ZÁPIS
z 09. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:
Miesto:

30.07.2019_09:30 hod.
Stredná športová škola B. Bystrica,
Trieda SNP 54, 974 01 B. Bystrica, miestnosť č. 107

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (8)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Katarína Mašlejová

Overovatelia:

T. Murgáč, M. Mersich

PROGRAM:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Navýšenie PUS 2019 – rozdelenie / Zmluva MŠVVaŠ SR dodatok
c) Talentovaná mládež 2019 UAD – rozdelenie
d) Projektové financovanie 2019 UAD - rozdelenie
e) ZOH 2022 štipendium – schválenie
f) Vyúčtovanie krízový štáb – rozhodnutie
g) Nákup spotrebného materiálu SU/USK >5.000 eur – schválenie
h) D. Kubeková – Predžalobná výzva
4. Sezóna 2019/20
a) Reprezentácia a Talentovaná mládež 2019/20 – zmeny
b) Nominácia MS 2019 Rollerski, MSJ 2019 Grasski, MS 2019 Grasski – schválenie
c) Súťažný poriadok SU/USK 2019/20 – zmeny
d) Zaradenie športovcov UAD do NŠC – schválenie
e) Zaradenie trénera UAD do VŠC Dukla - schválenie
5. Zmluvy a dohody
a) A. Procházková – profesionálny športovec,
b) F. Baláž, D. Nosek, M. Dluhoš, M. Ilavský, K. Pavelka – amatérsky športovec,
c) J. Valuška – ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
d) J. Valuška – mandátna zmluva – tréner
e) S. Holienčík – pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
f) R. Leiter – mandátna zmluva – tréner NLC
g) M. Jarábek – mandátna zmluva – asistent trénera NLC
h) Ľ. Masár – mandátna zmluva – tréner
i) M. Didek – pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ
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j) J. Garaj – zmluva o výkone činnosti – sklad SLA
k) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Ford
l) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Volkswagen
m) MARCUS s.r.o. – zmluva o zabezpečení PR služieb
6. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Správa Mek-SLA Cavtat 2019 - informácia
c) Návrh na vyznamenanie SOŠV - informácia
d) Výzva 4F na rámcovú zmluvu o materiál. sponzorstve – informácia
e) Ponuka na SLA base t-shirt - informácia
8. Záver
1. Otvorenie
9. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje K. Mašlejová, overia T. Murgáč, M.
Mersich. Zo zasadnutia sa ospravedlnili L. Šandor a V. Halíř. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia
vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Na úvod procesných úkonov zasadnutia GS dôrazne požiadal, aby členovia P-SLA a všetci pozvaní
chodili na zasadnutia P-SLA včas, nakoľko P-SLA pravidelne začína neskoro s takmer polhodinovým
oneskorením voči pozvánke. Ďalej pripomenul prítomným, že Stanovy SLA určujú, že P-SLA sa skladá z
11 členov, aby nad tým všetci uvažovali. Aktuálne zloženie P-SLA má len 10 platných hlasujúcich členov.
Ďalej uviedol, že Stanovy SLA uvádzajú, že toto P-SLA, tu prítomní, rozhoduje o všetkých otázkach
a záležitostiach SLA a tieto rozhoduje formou uznesení.
M. Hliničan požiadal o doplnenie v programe v bode č. 5. Nikto z prítomných nenamietal:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Navýšenie PUS 2019 – rozdelenie / Zmluva MŠVVaŠ SR dodatok
c) Talentovaná mládež 2019 UAD – rozdelenie
d) Projektové financovanie 2019 UAD - rozdelenie
e) ZOH 2022 štipendium – schválenie
f) Vyúčtovanie krízový štáb – rozhodnutie
g) Nákup spotrebného materiálu SU/USK >5.000 eur – schválenie
h) D. Kubeková – Predžalobná výzva
4. Sezóna 2019/20
a) Reprezentácia a Talentovaná mládež 2019/20 – zmeny
b) Nominácia MS 2019 Rollerski, MSJ 2019 Grasski, MS 2019 Grasski – schválenie
c) Súťažný poriadok SU/USK 2019/20 – zmeny
d) Zaradenie športovcov UAD do NŠC – schválenie
e) Zaradenie trénera UAD do VŠC Dukla - schválenie
5. Zmluvy a dohody
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a) A. Procházková – profesionálny športovec,
b) F. Baláž, D. Nosek, M. Dluhoš, M. Ilavský, K. Pavelka – amatérsky športovec,
c) J. Valuška – ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
d) J. Valuška – mandátna zmluva – tréner
e) S. Holienčík – pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
f) R. Leiter – mandátna zmluva – tréner NLC
g) M. Jarábek – mandátna zmluva – asistent trénera NLC
h) Ľ. Masár – mandátna zmluva – tréner
i) M. Didek – pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ
j) J. Garaj – zmluva o výkone činnosti – sklad SLA
k) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Ford
l) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Volkswagen
m) MARCUS s.r.o. – zmluva o zabezpečení PR služieb
n) J. Hermély – pracovno-právna zmluva tréner
o) M. Hliničan – pracovno-právna zmluva tréner
p) M. Hliničan - zrušenie zmluvy ku 31/07/19
r) J. Hermély - zrušenie zmluvy ku 31/07/19
6. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Správa Mek-SLA Cavtat 2019 - informácia
c) Návrh na vyznamenanie SOŠV - informácia
d) Výzva 4F na rámcovú zmluvu o materiál. sponzorstve – informácia
e) Ponuka na SLA base t-shirt - informácia
8. Záver
I. Ivanič dal hlasovať o zmene programu.
Uznesenie č.

