – Richard
Jurečka/UAL, Henrieta Balážova/UAD, Peter Ďurčo/BU - predseda
Konferencia SLA schválila zloženie návrhovej komisie – Martin
Gavalier/UTL, Róbert Hliničan/SNB, Pavol Ilenčík/UAL - predseda
Mimoriadna konferencia SLA SCHVAĽUJE predložený návrh Stanov.

splnené
splnené
splnené

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

35-17/493
36-17/494
36-17/495
36-17/496
36-17/497
36-17/498

rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel
rozvoja talentovaných športovcov SLA.
Konferencia SLA schválila uznesenia prijaté na Mimoriadnej Konferencii
SLA
P-SLA schválilo program 36. zasadnutia P-SLA.
P-SLA schvaľuje predloženú Listinu talentov SLA na základe uznesení
športových odvetví, platnú na sezónu 2017/2018.
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
splnené
splnené
splnené
splnené

P-SLA udeľuje mandát štatutárom pri jednaním s Veronikou Velez36-17/499

Zuzulovou, Petrou Vlhovou, Adamom a Andreasom Žampovcami

trvá

ohľadom štatútu.
37-17/500
37-17/501
37-17/502
37-17/503

37-17/504

P-SLA schválilo program 37. zasadnutia P-SLA.
P-SLA splnomocňuje štatutárov k rozhodnutiu v spore zaradenia
pretekára Martina Bendika do reprezentácie SLA.
P-SLA schvaľuje smernicu k evidencii zmlúv medzi klubom a športovcom
na Sekretariáte SLA.
P-SLA schvaľuje úpravu listiny Talentovanej mládeže v športovom odvetví
ULT, SU, SNB a USK.
P-SLA schvaľuje zoznam klubov oprávnených čerpať z kapitoly Šport

splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

mládeže a upravuje príspevok na aktívneho športovca na sumu 203€.
37-17/505

P-SLA schvaľuje vykonávaciu smernicu k realizácii výplaty príspevku
Športovým klubom SLA z kapitoly Šport mládeže.

splnené

37-17/506

P-SLA schvaľuje smernicu o štátnej reprezentácii.

splnené

37-17/507

P-SLA schvaľuje udelenie čestných dekrétov celoživotných reprezentantov

splnené

v zjazdovom lyžovaní pre Otta Krajňáka a Františka Dolníka.
37-17/508

P-SLA schvaľuje používanie IT nástroja „SÚPISKA PRETEKÁROV“ pre

splnené

všetky športové odvetvia a príslušnú vykonávaciu smernicu.
37-17/509
37-17/510

P-SLA schvaľuje formát obchodnej spoločnosti ako „S R.O.“ na základe
uznesenia Konferencie 2017 číslo 34-17/473.
P-SLA schvaľuje navrhovaný predmet činnosti obchodnej spoločnosti. Viď
príloha.

splnené
splnené

P-SLA udeľuje mandát štatutárom k určeniu názvu obchodnej
37-17/511

spoločnosti, určeniu konateľa/ov, a spôsobu konania v obchodnej

splnené

spoločnosti.
37-17/512

P-SLA berie na vedomie nový logotyp pre úsek Akrobatického lyžovania a
schvaľuje doplnenie do design manuálu SLA - „Brandbook SLA“

splnené

P-SLA schvaľuje zástupcov jednotlivých športových odvetví v
Marketingovej komisii SLA:
Predseda: Ivan Ivanič,
BU: Martina Lichá,
EL

38-17/513

splnené

UTL: Martin Gavalier/Ladislav Šandor,
SU/USK: Ján Tánczos
UAL: Monika Poľanová
UAD: Miriam Madrová
SNB: Július Hermély

P-SLA schvaľuje menovanie V.Ternavského do funkcie dočasného
predsedu Ko-VZ na základe uznesenia Ko-VZ zo dňa 08.10.2017 s
rozsahom pôsobnosti v nasledovnom členení:
• organizuje, zvoláva a vedie prácu Komisie vzdelávania ( ďalej len Ko-VZ)
• vyhotovuje a doručuje zápis z každej Komisie vzdelávania,
EL

