ZÁPIS
z 08. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

05.06.2019_09:30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 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:

Katarína Mašlejová

Overovatelia:

M. Hliničan, P. Dluhoš

PROGRAM:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Vyúčtovanie FIS 2018/19 - informácia
c) Talentovaná mládež 2019 – rozdelenie
d) Šport mládeže (Kluby) 2019 - rozdelenie
4. Sezóna 2019/20
a) Súťažný poriadok (letná časť) SU/USK/BU – schválenie
b) Reprezentácia 2019/20 – zmeny
5. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 - informácia
6. Zmluvy a dohody
a) J.Hermély – tréner snowboardcross
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Nadspotreba pri použití automobilu – spôsob náhrady (informácia)
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
9. Záver
1. Otvorenie
8. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje K. Mašlejová, overia M. Hliničan, P.
Dluhoš. Zo zasadnutia sa ospravedlnili a J. Gantnerová. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený
zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
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a) Príhovor Prezidenta SLA
I. Ivanič zhodnotil priebeh Konferencie SLA 2019. Nie je si istý ako bude prebiehať ďalšia spolupráca
v atmosfére, ktorá nastala medzi jednotlivými členmi P-SLA. Myslí si, že momentálny stav je taký, že
chod asociácie funguje celkom dobre.
Upozornil, že sa nie sú včas zverejňované zápisy z ČS OU.
P. Penkert sa vyjadrila, že situácia je ťažká. Avšak môže sa pracovať aj v takejto situácii. Uviedla, že na
pozíciu Kontrolóra SLA bola zvolená Konferenciou SLA a podľa stanov je povinná sa len tejto
zodpovedať. Zároveň si myslí, že svoju prácu berie zodpovedne a plní si svoje povinnosti svedomito.
I. Ivanči vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k priebehu konferencie SLA.
L. Šandor upresnil, že ich hlasovanie bolo o doplnení navrhovaných bodov programu.
M. Malák nie je spokojný s priebehom konferencie. Nerád pracuje v atmosfére, ktorá nie je otvorená
a priateľská. Za tie roky si myslel, že sa lyžovanie posunie vpred. Musíme smerovať k cieľom, ktoré má
SLA sledovať.
M. Husárová vníma negatívne emócie. Všetci vidia negatívne. Vyzdvihla pozitívny prístup od M.
Maláka.
J. Garaj uviedol, že sa podmienečne schválili zoznamy športovcov - Repre a TM, s tým, že UAD doloží
uznesenia. Avšak, ako neskôr vysvitlo, aj ostatné úseky to nemali schválené. Ak boli uznesenia
uznesené elektronicky, tak je potrebné to zverejniť. Opýtal sa prečo zahlasovali proti uzneseniu UAD
ohľadom vyradenia P. Dluhoša z P-SLA. Je to uznesenie a vôľa ČS UAD a tým, že sa to neschválilo na
konferencii SLA, tak ostatné úseky nerešpektovali vôľu UAD. Je to na vedomí a svedomí každého
človeka. I. Ivanič uviedol, že ako prezident je zaviazaný k neutralite. Ak ho raz schválila Konferencia
SLA, tak len tá ho mohla odvolať.
T. Murgáč sa vyjadril, že vidí problém v štatutároch, pretože oni neťahajú za jeden povraz. Tým pádom
sa diferencujú jednotlivé OU. Z toho všetkého vychádzajú spory.
M. Mersich uviedol, že sa minulý rok vytvoril jeden tím, ktorý mal byť rešpektovaný všetkými.
P. Dluhoš uviedol, že je pod veľkým tlakom. . Šíria sa informácie, že presadzuje aby sa deti v tíme
skladali na prípravu pre jeho syna. Žiada J. Garaja, aby sa takéto reči zastavili.
I. Ivanič uviedol, že musí byť dodržaná línia. Myslel si, že je tu vôľa robiť reformy. Nebolo tu prijaté ani
jedno rozhodnutie bez kompromisov.
I. Ivanič požiadal P. Penkert, aby preverila či je zloženie P-UAD platné uznášaniaschopné, a aké sú
riešenia. Myslí si, že UAD by malo zvolať mimoriadnu ČS.
J. Tanczos si myslí, že by nemali byť takí pesimistickí. Každý mení svoje názory. Aj oni majú svoje
problémy v úseku, ale neprezentujú ich na pôde P-SLA. Chcú si ich vyriešiť sami.
I. Ivanič ako prezident na verejnosti nesie zodpovednosť. A myslí si, že problém je v tom, že J. Garaj je
na dvoch postoch.
I. Ivanič povedal, že J. Garaj stratil jeho podporu. V úseku BU veci fungujú, tak nerozumie prečo to
nefunguje v UAD. Vyzval úsek UAD, aby si dali veci do poriadku.
I. Ivanič ako prezident vyzval, aby sa členovia predsedníctva vyjadrili k ďalšej spolupráci s p. Dluhošom.
Podľa vyjadrení členov predsedníctva nikto nemá problém so spoluprácov s p. Dluhošom. P. Garaj sa
vyjadril, že on nedal návrh na odvolanie p. Dluhoša na ČS ÚAD, tak ako sa dohodlo v krátkom stretnutí
predsedníctva ÚAD pred ČS ÚAD.
GS požiadal o zmenu v programe v bodoch 4. a 6. Nikto z prítomných nenamietal:
1. Otvorenie
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a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Vyúčtovanie FIS 2018/19 - informácia
c) Talentovaná mládež 2019 – rozdelenie
d) Šport mládeže (Kluby) 2019 - rozdelenie
4. Sezóna 2019/20
a) Súťažný poriadok (letná časť) SU/USK/BU – schválenie
b) Reprezentácia 2019/20 – zmeny
c) Smernica SLA k licenciám SLA a FIS 2019/20 – schválenie zmeny
5. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 - informácia
6. Zmluvy a dohody
a) J.Hermély – tréner snowboardcross
b) J.Tánczoš – navýšenie odmeny (800 eur)
c) J.Tánczoš – tréner skoky na lyžiach
d) FIRN SLA s.r.o. – zmluva na prenájom auta pre SU/USK
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Nadspotreba pri použití automobilu – spôsob náhrady (informácia)
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
9. Záver
I. Ivanič dal hlasovať o zmene programu.
Uznesenie č.