09-19/134

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

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS informoval, že zápis z 8. P-SLA nebol overený, kvôli dodatočným pripomienkam jedného
z overovateľov – P. Dluhoš. Tiež pripomenul, že pripomienky k zápisu majú členovia P-SLA posielať včas
a všetkým členom P-SLA na základe výzvy, nielen zapisovateľovi. Následne odprezentoval sporné
pripomienky k zápisu.
P-SLA berie pripomienky na vedomie. Zápis bude po doplnení pripomienok okamžite zaslaný na
opätovné overenie.
GS predniesol zoznam úloh z predchádzajúcich zasadnutí a priebeh ich plnenia. Zoznam úloh
a uznesení tvorí prílohu tohto zápisu.
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Úloha 2. z 8. P-SLA - Športoví riaditelia OU pošlú na Se-SLA report k výsledkom Talentovanej mládeže
2018. Predmetom je stručné a vecné zhodnotenie vývoja úsekových skupín talentovanej mládeže.
Zatiaľ boli zaslané hodnotenia z BU, UAL, SNB, UAD.
Na margo vypracovania takéhoto hodnotenia GS uviedol, že to je úloha športovo-technického riaditeľa,
ktorý je za to platený, aby mal športovú oblasť a jej výsledky a vývoj a potenciál rozvoja v zornom poli.
Nie je to úloha sekretára robiť základnú povinnosť športovo-technického riaditeľa za neho.
Ďalej GS informoval, že bola aktualizovaná databáza členov SLA na základe rozhodnutia Konferencie
SLA 2019 a z databázy boli vyradení všetci členovia s nesplnenými členskými povinnosťami podľa
uznesenia Konferencie a tým pádom ich členstvo v SLA ukončené.
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
GS informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch Asociácie k 22.7.2019:
Vlastné zdroje OÚ:

Asociácia:

BÚ:
ÚAD:
ÚAL:
SNB:
SÚ:
USK:
ÚTL:

Štátne zdroje:
Prevádzka:
Vzdelávanie:
FIS zdroje 2018:
Sponzorský účet SLA:
Národný športový projekt:
NLC:

15.091 eur
35.342 eur
697 eur
2.677 eur
1.779 eur
2.739 eur
7.756 eur

425.064 eur
5.696 eur
693 eur
34.589 chf
-56 eur
31.118 eur
55.221 eur

F. Vavrinčík sa informoval ohľadom pohybu financií na rezerve FIS prostriedkov, poukázal, že je menší
zostatok oproti poslednému P-SLA.
GS informoval, že z FIS účtu si v máji 2019 FIS stiahla priame platby za FIS licencie a poplatky za
organizovanie FIS podujatí 2018/19. Ďalšia redukcia prostriedkov rezervy FIS vo výške 10.400 chf bola
spôsobená úhradou faktúr za PR služby, ktoré SLA poskytoval pán Bednár a jeho spoločnosť Marcus PR
s.r.o. v období január – jún 2019.
F. Vavrinčík sa opýtal na základe akého mandátu boli faktúry hradené z FIS prostriedkov a na základe
čoho, ak nie je podpísaná zmluva s PR agentúrou.
GS uviedol, že predmetné faktúry boli zaradené do platobnej fronty na základe pokynu Prezidenta a
takisto na základe tohto pokynu boli hradené. Uviedol, že kapitola Správa a prevádzka SLA nemá vo
svojich očakávaných výdavkov na rok 2019 plánované výdavky na PR služby a z toho dôvodu iné
prostriedky na úhradu takýchto výdavkov ako rezerva FIS neexistujú.
I. Ivanič informoval, že nevedel, že dané faktúry boli uhradené práve z účtu FIS, ale pravdepodobne
boli hradené z FIS účtu, preto, pretože na inom účte neboli dostatočné finančné prostriedky. Zaručil
sa, že uvedené financie budú vygenerované a refundované späť na FIS účet aj vďaka pozitívnemu
mediálnemu obrazu SLA.
GS ďalej uviedol, že SLA nemá iné peniaze ako tie, ktoré sú vyššie uvedené, a akákoľvek úhrada výrazne
nad rámec rozpočtovaných výdavkov kategórie Správa a prevádzka musí byť hradená z rezervy FIS,
pretože iné prostriedky neexistujú.
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M. Mersich uviedol, že zmluva za PR služby zatiaľ nebola uzatvorená pretože sa zmluva pripravovala a
momentálne je pripravená na schválenie na dnešnom zasadnutí a následne na podpis.
F. Vavrinčík chcel vedieť aký bude postup ak sa predmetné prostriedky nevytvoria a nevrátia sa tak ako
uvádza Prezident.
I. Ivanič uistil F. Vavrinčíka, že prostriedky sa vrátia na účet.
F. Vavrinčík sa ďalej opýtal prečo bol z transparentného účtu USK realizovaná transakcia 3.500€. M.
Mersich sa opýtal, či má na mysli kauciu na základe zmluvy o prenájme vozidla FORD Tourneo pre
potreby SU a USK.
F. Vavrinčík povedal, že áno a uviedol, že M. Mersich na predchádzajúcom P-SLA prezentoval, že toto
zabezpečí on vlastným vkladom a nikto z vedenia úseku nevedel, že kaucia pôjde z ich vlastných
úsekových prostriedkov.
M. Mersich uviedol, že auto bolo určené pre úsek USK a preto to bolo hradené z prostriedkov USK.
GS uviedol, že on dal pokyn na úhradu z ich účtu, nakoľko je ich účet uvedený na zmluve na prenájom
vozidla ako zdroj úhrady, keďže je vozidlo vedené v správe USK. A kaucia bola uhradená z ich účtu
vlastných zdrojov, nakoľko kaucia nemôže byť hradená zo štátneho účtu.
F. Vavrinčík sa opýtal kto im vráti tieto prostriedky a odkiaľ.
I. Ivanič argumentoval, že nerozumie postoju vedenia USK, ktoré obdržalo automobil prostredníctvom
dcérskej spoločnosti SLA za výhodnejších podmienok ako komerčná nájomná zmluva predložená
vedením úseku a je nespokojné. Rozumie tomu tak, že hospodárnosť a efektívnosť využitia
prostriedkov nie je v záujme úseku a s týmto však on ako Prezident nemôže súhlasiť.
J. Garaj sa následne informoval, z akého účtu bola hradená kaucia pre akontáciu za VW Caravellu pre
družstvo NLC Alpine z predminulého týždňa.
GS informoval, že bola poskytnutá krátkodobá pôžička účtu NLC z financií prevádzky Sekretariátu do
doby než sa na účet NLC pripíšu vlastné prostriedky z vkladov zaradených športovcov. Následne sa táto
pôžička vráti späť na účet prevádzky Sekretariátu v najbližšom období.
b) Navýšenie PUŠ 2019 – rozdelenie / Zmluva MŠVVaŠ SR dodatok
GS uviedol, že MŠVVaŠ SR navýšilo PUS 2019 pre SLA o finančné prostriedky vo výške 100 000€.
Následne GS odprezentoval návrh na prerozdelenie týchto prostriedkov do rozdelenia financií SLA na
identickom princípe ako boli rozdelené prostriedky prvotne s 2 výnimkami.
1./ navýšenie talentovanej mládeže je rozdelené pomerne medzi úseky na základe prvotného
rozdelenia PUS 2019.
2./ GS nezahrnul 5% fix solidaritu v rozdelení do kapitoly Repre. Ako dôvod pre tento návrh uviedol GS
jeho nesúhlas s konceptom % fixnej časti pre úseky apriori ako štandardu. Má za to, že tento nástroj je
nástrojom krízového riadenia a nie automaticky nárokovateľná časť. Pripomenul prítomným, že
matematicky tento nástroj v skutočnosti spôsobuje to, že BÚ a UAD sa de-facto vzdávajú časti financií,
na ktoré majú legitímny nárok na základe vykonávaných činnosti úseku v prospech ostatných úsekov
bez toho aby tieto úseky boli zaviazané k nejakým povinnostiam.
M. Mersich požiadal o prepočítanie návrhu, tak, aby sa 5% fix zahrnul aj do kapitoly Repre.
P-SLA rozhodlo zachovať 5% fix solidaritu vo všetkých kapitolách podľa nižšie uvedenej tabuľke.
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PRÍSPEVOK NAVÝŠENIE