38-17/514

• zabezpečuje vzdelávania pre všetky úseky SLA po odbornej stránke
• poveruje členov Ko-VZ alebo inú osobu o zabezpečovaní vzdelávania

splnené

po , administratívnej a organizačnej stránke,
• poveruje zvoleného člena Ko-VZ za materiálno-technické zabezpečenie
pre lektorov podieľajúcich sa na vzdelávaní
• menuje lektorov pre vzdelávanie všetkých úsekov SLA v spolupráci s
úsekmi
• kontroluje a zabezpečuje plnenie lektorských zmlúv
• je zodpovedný za administratívne práce spojené so vzdelávaním a
súvisiace dokumenty pre všetky úseky v SLA
P-SLA schvaľuje elektronické uznesenie prijaté Predsedníctvom BÚ SLA
zo dňa 24.07.2017 v nasledovnom znení:
Predsedníctvo BÚ SLA na základe návrhu Trénerskej rady BÚ SLA
schvaľuje nomináciu na MAJSTROVSTVÁ SVETA v behu na kolieskových
lyžiach v stredisku Solleftea 2017 (SWE) v nasledovnom zložení:
38-17/515

Ženy: Procházková Alena
Muži: Mlynár Peter, Segeč Andrej, Šulek Miroslav

splnené

Juniori: Mikuš Ján, Šefčík Jozef
Náhradník: Smerčiaková Aneta
Realizačný tím:
Vedúci výpravy: Malák Michal
Tréneri: Valuška Ján, Žiška Peter
Servis / kuchár: Brugoš Juraj
38-17/516
38-17/517
38-17/518
38-17/519
38-17/520
38-17/521

P-SLA schválilo program 38. zasadnutia P-SLA.
P-SLA schvaľuje Smernicu o realizácii úhrad a kolobehu dokladov SLA –
aktualizácia 2017.
P-SLA schválilo koncept projektu Tréningovej akadémie SLA-TMR s
finančnou účasťou SLA vo výške 20.000 eur.
P-SLA schválilo ratifikáciu zmlúv o spolupráci s FTVŠ UK a UMB BB.
P-SLA schválilo zmeny v zozname členov Reprezentácie SR 2017/18.
P-SLA schválilo kalendár FIS podujatí SLA na sezónu 2017/2018.

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

P-SLA schválilo finančnú podporu pre Barboru Kantorovú z kapitoly
38-17/522

Rezerva šport P-SLA 2017. Výšku podpory si upresnia štatutári priamo s

splnené

vedením UAD.
38-17/523

P-SLA schválilo návrh na disciplinárne konanie voči Tomášovi Žampovi.

splnené

P-SLA schvaľuje nomináciu P-BÚ (schválenú P-BÚ uznesením EL-1/18 dňa
18.1.2018) na MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV a U23 GOMS 2018
(SUI) v nasledovnom zložení:
Juniorky:
Michaličková Lucia
Náhradníčka: Gabčíková Rebeka
EL

39-18/524

neschválené, schválené

Juniori:

na 40. P-SLA

Mikuš Ján

Uznesenie neschválené per
rollam v období medzi 38.PSLA a 39.P-SLA

Muži U 23:
Koristek Jan
Realizačný tím:
Brugoš Juraj – tréner a vedúci
Novodomec František - servis
Uznesenie prijaté per rollam
EL

39-18/525

P-SLA schvaľuje nomináciu na XXIII. ZOH Pjongčang 2018 v zložení - viď

splnené

priložená tabuľka.