08-19/119

P-SLA schvaľuje upravený program na 8. P-SLA.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh z predchádzajúcich zasadnutí a priebeh ich plnenia. Zoznam úloh
a uznesení tvorí prílohu tohto zápisu.
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
GS informoval o stave finančných prostriedkov na úsekoch k 30.5.2019:
Vlastné zdroje OÚ:
BÚ:
13.447 eur
ÚAD:
32.654 eur

Asociácia:
Štátne zdroje:
Prevádzka:
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312.818 eur
11.896 eur

ÚAL:
SNB:
SÚ:
USK:
ÚTL:

560 eur
2.505 eur
1.504 eur
6.187 eur
6.941 eur

Vzdelávanie:
FIS zdroje 2018:
Sponzorský účet SLA:
Národný športový projekt:

472 eur
53.000 chf
-28 eur
95.597 eur

b) Vyúčtovanie FIS 2018/19 – informácia
Sú to platby za FIS kódy a vyúčtovania.
Platby hradené pri zdroji:
BÚ:
2.933 chf
ÚAD:
5.316 chf
ÚAL:
521 chf
SNB:
1.049 chf
SÚ:
132 chf
USK:
33 chf
ÚTL:
250 chf

Úloha # 1 zo 08. P-SLA – OU pošlú zoznam športovcov na deaktivovanie FIS kódov.
Termín: 18.6.2019
Uznesenie č.