67 617,00 €

VÝPOČET PROSTRIEDKOV NA OÚ ROZVOJ
Rozdelenie na OU podľa koeficientov činnosti
5% zo základnej sumy ako Fix pre všetky OU
Celkom navýšenie Rozvoj

VÝPOČET PROSTRIEDKOV NA OÚ REPRE
Rozdelenie na OU podľa koeficientov činnosti
5% zo základnej sumy ako Fix pre všetky OU
Celkom navýšenie Repre

VÝPOČET PROSTRIEDKOV NA OÚ TALENT
Rozdelenie na OU podľa koeficientov činnosti
Celkom ŠR navýšenie 2019

Uznesenie č.

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

34,0%

46,3%

1,9%

0,9%

2,3%

9,4%

5,1%

5 004 €
1 131 €
6 135 €

34,0%
5 531 €
1 250 €
6 781 €

28,9%
5 781 €
18 697 €

6 802 €
1 131 €
7 933 €

46,3%
7 519 €
1 250 €
8 769 €

29,0%
5 791 €
22 494 €

285 €
1 131 €
1 416 €

1,9%
315 €
1 250 €
1 565 €

9,5%
1 897 €
4 879 €

126 €
1 131 €
1 257 €

0,9%
139 €
1 250 €
1 389 €

1,9%
379 €
3 025 €

345 €
1 131 €
1 476 €

2,3%
381 €
1 250 €
1 631 €

5,8%
1 158 €
4 266 €

1 382 €
1 131 €
2 513 €

9,4%
1 528 €
1 250 €
2 778 €

13,5%
2 696 €
7 986 €

757 €
1 131 €
1 888 €

5,1%
837 €
1 250 €
2 087 €

11,5%
2 297 €
6 271 €

Celkom

22 617 €
14 701 €
7 916 €
22 617 €

25 000 €
16 250 €
8 750 €
25 000 €

20 000 €
20 000 €
67 617 €

09-19/135

P-SLA schvaľuje návrh rozdelenia štátnych prostriedkov v sume 100.000€ na Kluby v sume 15.536€,
Správa a prevádzka v sume 14.000€, Talent v sume 25.000€, Rozvoj v sume 20.000€ a Repre v sume
22.617€ podľa rozpočtového modelu 2019.
ZA:
8
PROTI:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
UZNESENIE PRIJATÉ.
GS následne informoval, že navýšením prostriedkov sa tým pádom automaticky mení aj minimálny
objem prostriedkov, ktoré SLA je povinná podľa zákona rozdeliť medzi kluby s príslušnosťou k SLA.
Po prepočte vychádza prerozdelenie nasledovne:
Šport mládeže (Kluby) 2019 - korekcia na minimálne prerozdelenie po navýšení: 211.000 eur
Celkom: 936 športovcov v 93 kluboch
Jednotková refundácia na aktívneho športovca do 23 rokov podľa ZoŠ: 226 eur
Celkom rozdelenie na kluby 2019: 211.536 eur
Uznesenie č.