EL

39-18/526

UZN 39-18/525, v zložení realizačného tímu pre športovkyňu Barbaru
Kantorovú, pôvodne schválený člen RT, Alberto Belfi, bude nahradený

Uznesenie prijaté per rollam
splnené

39-18/528

P-SLA schválilo program 39. zasadnutia P-SLA.
P-SLA berie na vedomie výslednú bilanciu čerpania príspevku uznanému
športu 2017.

v období medzi 38.P-SLA a
39.P-SLA

Tomášom Dobranským.
39-18/527

v období medzi 38.P-SLA a
39.P-SLA

P-SLA schvaľuje zmenu v nominácii na XXIII. ZOH Pjongčang 2018 ,

splnené
splnené

P-SLA berie na vedomie návrh Mzdovej smernice SLA s dopracovaním
39-18/529

pripomienok a opätovné predloženie na formálne schválenie s výnimkou

splnené

časti B „Odmeny funkcionárov SLA“. Se-SLA udeľuje mandát na konanie
podľa Smernice do doby formálneho schválenia.

P-SLA schvaľuje rozpočtové provizórium pre prostriedky z I. tranže z
MŠVVaŠ podľa percentuálneho podielu činnosti úsekov za uplynulú
39-18/530

sezónu s vydelením max % pre Správu a prevádzku SLA, a to nasledovne:
Tranža #1 : 244.359 eur

splnené

- 15% Správa a prevádzka : - 36.653 eur
Zostatok: 207.706 eur v rozdelení na 35,3% BÚ (73.337 eur), 42,8%
ÚAD (88.945 eur), 1,9% SÚ (4.014 eur), 1% ÚSK (2.051 eur), 3,7% ÚAL
(7.722 eur), 12,0% ÚTL (24.900 eur) a 3,2% SNB (6.737 eur).
40-18/531
40-18/532

P-SLA schválilo program 40. zasadnutia P-SLA.
P-SLA schvaľuje a berie na vedomie Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2017.

splnené
splnené

P-SLA schvaľuje Mzdovú a odmeňovaciu smernicu SLA. Článok smernice
40-18/533

„Odmeny členov P-SLA za výkon funkcie a účasť na zasadnutiach P-SLA“,
bude dodatočne predložený na schválenie delegátmi Konferencie SLA

splnené

2018.
40-18/534

P-SLA schvaľuje Súťažné poriadky na sezónu 2017/2018 jednotlivých
športových odvetví – BU, SNB, UAD, UAL, SU, USK.

splnené

40-18/535

P-SLA schvaľuje návrh Reprezentácie SR ULT na sezónu 2018.

splnené

40-18/536

P-SLA schvaľuje Memorandum o spolupráci - SLA a Športového gymnázia

splnené

v Banskej Bystrici a SLA a Gymnázium Kukučínova v Poprade.
P-SLA schvaľuje nomináciu P-BÚ (schválenú P-BÚ uznesením EL-1/18 dňa
18.1.2018) na MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV a U23 GOMS 2018
(SUI) v nasledovnom zložení:
Juniorky: Michaličková Lucia
40-18/537

Náhradníčka: Gabčíková

Rebeka

splnené

Juniori: Mikuš Ján
Muži U 23: Koristek Jan
Realizačný tím: Brugoš Juraj – tréner a vedúci, Novodomec František –
servis.
40-18/538

P-SLA schvaľuje ako predsedu Medzinárodnej komisie generálneho
sekretára Radovana Cagalu.
P-SLA schvaľuje návrh zmien v zastúpení SLA v štruktúrach FIS

splnené

nasledovne:
• SC Ladies Cross-country skiing – zmeniť Katka Liptáková na Juraj
Brugoš
• SC Cross-country Youth and Children - zmeniť Katka Liptáková na Juraj
Brugoš
• SC Snowboards Youth & Children – zmeniť Martin Hrbáň na Július
Hermély
• Snowboard Committee – zmeniť Karol Mihok na Marek Hliničan
• SC Freestyle Youth & Children – zmeniť Martin Hrbáň na Tomáš
Murgáč
40-18/539

• Freestyle Committee – zmeniť Marek Polan na Tomáš Murgáč
• Executive Board Ski Jumping – získať miesto pre SVK a návrhnúť Martin

splnené

Mesík
• SC Roller Skiing CC – získať miesto pre SVK a navrhnúť Michal Malák
• SC Freestyle Park&Pipe – získať miesto pre SVK a navrhnúť Tomáš
Murgáč
• SC Freestyle Skicross – získať miesto pre SVK a navrhnúť Tomáš
Murgáč
• SC Snowboard Alpine – získať miesto pre SVK a navrhnúť Július
Hermély
• SC Ladies´Alpine skiing – získať miesto pre SVK a navrhnúť Janka
Gantnerová
• SC WC Alpine – získať miesto ako „full member“ pre Janka Gantnerová
40-18/540

P-SLA schvaľuje do funkcie Manažér pre vzdelávanie SLA Mgr.Kristínu

splnené

Saalovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.