08-19/120

P-SLA schvaľuje rozúčtovanie FIS prostriedkov na OU.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Talentovaná mládež 2019 – rozdelenie
GS uviedol tento bod krátkym vysvetlením o vytvorení vzorca, ktorý umožní predpokladať výšku
prinesených prostriedkov jednotlivcom na základe 4 jedinečných ukazovateľov do 9 talentových skupín
(bonitných klastrov):
- kritéria Predpisu o TM pre zaradenie na listinu
- vek športovca
- najvyššia úroveň súťaže, v ktorej štartoval
- umiestnenie v tejto súťaži voči štartovému poľu (1/2)
Talentovaná skupina (bonitný kluster):
A – 12.000 eur (svetové poháre bez rozdielu veku)
B – 4.000 eur (kontinentálne poháre vo veku 14-16 rokov)
BB – 5.000 eur (kontinentálne poháre vo veku 17-20 rokov)
BBB – 5.500 eur (kontinentálne poháre vo veku 21-23 rokov)
C – 1.500 eur (ostatné FIS podujatia vo veku 14-16 rokov)
CC – 2.000 eur (ostatné FIS podujatia vo veku 17-20 rokov)
CCC – 3.000 eur (ostatné FIS podujatia vo veku 21-23 rokov)
X – 600 eur (národné podujatia vo veku 14-16 rokov)
Y – 400 eur (národné podujatia vo veku 10-14 rokov)
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Finančná podpora (plnenie) v úrovni súťažiach SP a COC sa redukuje o 40% v prípade, že športovec v
danej úrovni súťaže nedokázal ani jedenkrát dosiahnuť umiestnenie v prvej polovici štartového poľa.
Uvedené neplatí ak športovec štartoval na MS, MSJ, alebo ZOH a tam dosiahol umiestnenie v prvej
polovici štartového poľa.
Spôsob čerpania rozdelenej sumy:
60% - združená príprava talentovaných športovcov v ProSki Team,
40% - úsekové rozhodnutie o realizácii (iné družstvo, alebo jednotlivec).
M. Hliničan sa vyjadril, že nerozumie prečo majú úseky SU/USK zaradených do Talentovanej mládeže
tak veľa pretekárov. Potom majú ostatní pretekári veľmi nízku finančnú podporu.
I. Ivanič uviedol, že napríklad VŠC Dukla prerozdeľovala financie pre dva tímy.

Úloha # 2 zo 08. P-SLA – OU pošlú report k výsledkom Talentovanej mládeže 2018.
Termín: 14.7.2019
P. Dluhoš predložil na schválenie doplnenie Miroslava Ilavského na základe žiadosti zákonného
zástupcu do talentovanej mládeže UAD. GS uviedol, že danú žiadosť musí najprv schváliť P-UAD.
GS vyzval k schváleniu vzorca pre rozdelenie prostriedkov z kapitoly Talent.
M. Mersich upozornil na špekulatívnu úroveň vzorca, a síce, že je možné, že sa v budúcnosti stane, že
viac pretekárov bude štartovať v úrovni, v ktorej nedosahujú žiadnu výsledkovú hodnotu.
GS sa vyjadril, že v prípade, že sa po aplikácii vzorca zvýšia voľné prostriedky z kapitoly Talent, P-SLA
určí ako budú rozdelené.
Uznesenie č.

08-19/121

P-SLA schvaľuje vzorec pre rozdelenie prostriedkov z kapitoly Talentovaná mládež 2019.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

60% alokovaných pre ProSki Team a 40% úsekové rozhodnutie o realizácii (iné družstvo, alebo
jednotlivec).
Uznesenie č.

08-19/122

P-SLA schvaľuje percentuálne rozdelenie čiastky pridelenej na úsek z Talentovej mládeže – 60% združená príprava talentov v ProSki Teame; 40% - úsekové rozhodnutie o realizácii (iné družstvo,
alebo jednotlivec).
ZA:
8
PROTI:
1 (Garaj)
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
Odišiel T. Murgáč. Predsedníctvo je prítomné v počte 8.
d) Šport mládeže (Kluby) 2019 - rozdelenie
GS odprezentoval výsledky výpočtu rozdelenia aktívnych športovcov na kluby.
Celkom:
925 športovcov v 95 kluboch
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Min. rozdelenie:
196.000 eur
Jednotková refundácia:
211,18 eur
Zaokrúhľujeme na:
212 eur
Rozdelíme:
196.100 eur
Rozdiel 100€, eventuálne budúce korekcie, budú kryté z kapitoly „SLA Rozvoj“ (rezerva).
Uznesenie č.

08-19/123

P-SLA schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov Šport mládeže 2019 (kluby).
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

4. Sezóna 2019/2020
a) Súťažný poriadok (letná časť) SU/USK/BU – schválenie
Uznesenie č.

08-19/124

P-SLA schvaľuje Súťažné poriadky na sezónu 2019/2020 (letná časť) SU, USK, BU - amblock.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) Reprezentácia 2019/20 – zmeny
SNB: zaradenie Martin Józsa do RD-B M, vyradenie Dávid Kordiak z RD-B M.
UAD: zaradenie Klaudia Nemcová do RD-U21 L.
Uznesenie č.