09-19/136

P-SLA schvaľuje návrh rozdelenia štátnych prostriedkov v kapitole Kluby vo výške jednotkovej
refundácie na aktívneho športovca podľa ZoŠ na sumu 226 €/športovec.
ZA:
8
PROTI:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
UZNESENIE PRIJATÉ.
c) Talentovaná mládež 2019 UAD – rozdelenie
J. Garaj odprezentoval uznesenia z posledného zasadnutia P-UAD:
Uzn UAD 1-13/19: P-AD nesúhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov Talentovanej mládeže v
pomere 60% Proski Team, 40% odvetvie Alpských disciplín.
I. Ivanič uviedol, že Pro ski team je aktuálne vytvorený v dvoch úsekoch – BU a UAD. Z každého úseku
by mali byť do Pro Ski teamu menovaní niekoľkí pretekári. Slovo „Pro Ski team“ je predovšetkým
marketingová záležitosť. Najlepší z talentov majú byť nejakým spôsobom podporení, znamená to
v skutočnosti to, že títo športovci budú podporení tými 60% prostriedkov TM, ktoré sú určené na
spoločnú prípravu členov. Všetci športovci, ktorí sú v Pro Ski teame sa musia zúčastniť na spoločných
sústredeniach.
GS uviedol, že Sekretariát eviduje nezrovnalosti v porozumení kto je a kto nie je zaradený v ProSki
team-e zo strany úsekov a samotných športových riaditeľov.
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I.Ivanič uviedol, že do ProSki team-u sú momentálne zahrnutí:
UAL - M. Oravec, N. Fričová,
ULT - všetci reprezentanti do 23 rokov (N. Fričová, A. Masár, V. Drahovská, A. Jánoška),
SNB - S. Jaroš, E. Hanicová,
SU - E. Kapiaš, V. Šidlová
USK - E. Kapiaš
BU - všetci športovci zaradení do TM BU 2019 okrem A. Rendu,
UAD – F. Baláž, K. Pavelka
J. Garaj má za to, že z UAD by mali byť v ProSki team-e zaradení všetci športovci z TM UAD 2019 a nielen
uvedení dvaja športovci.
P. Dluhoš uviedol, že všetci juniorskí športovci dostali na konci sezóny mail, v ktorom boli vyzvaní na
vstup do ProSki team-u. Dostali pozvánku kde sa mali záväzne vyjadriť či vstupujú/nevstupujú do ProSki
team-u.
M. Mersich uviedol, že ProSki team sa realizuje cez formu NLC (Národné lyžiarske centrum), kde sa
budú združovať pretekári pod jediným vedením.
J. Garaj opakovane žiada, aby boli do ProsSki team-u zaradení všetci pretekári UAD, ktorí sú v TM UAD
2019, nakoľko splnili kritériá na zaradenie do Talentovanej mládeže.
I. Ivanič navrhuje, aby boli do ProSki team-u, oslovené na zaradenie 3 juniorky, dievčatá zo skupiny TM
UAD 2019.
M. Mersich navrhol vysvetliť čo vlastne znamená NLC, ako sa realizuje, aké je personálne zabezpečenie,
aký je cieľ existencie NLC.
J. Garaj sa pýta ako chcú zaradiť do NLC 23 pretekárov, kde je kategória žiakov a juniorov, To je počet
športovcov UAD, ktorí splnili kritériá do Talentovej mládeže 2019.
I. Ivanič odpovedal, že v takom prípade je potrebné zamestnať ďalších minimálne 4 trénerov.
J. Garaj navrhuje, aby alokované v kapitole Talentovaná mládež 2019 boli čerpaná rovnomerne podľa
výpočtového prínosu jednotlivca do kapitoly TM. Nesúhlasí s tým, aby mali dvaja pretekári v UAD,
zaradení do Pro Ski teamu, k dispozícii až 60% z celkovej sumy TM pridelenej pre UAD.
P. Dluhoš žiada o zaradenie ďalších 3 pretekárov, ktorí sú zaradení do NLC, aby boli pridaní aj do ProSki
Team-u.
GS oponoval, že nemôžu byť zaradení do ProSki team-u pre čerpanie prostriedkov z TM 2019, nakoľko
nesplnili kritériá na zaradenie do Talentovanej mládeže ako ostatní pretekári a v ich prípade sa jedná
o neoprávnený výdavok.
Uznesenie č.

09-19/137

P-SLA schvaľuje rozšírenie ProSki Team-u UAD o 3 miesta pre dievčatá – juniorky. Jednania so
zákonnými zástupcami športovcov zabezpečí prezident I. Ivanič, zástupca P-UAD a športový riaditeľ
UAD.
3
(Garaj,
ZA:
5
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
Tanczos,
Murgáč)