40-18/541

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidáta Adriána
Tencera, za Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidáta

Obidvaja uchádzači
storno

Predsedníctvo SLA udeľuje mandát Prezidentovi SLA, I.Ivaničovi a
EL

40-18/542

viceprezidentom SLA, J.Garajovi a M.Mersichovi, a nimi splnomocnených

Uznesenie prijaté per rollam
splnené

osôb podľa článku 13.22, písmeno c) Stanov SLA k založeniu prístupu ku

41-18/544

P-SLA schválilo program 41. zasadnutia P-SLA.
P-SLA schvaľuje návrh audítorky SLA k pohľadávkam z rokov 2014 a 2015
o preúčtovaní tejto sumy na ťarchu nákladov SLA.

splnené
splnené

P-SLA schvaľuje výpravu medzinárodnej komisie na Kongres FIS 2018 v
41-18/545

R.Cagala, J.Gantnerová, J.Palovičová, M.Kupčo ml., M.Malák, T.Murgáč,

splnené

J.Hermély, M.Hliničan a L.Šandor.
41-18/546
41-18/547

41-18/548

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ULT na sezónu 2018.
P-SLA schvaľuje štatút športovca a reprezentanta 2018/19 s úpravou v
bode č. 5.10. na 50%.
P-SLA schvaľuje mandát štatutárom SLA na individuálne vyjednávanie v

splnené
splnené

splnené

záležitosti štatútu na sezónu 2018/19 s Petrou Vlhovou v mene SLA.
P-SLA schvaľuje na základe uznesení OU SLA návrh na zaradenie
športovcov do VŠC Dukla za:
41-18/549

UAD - UZN. 1-32/2018 – Vlhová P., Žampa A., Žampa An., Falát M.,
BU

splnené

- UZN. EL-7/18 – Procházková A., Šulek M., Segeč A.

P-SLA tento návrh predloží na vedenie VŠC Dukla po skončení jednaní s
VŠC Dukla a zhodnotení výsledkov jednania.
41-18/550

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidátku Zuzanu

splnené

Senčekovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.
P-SLA schvaľuje za Sekretára severských a moderných disciplín SLA
41-18/551

kandidátku Martinu Husárovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-

splnené

právneho vzťahu.
P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2018 dňa 31.mája 2018 (štvrtok) s
41-18/552

miestom konania: Hotel Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad o 12,00

splnené

hod.
P-SLA schvaľuje program riadnej Konferencie SLA 2018, ktorý bude
zaslaný delegátom v pozvánke.
1. Otvorenie
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
3. Schválenie programu Konferencie
4. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
5. Schválenie volebného poriadku Konferencie
6. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
7. Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej
komisie,
8. Potvrdenie uznesení z riadnej Konferencie SLA 2017
41-18/553

9. Potvrdenie uznesení z mimoriadnej Konferencia SLA 2017
10. Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok
2017
11. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12. Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13. Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov
z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
14. Schválenie odmien funkcionárom SLA (časť B Smernice o mzdových
náhradách SLA)
15. Prestávka
16. Voľby (Prezident SLA, viceprezidenti SLA, členovia P-SLA)
17. Diskusia
18. Správa volebnej komisie

v období medzi 40.P-SLA a
41.P-SLA

všetkým bankovým účtom SLA založených v Slovenskej sporiteľni a.s.
41-18/543

zrezignovali zo svojho
pôvodného záujmu.