08-19/125

P-SLA schvaľuje aktualizovanú Reprezentáciu SLA 2019/20 v sekcii UAD, SNB.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Smernica SLA k licenciám SLA a FIS 2019/20 – schválenie zmeny
Úprava ceny za FIS Masters licenciu na 13,- eur.
Uznesenie č.

08-19/126

P-SLA schvaľuje aktualizovanú Smernicu SLA k licenciám SLA a FIS 2019/20 v kategórii Masters.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Predsedajúci vyhlásil prestávku na obed.
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ZDRŽAL SA:

0

5. Zmluvy a dohody
a) J. Hermély – tréner snowboardcross
Uznesenie č.

08-19/127

P-SLA schvaľuje trénerskú zmluvu pre Júliusa Hermélyho na sezónu 2019/2020 platnú od 1.7.2019.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

b) Ján Tánczos – navýšenie odmeny
Uznesenie č.

08-19/128

P-SLA schvaľuje navýšenie odmeny za činnosť trénera v súlade s uznesením P-USK a P-SU.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.
Uznesenie č.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

08-19/129

P-SLA ruší doterajšiu trénerskú zmluvu Jána Tanczosa k dátumu 30.06.2019
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.
Uznesenie č.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

08-19/130

P-SLA schvaľuje trénerskú zmluvu pre Jána Tanczosa na sezónu 2019/2020 platnú od 1.7.2019.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

d) FIRN SLA – schválenie zmluvy
M. Mersich uviedol, že FIRN SLA, s.r.o. zabezpečí formou finančného lízingu vozidlo pre potreby USK.
Vozidlo bude následne prenajaté SLA.
Uznesenie č.

08-19/131

P-SLA schvaľuje zmluvu o nájme vozidla medzi SLA a FIRN SLA, s.r.o.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
P. Penkert uviedla, že do 30.6.2019 sa musia do registra mimovládnych neziskových organizácií
Ministerstva vnútra SR, ktoré vznikli do 31.12.2018, poslať základné informácie o štatutároch
s overenými podpismi. Platí to nielen pre SLA, ale aj pre všetky občianske združenia, čiže aj kluby. Ak
nebudú zapísané nemôžu dostať žiadne finančné. Navrhuje poslať tieto informácie klubom.
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Úloha # 3 zo 08. P-SLA – SE-SLA pošle na kluby informáciu ohľadom zaslania informácií do registra
mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR.
Termín: Asap
Ďalej informovala, že bolo školenie pre kontrolórov na tému:
a) Antidoping, máme vzdelávať športových odborníkov a športovcov. Prostriedky máme použiť aj na
vzdelávanie ohľadom antidopingu. M. Malák navrhol začleniť tému Antidoping do programu kurzov,
ktoré organizuje SLA.
b) Verejné obstarávanie nie je potrebné robiť prostredníctvom poverenej osoby v prípade nízkej
hodnoty. Ak je nejaká položka, napr. mzda trénera, oblečenie, letenky, materiál v sumáre za rok nad
5 000€ – 70000€ musí sa realizovať verejné obstarávanie. Ak je položka nad 70000€ tak to sa musí
zverejniť cez vestník.
SLA by mala viesť ročný plán VO – úseky uvedú čo potrebujú a na základe toho sa urobia VO.
c) Ďalej informovala, že Výročná správa má byť prerokovaná, nie schvaľovaná a treba si na to dať pozor
aj do budúcna. Na tejto konferencii sme to mali dobre.
V prípade oprávnených výdavkov, ktoré nie sú zaradené do zmluvy, musíme požiadať o doplnenie
MŠVVaŠ SR a až po schválení je možné tieto výdavky zaradiť do vyúčtovania.
Do cestovných príkazov je potrebné dokladať pokladničné bločky PHM, nestačí priložiť len výpis zo
štatistického úradu z dôvodu nutnosti preukaznosti nákladov, ktorú máme uvedenú v zmluve.
V prípade ak je použité vozidlo, ktoré nie je v majetku SLA, tak SLA musí vopred súhlasiť s použitím
tohto vozidla.
Pri súkromnom vozidle, ktoré je požičané z nejakej firmy, a toto je vedené na IČO, tak sa nemôže
započítavať amortizáciu. Ak ide o vozidlá v majetku SLA, tak sa môže počítať reálna spotreba PHM. Čo
je však v rozpore s kontrolou s MŠVVaŠ SR a k tomuto si vyžiada stanovisko HKŠ písomne.
Posledná tranža ktorá príde v októbri, tak sa môže minúť do 28.2.2020.
GS nesúhlasí s tým, aby sa financie posúvali na nový rok a prekrývali sa tak dva rôzne príspevky.
Upozornila aj na fakt, že ak člen top tímu počas roka už nie je v repre, tak nemôže čerpať z financií top
tímu.
Ak chceme vyúčtovať financie na externých trénerov alebo členov realizačného tímu, musia byť
zmluvne zabezpečení, aj v prípade refundácie.
KRK pripraví vzorový formulár na pracovný výkaz pre športových riaditeľov a trénerov, ktorí majú
zmluvu so SLA.
Ďalej uviedla, že pri organizovaní podujatia musí mať klub zmluvne zaviazaného rozhodcu, ak si bude
nárokovať na úhrady ich nákladov zo SLA.
Každý klub, ktorý dostane príspevok zo SLA musí preukázať spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov.