UZNESENIE PRIJATÉ.
d) Projektové financovanie 2019 UAD – rozdelenie
J. Garaj odprezentoval uznesenia z posledného zasadnutia P-UAD: „P-UAD rozporuje alokáciu 100%
prostriedkov Projektové financovanie UAD na NLC Alpine“
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J. Garaj požiadal o otvorenie zápisu zo 6. P-SLA v ktorom boli schválené projekty UAD. Uviedol, že dva
z troch projektov UAD, ktoré predložilo P-UAD a ktoré odsúhlasilo P-SLA, sú funkčné a žiadajú
prerozdeliť 50% z týchto prostriedkov na NLC Alpine a 50% na projekt žiakov.
GS zobrazil predmetný zápis zo 6. P-SLA kde sa o tomto jednalo a kde bola podľa uznesenia schválená
čiastka na dva projekty UAD (uzn 6-19/75,7-19/87).
J. Garaj uviedol, že na základe tohto uznesenia prijalo následne P-UAD uznesenie, že čiastka 72.333€
bude prerozdelená: 50% na juniorov NLC alpine a 50% na žiakov v Talentovanej mládeži.
J. Garaj zároveň sa opýtal ako je možné, že prezident I. Ivanič so štatutárom M. Mersichom dali pokyn
GS, aby založil bankový účet pre projekt NLC, na ktorý boli následne prevedené tieto schválené
finančné prostriedky určené na financovanie projektov UAD v plnej výške. Z týchto prostriedkov už boli
čerpané dve zálohy vo výške 11.000€ celkom na projekt NLC na meno P. Dluhoš.
Zároveň dodal, že je pripravené sústredenie TM U16, na ktoré teraz nemá UAD finančné prostriedky,
keďže financie boli prevedené na daný účet NLC a to napriek tomu, že uznesenie určuje aby prostriedky
projektového financovania boli použité aj na projekt žiakov UAD.
GS uviedol, že účet bol založený kvôli rozporom pri zasielaní žiadosti o financovanie. Bola to jedna
z prvých sťažností, ktoré mu hlásili kolegyne zo Sekretariátu po návrate z dovolenku, že je spor
ohľadom žiadosti o zálohu na NLC, ktorú žiadal P. Dluhoš na pokyn Prezidenta, ktorý je manažérom
projektu NLC, a predsedom UAD, v ktorého správe je platobná fronta UAD a ktorý nesúhlasil
s vyplatením takejto zálohy. Takže aby prestali spory ohľadom tejto veci a nevytváral sa tlak
a zneužívanie pracovníkov Sekretariátu tak sa prostriedky oddelili na samostatný účet a v tejto chvíli
o nich nerozhoduje UAD, ale Prezident ako manažér projektu NLC.
GS ďalej opätovne pripomenul, že prostriedky sú zložené z podielov štátnych prostriedkov alokovaných
pre projekty UAD z kapitol Repre, Talent a Rozvoj, čo samozrejme už samo o sebe prednaznačuje účel
ich použitia.
Uznesenie č.

-------

P-SLA schvaľuje rozdelenie prostriedkov projektové financovanie pre UAD vo výške 72.333€
nasledovne: 50% na NLC Alpine, 50% príprava U16.
4
(Tanczos,
3
(Ivanič,
Hliničan,
ZA:
1 (Garaj)
PROTI:
Zdržal sa:
Mersich,
Gantnerová,
Murgáč)

Dluhoš)

UZNESENIE NEPRIJATÉ.
J. Garaj žiada stanovisko prezidenta SLA k financovaniu NLC Alpine, keďže sa nepodarilo naplniť
pôvodný finančný rámec projektu, tak, ako boli prezentované na 6.P-SLA.
CELKOVÉ NAKLADY

233 500 €

TMR-SLA

100 000 € = 0

PROJEKT SLA

70 000 € = 100%

ÚAD

63 500 € = ?

GS upozornil, že UAD momentálne nemá voľné finančné prostriedky v sume 63.500€. V kapitole Rozvoj
má UAD necelých 10.000 eur do konca roku a suma vlastných zdrojov vo výške 35.000 eur sa navýši na
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jeseň o licencie cca 6.000 eur a zároveň poníži o výdaje na krízový štáb (cca 10.000 eur a iné plánované
výdaje UAD cca 6.000 eur).
I. Ivanič uviedol, že spolupráca s TMR momentálne nie je reálna, predložený projekt NLC Alpine TMR
odmietla financovať.
GS informoval prítomných, uvedené rozhovory s TMR súvisia primárne s dohodou o organizovaní SP
žien v zjazdovom lyžovaní v jasnej 2021, ktoré je cca za 14-16 mesiacov a FIS pošle čoskoro zmluvu na
podpis. SLA v tejto chvíli nemá organizátora podujatia, ktorého uvedie na zmluvu.
e) ZOH 2022 štipendium – schválenie kandidátov
GS odprezentoval širší návrh kandidátov na štipendium ZOH 2022, tak ako bol doručený z vedenia
jednotlivých úsekov.
Uznesenie č.