Jakuba Galajdu. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.

splnené

42-18/554

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Rokovacieho poriadku P-SLA.

splnené

42-18/555

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

splnené

42-18/556
42-18/557
42-18/558

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Smernice k vydávaniu FIS a SLA licencií.
P-SLA schvaľuje návrh volebného a rokovacieho poriadku pre

splnené
splnené

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

splnené

42-18/559

P-SLA schvaľuje Správu P-SLA 2017.

splnené

42-18/560

P-SLA schvaľuje Účtovnú závierku 2017.
P-SLA schvaľuje návrh za člena do Rady ministra pre šport Generálneho

splnené

42-18/561
43-18/562
43-18/563
43-18/564
43-18/565
43-18/566

sekretára SLA R. Cagalu.

splnené
splnené

P-SLA schvaľuje program 43. zasadnutia P-SLA.
P-SLA schvaľuje rozdelenie prostriedkov podľa bodu 3a) zápisu.

splnené

splnené
P-SLA schvaľuje návrh na overovateľov Riadnej Ko-SLA 2018 v zložení: R. Hliničan, Ľ. Hadvičák
splnené
P-SLA schvaľuje návrh skrutátorov Riadnej Ko-SLA 2018 v zložení: M. Husárová, K. Saalová,
T. Károly

43-18/567

splnené
P-SLA schvaľuje návrh na mandátovú komisiu v zložení: L. Šandor, M. VIgaš, P. Jurečková.
P-SLA schvaľuje návrh na návrhovú komisiu v zložení: P. Ďurčo, M. Gavalier, M. Štrkolecsplnené

43-18/568

P-SLA schvaľuje návrh na volebnú komisiu v zložení: Z. Podaný, M. Mesík, J. Valuška splnené

43-18/569

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho Riadnej Konferencie Ivana Ivaniča

splnené

43-18/570

P-SLA schvaľuje výročnú správu SLA za rok 2017

splnené

43-18/571

P-SLA berie na vedomie správu KRK za posledné obdobie

splnené

43-18/572

splnené
P-SLA schvaľuje úpravu predpisu talentovaná mládež SLA v rozsahu diskusie v bode 3 tohto
zasadnutia.
splnené
P-SLA berie na vedomie zoznam kandidátov na funkcie členov P-SLA.

43-18/573
43-18/574
43-18/575

splnené

P-SLA schvaľuje vzdelávací seminár 01/2018
P-SLA schvaľuje vizuál pretekovej kombinézy MS 2019.

splnené

P SLA na žiadosť členov P -UAD zvoláva v súlade s uznesením ČS UAD
zo dňa 13.5.2018 členskú schôdzu Úseku alpských disciplín podľa
platného delegačného kľúča schváleného pre ČS UAD 13.5.2018.
Termín: 15.06.2018 o 12.00 hod.
Miesto: Hotel TATRA, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
PROGRAM: Prezentácia 11.00 – 11.50
EL

01-18/001

1.

Otvorenie

2.

Oznámenie o uznášania schopnosti Členskej schôdze

3.

Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie,

Uznesenie prijaté per rollam
splnené

v období medzi 43.P-SLA a
01.P-SLA

predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov
4.

Správa mandátovej komisie

5.

Schválenie volebného poriadku, rokovacieho poriadku a

programu
6.
7.
8.

01-18/002.

Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti zn. KRK 05-01/2018
Voľba podpredsedu a členov predsedníctva AD
Správa volebnej komisie

9.

Návrh a schválenie uznesení Členskej schôdze

10.

Záver

P-SLA schvaľuje zapisovateľa 01. zasadnutia P-SLA Moniku Paprčkovú
P-SLA schvaľuje overovateľov zápisu 01. zasadnutia

01-18/003.

P-SLA,

splnené
splnené

01-18/004.

T.Murgáč a P.Dluhoš.
P-SLA schvaľuje program 01. zasadnutia P-SLA

01-18/005

P-SLA schvaľuje predložený zoznam RD pre sezónu 2018/2019.