Úloha # 4 zo 08. P-SLA – Kontrolór SLA pripraví sumár nariadení zo školenia HKŠ vo forme
usmernenia k realizácii výdavkov a dokladov zo štátnych zdrojov SLA.
Termín: 30.7.2019
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Zo zasadnutia odišla P. Penkert.
b) Nadspotreba pri použití automobilu – spôsob náhrady (informácia)
Problematiku prišla objasniť účtovníčka M. Košická.
Spotreba na služobné jazdy môže byť vypočítavaná len podľa TP. AK je vo vozidle zabudované GPS, tak
sa uzná aj nadspotreba, ale táto môže byť hradená len z vlastným zdrojov.
I. Ivanič požiadal p. Košickú, aby si dohodla stretnutie s P. Penkert a pripravila výstup k spotrebe PHM.

9. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
Uznesenie č.

08-19/132

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov SLA.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

b) Investičný formulár
I. Ivanič uviedol, že budeme registrovať zjednotené investičné projektové zámery.
c) sponzorstvo
I. Ivanič sa informoval či je pravda, že pri sponzorstve do výšky 20000€ môže firma sponzorovať SLA
alebo iný klub a spoločnosť nemusí zaplatiť daň. I. Ivanič žiada p. Košickú o presnú odpoveď.
d) PR agentúra
I. Ivanič informoval, že k uvedenej zmluve prebehne elektronické hlasovanie.
e) Garaj – navýšenie odmeny
I. Ivanič rozporoval navýšenie odmeny nakoľko bolo dodatočne zistené, že sa zvýšili náklady o 270€.
Dá si to ešte preveriť u účtovníčky.
f) M. Mersich
M. Mersich navrhuje za čas a prácu (legislatívna komisia, obchodná politika, vyjednávania), ktorú
vykonávajú s I. Ivaničom, aby im bola priznaná odmena. Navrhne zmluvy o odmene.
M. Hliničan uviedol, že už raz bolo štatutárom navrhnuté, aby mali nejakú odmenu, ale štatutári to
vtedy odmietli.
f) vozidlo – SNB
M. Hliničan uviedol, že úsek nemá k dispozícii žiadne vozidlo. Úsek by potreboval aspoň jedno auto. M.
Malák sa ponúkol, že po dohode môžu požičať jedno vozidlo z BU.
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11. Záver
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Mašlejová

M. Hliničan

P. Dluhoš

Ivan Ivanič

05.06.2019

1.8.2019

1.8.2019

05.06.2019

Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Úlohy a uznesenia
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 28.05.2019

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 8. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 05.mája 2019 (streda) o 09:30 hod. , v zasadacej miestnosti č.606,
generálny sekretariát SLA, Karpatská 15, 05801 Poprad
PROGRAM:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Vyúčtovanie FIS 2018/19 - informácia
c) Talentovaná mládež 2019 – rozdelenie
d) Šport mládeže (Kluby) 2019 - rozdelenie
4. Sezóna 2019/20
a) Súťažný poriadok (letná časť) SU/USK/BU – schválenie
b) Reprezentácia 2019/20 – zmeny
5. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #3/19 - informácia
6. Zmluvy a dohody
a) J.Hermély – tréner snowboardcross
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
b) Nadspotreba pri použití automobilu – spôsob náhrady (informácia)
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
9. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Viceprezident SLA