09-19/138

P-SLA schvaľuje širší zoznam kandidátov na ZOH 2022 štipendium v zložení: Žampa Andreas,
Moravčíková Soňa, Jančová Rebeka, Koristek Ján, Jaroš Samuel, Medlová Klaudia, Klementová
Barbora, Oravec Michael, Hanicová Eva, Fričová Nikola, Bendik Martin.
ZA:
8
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
f) Vyúčtovanie krízový štáb 2016/17 – rozhodnutie
GS odprezentoval požiadavky P-UAD prítomným členom P-SLA:
• P-UAD žiada podpísanie vyúčtovania M. Mersich
• P-UAD žiada čestné prehlásenie k vyúčtovaniu I. Ivanič
• P-UAD navrhuje realizovať úhrady formou 4 kvartálnych splátok
P- UAD 11-13/19: P-AD žiada o doloženie čestného prehlásenia prezidenta SLA o vykonaných prácach
prezidenta SLA za krízový štáb a zároveň žiada prezidenta SLA o podpísanie zadaných úloh
viceprezidentovi SLA Marinovi Mersichovi.
P-UAD 12-12/19: P-AD žiada vyjadrenie KRK SLA k predloženým podkladom o vykonaných prácach ku
refundácií nákladov zo strany p. Mersicha a p. Ivaniča. Žiadame o stanovisko KRK. Pozn.: pochybnosti
v termínoch, v predloženom zozname.
J. Garaj žiada garanciu, že sa vo vyúčtovaní krízového štábu už nezjavia ďalšie doplnkové náklady.
I. Ivanič žiada dopočítať ďalšie externé náklady (PR agentúra, právnička...) a následne preúčtovať proti
účtu UAD.
GS uviedol, že uvedené náklady už boli spočítané a dokonca aj podkladom jednania predsedníctva SLA
v minulom roku.
Úloha # 1 z 09. P-SLA – KRK na žiadosť P-UAD preverí obsah vyúčtovaní Ivanič, Mersich – Krízový štáb
2016/17.
Termín: 30.08.2019
Úloha # 2 z 09. P-SLA – GS opätovne predloží celkové náklady na krízový štáb SLA 2016/17.
Termín: 30.08.2019
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P. Garaj predniesol návrh, aby sa v takom prípade celkové vyúčtovanie krízového štábu realizovalo v
trojročných splátkach (roky 2019/2020/2021).
M. Mersich nesúhlasí a má za to, že tým, ktorí pracovali v krízovom štábe by mali byť financie vyplatené
okamžite a nie čakať ďalšie 3 roky.
I. Ivanič uviedol, že po predložení všetkých podkladov bude P-SLA následne hlasovať v tejto veci.
g) Nákup spotrebného materiálu SU/USK >5.000 eur – schválenie
F. Vavrinčík uviedol, že SU a USK majú podľa plánovaného harmonogramu výdavkov úmysel zakúpiť
spotrebný športový materiál pre vystrojenie členov RD v sume vyššej ako 5.000 eur, k čomu Stanovy
SLA prikazujú súhlas P-SLA.
Hrubý predpoklad predmetu nákupu je nasledovný:
4 párov skokanských lyží
10 párov skokanských lyží junior
4x viazanie senior
10x viazanie junior
8x cestovný vak
6x vak na lyže
2x vozík na špeciálne nápodobivé cvičenia
10x drobný materiál
P. Penkert pripomenula, aby predložili aj prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou a určili
dodávateľa.
Uznesenie č.

09-19/139

P-SLA schvaľuje nákup materiálu pre SU/USK v cene >5.000 eur: 4 párov skokanských lyží, 10 párov
skokanských lyží junior, 4x viazanie senior, 10x viazanie junior, 8x cestovný vak, 6x vak na lyže, 2x
vozík na špeciálne nápodobivé cvičenia, 10x drobný materiál.
ZA:
8
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
h) D. Kubeková – Predžalobná výzva
GS odprezentoval predžalobnú výzvu, ktorá bola doručená na adresu SLA od právneho zástupcu D.
Kubekovej. K tomu uviedol aj stanovisko právnej zástupkyne SLA:
• vyzývateľ neakceptuje zápočet „Vlha“ v sume 1.760,68 eur (nemá nárok),
• vyzývateľ žiada úhradu fa za práce 06-11/2016 vo výške 5.090 eur (má nárok),
• vyzývateľ žiada úhradu úrokov z omeškania vo výške 807 eur (správna suma 543 eur),
• vyzývateľ žiada úhradu nákladov na túto výzvu vo výške 320 eur (má nárok),
• Vyzývateľ žiada úhradu nákladov právneho zastúpenia vo výške 474 eur (nemá nárok).
I. Ivanič navrhuje akceptovať vyjadrenie právnej zástupkyne SLA a uhradiť jej sumu, ktorú jej právnička
SLA priznala vo výške: 5.953€.
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Uznesenie č.

09-19/140

P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA vo veci Darina Kubeková:
•
vyzývateľ neakceptuje zápočet „Vlha“ v sume 1.760,68 eur (nemá nárok),
•
vyzývateľ žiada úhradu fa za práce 06-11/2016 vo výške 5.090 eur (má nárok),
•
vyzývateľ žiada úhradu úrokov z omeškania vo výške 807 eur (správna suma 543 eur),
•
vyzývateľ žiada úhradu nákladov na túto výzvu vo výške 320 eur (má nárok),
•
Vyzývateľ žiada úhradu nákladov právneho zastúpenia vo výške 474 eur (nemá nárok).
2
(Hliničan,
ZA:
6
PROTI:
0
Zdržal sa:
Ivanič)

UZNESENIE PRIJATÉ.
4. Sezóna 2019/2020
a) Reprezentácia a Talentovaná mládež 2019/20 – zmeny
Uzn UAD 8-13/19:
P-AD dáva poslednú výzvu na dodanie potrebných dokumentov (vyjadrenie lekára, či jej zdravotný stav
umožňuje pokračovať vo vrcholovom športe; vlastné vyjadrenie, či bude pokračovať vo vrcholovom
športe) Klaudiu Nemcovú na potvrdenie podmienečného zaradenia do RD U21, TM a DUKLA BB.
Posledný termín dodania: 31.07.2019 do 12:00.
M. Didek uviedol, že od K. Nemcovej čakajú vyjadrenie ohľadom jej zdravotného stavu. Nakoľko
vyjadrenie, ktorým UAD disponuje neposlala K. Nemcová a ani jej lekár. Evidujú len vyjadrenie osobnej
trénerky M. Poprockej, ktorá uviedla, že liečba ešte nie je ukončená a pre P-UAD nemá žiadnu
legitímnu váhu. Pripomenul, že výzva P-UAD na dodanie vyjadrenia je podľa vyššie uvedeného
uznesenia P-UAD do 31.7.2019.
P-UAD má za to, že pravdepodobne nebude reálne, aby K. Nemcová nastúpila do pretekovej sezóny
2019/20.
GS uviedol, že ak by ju chcelo UAD vylúčiť z Reprezentácie, tak nemôže tak učiniť na základe toho, že
športovkyňa nekomunikuje, alebo, že nedodala lekársku prehliadku, ale na základe toho, že K.
Nemcová porušuje Zákon o športe a to tým, že neplní predložený harmonogram športovej prípravy.
Tiež uviedol, že v prípade vylúčenia K. Nemcovej z RD 2019/20 je SLA povinná informovať VŠC Dukla
o tomto rozhodnutí.
P-SLA berie na vedomie situáciu zdravotného stavu K. Nemcovej a predmetnú žiadosť UAD presúva na
ďalšie P-SLA.
P-SLA berie na vedomie administratívnu chybu v zozname Repre 2019/20 v kategórii RD Masters UAD
- Ternavský V. vs. Legutky M. st. (omylom nesprávne uvedený).
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b) Nominácia MS 2019 Rollerski, MSJ 2019 Grasski, MS 2019 Grasski – schválenie
Uznesenie č.