01-18/006

P-SLA berie na vedomie menný zoznam Talentovanej mládeže a požaduje vyjadrenie splnené
SU a USK k splneniu kritérií športovcov týchto úsekov na zaradenie do zoznamu.
P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov kapitoly Šport mládeže(kluby) 2018. splnené

01-18/007
01-18/008
01-18/009

P-SLA schvaľuje reklamnú zmluvu so spoločnosťou Steiger.

splnené
splnené

splnené

01-18/010

splnené pracovník Sekretariátu SLA
P-SLA schvaľuje pracovnú zmluvu pre Moniku Paprčkovú na pozíciu registračný/administratívny
splnené
P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Repre 2018

01-18/011

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Rozvoj 2018

splnené

01-18/012

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole FIS 2018

splnené

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Talent 2018 za
podmienky z UZN 01-18/006 (Vyjadrenie SU a USK k splneniu kritérií
športovcov týchto úsekov na zaradenie do zoznamu). Rozdiel po úprave
01-18/013

splnené

sa presunie do sub-kapitoly „Rezerva P-SLA Talentovaná mládež 2018“.

01-18/002.

P-SLA schvaľuje zapisovateľa 01. zasadnutia P-SLA Moniku Paprčkovú

splnené

01-18/003.

P-SLA schvaľuje overovateľov zápisu 01. zasadnutia P-SLA, T.Murgáč a P.Dluhoš

splnené

01-18/004.

P-SLA schvaľuje program 01. zasadnutia P-SLA

splnené

01-18/005.

P-SLA schvaľuje predložený zoznam RD pre sezónu 2018/2019

splnené

01-18/006.
01-18/007.

splnené SU a USK k splneniu kritérií športovcov týchto úsekov na zaradenie do zoznamu.
P-SLA berie na vedomie návrh menného zoznamu Talentovanej mládeže a požaduje vyjadrenie
splnené
P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov kapitoly Šport mládeže(kluby) 2018

01-18/008.

P-SLA schvaľuje reklamnú zmluvu so spoločnosťou Steiger
P-SLA schvaľuje pracovnú zmluvu pre Moniku Paprčkovú na pozíciu

01-18/009.

splnené
splnené

01-18/010.

registračný/administratívny pracovník Sekretariátu SLA.
P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Repre 2018

01-18/011.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Rozvoj 2018

splnené

01-18/012.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole FIS 2018

splnené

01-18/013.

splnené
P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Talent 2018 za podmienky z UZN
01-18/006 (Vyjadrenie SU a USK k splneniu kritérií športovcov týchto úsekov na zaradenie do zoznamu). Rozdiel po úprave sa presunie do sub-kapitoly „Rezerva P-SLA Talentovaná mládež 2018“.
P-SLA schvaľuje na návrh P-ÚAL(EL-P-UAL-001/2018) výpravu na MSJ v
Uznesenie prijaté per rollam
akrobatickom lyžovaní v nasledovnom zložení: Nikola
splnené
v období medzi 01..P-SLA a
Fričová(Skicross)Michal Oravec(Slopestyle, Big air) Realizačný tím: Tomáš
02.P-SLA
Murgáč(tréner)Boris Žbirka(fyzioterapeut)

02-18/014

splnené

P-SLA schvaľuje na návrh P-ÚS (P-ÚS_02/27.05.2018) výpravu na MSJ
02-18/015

2018 v snoubordingu v nasledovnom zložení:Samuel Jaros-Big
Air,Slopestyle-tréner Matej Matys,Samuel Šagát-snowboardcross-tréner

Uznesenie prijaté per rollam
splnené

v období medzi 01..P-SLA a
02.P-SLA

Július Hermély
02-18/016
02-18/017

P-SLA schvaľuje prítomnosť p. F.Vavrinčíka počas celého zasadnutia.
P-SLA schvaľuje program 2.P-SLA aj so zmenou podľa návrhu
p.L.Šandora.

splnené
splnené

P-SLA schvaľuje zápis z inventúry hmotného investičného majetku SLA
02-18/018

a schvaľuje vyradenie nasledovných položiek z evidencie investičného
majetku SLA z dôvodu prekročenia doby životnosti a nefunkčnosti tohto

splnené

majetku pre potreby SLA.
02-18/019

P-SLA schvaľuje objednávku 20 ks oblečenia inštruktorov SLA od
dodávateľa Dialto.

splnené

P-SLA schvaľuje návrh na riešenie pohľadávky D. Kubekovej za činnosť za
02-18/020

6 mesiacov v roku 2016, kedy pracovala len na základe ústnej dohody vo

splnené

výške 5.090 € s redukciou 30%.
02-18/021
02-18/022

02-18/023

P-SLA schvaľuje úhradu faktúr D. Kubekovej 02/2018 a 03/2018 so
zápočtom -1760,38 eur.
P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu na výkon funkcie Športového riaditeľa
UAD pre Mareka Dideka ku 01.07.2018.
P-SLA schvaľuje zrušenie mandátnej zmluvy pre Reného Pretzelmayera ku

splnené
splnené

splnené

30.09.2018 na odmenu za výkon funkcie Športový riaditeľ SU/USK.
02-18/024
02/18/025
02-18/026
02-18/027
02-18/028

02-18/029

P-SLA schvaľuje predĺženie mandátnej zmluvy pre Jána Valušku na funkciu
tréner reprezentácie bežeckých disciplín.
P-SLA schvaľuje dodatok k zmluve medzi SLA a MŠVVaŠ - Národný
športový projekt 2018 TopTeam.
P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA akceptovať rozhodnutie
súdu č. 18Cb/88/2015 – 173.
P-SLA schvaľuje návrh na ocenenie SOV pre Petra Chudého.
P-SLA schvaľuje návrh konceptu na presun vozového parku do dcérskej
spoločnosti FIRN SLA s.r.o.
P-SLA schvaľuje vstup štatutárov do pracovno-právneho vzťahu ku SLA

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

do výšky odmeny priznanej Mzdovou a odmeňovacou smernicou SLA.
02-18/030
03-18/031
03-18/032
03-18/033
03-18/034
03-18/035
03-18/036
03-18/037
03-18/038
03-18/039
03-18/040
03-18/041

P-SLA schvaľuje úpravu Registračného, prestupového a licenčného
poriadku SLA.
P-SLA schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodu 3 o návrh na
zmenu riadenia vozového parku SLA.
P-SLA schvaľuje upravenú Listinu talentovanej mládeže SLA 2018
v.26112018
P-SLA schvaľuje prerozdelenie rezervy finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu 2018 podľa predloženého návrhu.
P-SLA schvaľuje prerozdelenie rezervy finančných prostriedkov zo
zdrojov FIS podľa predloženého návrhu.
P-SLA schvaľuje súťažné poriadky športových odvetví UAD, BU, SU,
USK, UAL a SNB pre sezónu 2018/19 vrátane pripomienok.

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

P-SLA schvaľuje kalendár FIS podujatí v sezóne 2018/2019.

splnené

P-SLA schvaľuje štruktúru Jednotného systému vzdelávania SLA

splnené

P-SLA schvaľuje zmluvu športového riaditeľa a trénera Úseku
akrobatického lyžovania Tomáša Murgáča.
P-SLA schvaľuje zmluvu s právnou kanceláriou Jarabica spol. s.r.o.
ohľadom GDPR dokumentácie.
P-SLA schvaľuje zmluvu športového riaditeľa a trénera Úseku
snowboardingu Mareka Hliničana.
P-SLA schvaľuje zmluvu s TMR a.s. o tréningových lístkoch
a podmienkach.

splnené
splnené
splnené
splnené

03-18/042

P-SLA schvaľuje Žiadosť o príspevok 2019.

splnené

04-18/043

P-SLA schvaľuje žiadosť M.Šidla o registráciu ako športovec v Úseku skokov
na lyžiach a Úseku severskej kombinácie.

splnené

19.12.2018

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.