09-19/141

P-SLA schvaľuje nomináciu MS/MSJ Rollerski 2019 – UZN BU 10/19, Uzn. BU-EL-16/19: Ženy: Alena
Procházková, Barbora Klementová, Muži: Ján Koristek, Matej Kazár, Juniorky: Mária Danielová,
Kristína Sivoková, Marianna Klementová, Timea Mazúrová, Juniori: Denis Tilesch, Matúš Oravec,
Damián Cesnek RT: Ján Valuška, Stanislav Holienčík
P-SLA schvaľuje nomináciu MS/MSJ 2019 - Uzn. UTL - 1/6/2019: RT: vedúci výpravy Ladislav Šandor,
vedúci tréner výpravy Lubomír Masár, realizačný tím výpravy - Vincent Frič-funkcia servis, Jozef
Drahovský-funkcia servis (len MS Juniorov), Športovci: Nikola Fričová, Vanesa Drahovská, Adam
Masár.
ZA:
8
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
GS pripomenul zástupcovi BU na zasadnutí, že M. Kazár a D. Cesnek v schválenej nominácii nefigurujú
ako celosezónni reprezentanti ale ako reprezentanti na dobu určitú. To znamená, že musia podpísať
štatút reprezentanta a úsek musí podať žiadosť na Sekretariát aby ich poistil prostredníctvom rámcovej
zmluvy SLA na osobo/dni na náklady BU.
M. Malák potvrdil, že vie o tejto povinnosti, záležitosť je v procese a bude vykonaná.
c) Súťažný poriadok SU/USK 2019/20 – zmeny
F. Vavrinčík odprezentoval žiadosť P-SU a P-USK o úpravu pravidiel vo vyhodnotení mládežníckeho
podujatia v prípade, že minimálny počet štartujúcich pre klasifikáciu pretekov Ligy Mládeže je menej
ako 3 pretekári v kategórii.
„V prípade, že pre danú vekovú kategóriu nie sú na štarte aspoň traja (3) pretekári, organizátor môže
spojiť do jednej kategórie mužov a ženy (napríklad Junior muži + Junior ženy). V takomto prípade sú
vyhlásené len jedny výsledky pre mužov a ženy spoločne. Rovnako aj získané body do celkového
hodnotenia sa priraďujú zo spoločného vyhodnotenia mužov a žien.“
Uznesenie č.

09-19/142

P-SLA schvaľuje zmeny v súťažnom poriadku SU/USK 2019/20 podľa návrhu P-SU a P-USK.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

d) Zaradenie športovcov UAD do NŠC – schválenie
Uzn UAD 13-13/19
P-AD navrhuje na zaradenie do NŠC BA pretekárov: Ruffíny Róbert a Botka Timo.
GS uviedol, že NŠC nezaradí športovca, ktorý nie je schváleným členom RD 2019/20 do svojich štruktúr.
Z toho dôvodu P-SLA schvaľuje hlasovaním len uznesenie o zaradení Roberta Ruffínyho.
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Uznesenie č.

09-19/143

P-SLA schvaľuje návrh na zaradenie športovcov P-AD, podľa Uzn UAD 13-13/19 pre Roberta
Ruffínyho.
ZA:
8
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
e) Zaradenie trénera UAD do VŠC Dukla – schválenie
Uzn UAD 2-13/19:
P-AD navrhuje trénera do VŠC DUKLA BB Miroslava Malcovského, klub: SAK Drienica-Lysá ako trénera
Mateja Falata.
Uzn UAD 3-13/19:
P-AD navrhuje na zaradenie do VŠC DUKLA BB trénerov Sanitrár Ján, Boris Anton.
Uzn UAD 6-13/19:
P-AD stanovuje poradie na zaradenie trénerov do VŠC DUKLA BB v poradí:
1.
Miroslav Malcovský- tr.kval. 5, tréner Falata Mateja (zaradený PROFI športovec DUKLA BB,
zaradený do RD B 19/20) (UZN 2-13/19)
2.
Sanitrár Ján- tr. kval. 5, tréner Sanitrár Ján, Lások Adam (zaradený do VŠC DUKLA BB,
zaradený RD U21, TM), (UZN 3-13/19)
3.
Boris Anton- tr. kval 4, tréner Jančová Rebeka, Nemcová Klaudia (zaradený do VŠC DUKLA BB,
zaradený RD U21, TM), Hrbáňová Ella (zaradený do VŠC DUKLA BB, zaradený RD 16,
TM), Pollak Sofia (zaradený RD U16), (UZN 3-13/19)
Uznesenie č.