splnené

19.12.2018

1. Krátke predstavenie osoby Jozefa Bednára
2. Dôležitosť dobrého mena:
Nestačí dobré veci “iba” robiť, ale aj o nich hovoriť (jedným hlasom) - médiá sú len jeden komuniklačný
kanál
2. Interná komunikácia:
Asociácia versus úseky - rôzne športové odvetvia, na konci dňa ale jeden “tím”
3. Médiá sú stále najdôležitejší komunikačný kanál čo rozhoduje (znalosť novinárov to nie je).
Čomu by sme sa mali vyhýbať (neuvážene prať špinavé prádlo vonku - v konečnom dôsledku to poškodí
všetkých). Mediálna koordinácia z jedného bodu. Základy mediálnej komunikácie pre
reprezentantov/reprezentačné tímy
4. Web, blogy, sociálne siete:
Nové komunikačné platformy. Výhody vs.nevýhody. Administrácia asociácie vs. úseky.
5. Komunikačný manuál pre SLA:
Najskôr konzultácie face to face ja vs. predseda každého úseku. Prezentácia manuálu na marcovom
prezídiu (členovia dostanú materiál pár dní vopred). Povaha materiálu z môjho pohľadu od 1.4. - vodítko
pre komunikáciu pre jednotlivé športové odvetvia.
6. PR konzultačná pomoc pre asociáciu aj jednotlivé odvetvia

Stav podkladov k tvorbe Smernice jednotného vzdelávania SLA
Update 15.február 2019

Inštruktor
Alpské disciplíny
Zjazdové lyžovanie
Snoubording

Severské disciplíny

Kvalifikačný stupeň

Výučbový
program

Metodika

Výučbový
program

Metodika

Výučbový
program

Metodika

I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
Kvalifikačný stupeň

I. kval. stupeň
Bežecké lyžovanie II. kval. stupeň
III. kval. stupňa
I. kval. stupeň
Kolieskové lyžovanie
II. kval. stupeň
Moderné disciplíny

Kvalifikačný stupeň

I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
I. kval. stupeň
Freestyle snowboard
II. kval. stupeň
Freeski

Tréner
Alpské disciplíny
Zjazdové lyžovanie

Snoubording

Severské disciplíny

Kvalifikačný stupeň

Výučbový
program

Metodika

Výučbový
program

Metodika

Výučbový
program

Metodika

I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
Kvalifikačný stupeň

I. kval. stupeň
Bežecké lyžovanie II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
I. kval. stupeň
Kolieskové lyžovanie
II. kval. stupeň
I. kval. stupeň
Skoky na lyžiach
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
I. kval. stupeň
Severská kombinácia II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
Moderné disciplíny

Kvalifikačný stupeň

I. kval. stupeň
Freeski
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
I. kval. stupeň
Freestyle snowboard II. kval. stupeň
III. kval. stupeň

Rozhodca
Alpské disciplíny
Zjazdové lyžovanie

Snoubording

Severské disciplíny
Bežecké lyžovanie
Skoky na lyžiach
Severská kombinácia
Moderné disciplíny

Kvalifikačný stupeň

Výučbový
program

Metodika

Výučbový
program

Metodika

Výučbový
program

Metodika

I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
Kvalifikačný stupeň
I. kval. stupeň
II. kval. stupeň
III. kval. stupeň
Rozhodca štýlu
Rozhodca štýlu
Kvalifikačný stupeň

Freeski
C-SLA
Freestyle snowboard C-SLA

Plán vzdelávania
Jar 2019

22.–31.3.2019 - Kurz inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa
- Kurz inštruktor zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa
- Kurz tréner zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa
- Kurz tréner zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa
- Kurz tréner zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa
29.3.2019

- Doškoľovací kurz inštruktorov zjazdového lyžovania I. – III. kvalifikačného stupňa
- Doškoľovací kurz trénerov zjazdového lyžovania I. – V. kvalifikačného stupňa

Marec/Apríl

- Kurz tréner freeski I. kvalifikačného stupňa

Marec/Apríl

- Vzdelávací seminár 03/2019

Apríl

- Odborný seminár trénerov – Skoky na lyžiach a severská kombinácia

13. – 14.4.2019 - Šlusovka – medzinárodné preteky lyžiarskych škôl