09-19/144

P-SLA schvaľuje uznesenia P-UAD o zaradení trénera UAD do VŠC Dukla: Uzn UAD 2-13/19 – Miroslav
Malcovský, Uzn UAD 3-13/19 – Sanitrár Ján, Uzn UAD 6-13/19 - zaradenie trénerov do VŠC DUKLA
BB v poradí: Miroslav Malcovský, Sanitrár Ján, Boris Anton.
ZA:
8
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
5. Zmluvy a dohody
GS postupne odprezentoval návrhy jednotlivých zmlúv predložených na schválenie členom P-SLA:
a) A. Procházková – profesionálny športovec,
b) F. Baláž, D. Nosek, M. Dluhoš, M. Ilavský, K. Pavelka – NLC družstvo, amatérsky športovec,
GS pripomenul prítomným, že ide o obchodnú zmluvu a nie zmluvu o amatérskom športovcovi ako
bolo pôvodne uvedené v programe. To jest zmluva, ktorú obdržali členovia P-SLA ako podkladový
materiál na dnešné rokovanie obsahuje finančné transakcie medzi športovcom a SLA a opiera sa
o Obchodný zákonník, nie o Zákon o športe.
c) J. Valuška – ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
d) J. Valuška – mandátna zmluva – tréner
e) S. Holienčík – pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
f) R. Leiter – mandátna zmluva – tréner NLC
g) M. Jarábek – mandátna zmluva – asistent trénera NLC
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h) Ľ. Masár – mandátna zmluva – tréner
i) M. Didek – pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ
- zmena vzťahu, výška odmeny
Odišiel J. Tanczos. Predsedníctvo je prítomné v počte 7.
j) J. Garaj – zmluva o výkone činnosti – sklad SLA
J. Garaj potvrdil, že žiada o pracovno – právny vzťah, nie o obchodný vzťah.
n) J. Hermély – pracovno-právna zmluva tréner
o) M. Hliničan – pracovno-právna zmluva ŠR+tréner
p) M. Hliničan - zrušenie zmluvy ku 31/07/19
r) J. Hermély - zrušenie zmluvy ku 31/07/19
Uznesenie č.

09-19/145

P-SLA schvaľuje hlasovanie za osobné pracovné zmluvy am-block a za obchodné zmluvy am-block.
ZA:
6
UZNESENIE PRIJATÉ.
Uznesenie č.

PROTI:

0

Zdržal sa:

1 (Gantnerová)

09-19/146

P-SLA schvaľuje osobné pracovné zmluvy amblock:
Zmluvu o profesionálnom športovcovi – A. Procházková;
Zmluvu o spolupráci medzi SLA NLC a – F. Baláž, D. Nosek, M. Dluhoš, M. Ilavský, K. Pavelka;
Zmluvu ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie – J. Valuška;
Mandátnu Zmluvu tréner – J. Valuška;
Zmluvu pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie– S. Holienčík;
Mandátnu Zmluvu tréner NLC – R. Leiter;
Mandátnu Zmluvu asistent trénera NLC – M. Jarábek;
Mandátnu Zmluvu trénera – Ľ. Masár;
Zmluvu pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ – M. Didek;
Zmluvu o výkone činnosti – sklad SLA – J. Garaj
P-SLA schvaľuje zrušenie Mandátnej zmluvy – športový riaditeľ – M. Hliničan; zrušenie Mandátnej
zmluvy – tréner – J. Hermély.
P-SLA schvaľuje vytvorenie zmluvy pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ – M.
Hliničan; pracovno-právny vzťah – tréner – J. Hermély;
ZA:
7
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
Úloha # 3 z 09. P-SLA – GS a vedúca kancelárie SLA pripravia aktualizáciu Mzdovej smernice SLA.
Termín: 30.08.2019
k) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Ford
F. Vavrinčík požiadal o objasnenie obsahu zmluvy, čo mu bolo následne vysvetlené.
l) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Volkswagen
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Uznesenie č.

09-19/147

P-SLA schvaľuje obchodné zmluvy k motorových vozidlám am-block:
Zmluvu o prenájme SLA motorového vozidla Volkswagen Caravella a Zmluvu o prenájme LSA
motorového vozidla FORD Tourneo, ktoré sú v správe FIRN SLA, s.r.o.
ZA:
7
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
m) MARCUS s.r.o. – zmluva o zabezpečení PR služieb
GS odprezentoval ponuku konzultačnej zmluvy spoločnosti p. Bednára na PR služby pre SLA. Ročný
náklad na takúto službe je 22.000€.
GS uviedol že PR spoločnosť v rámci služby bude mať aj prístup k aktualitám na webovom sídle SLA
a k správe sociálnych sietí SLA. V prípade súhlasu a integrácie správy sietí do služieb Marcus PR s.r.o.
by tým pádom bolo na mieste uvažovať o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb L.Vrťo.
GS požiadal prítomných, aby sa vyjadrili aké sociálne komunikačné kanály považujú za dôležité, aby
v mene SLA fungovali. Väčšina sa zhodla, že nástroje Facebook, Instagram a YouTube sú postačujúce
pre potreby SLA.
Uznesenie č.

09-19/148

P-SLA schvaľuje Zmluvu o zabezpečení PR služieb spoločnosťou Marcus s.r.o.
ZA:
6
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

1 (Gantnerová)

6. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
P. Penkert informovala, že najbližšie zasadnutie KRK sa bude konať v auguste.
Uviedla, že navrhuje zazmluvniť dva servisy na údržbu vozidiel, navrhuje servisy v Banskej Bystrici
a Poprade. Je potrebné spraviť výberové konanie, formou prieskumu trhu. Je potrebné osloviť servisy
s cenovou ponukou, nakoľko náklady na servis sa neustále zvyšujú.
GS uviedol, že niekedy bola rámcová zmluva so spoločnosťou Todos.
Ďalej sa informovala za ktorý súdny spor SLA hradila súdne trovy. GS informoval, že za spor Kmeť –
TOM športový klub vs. SLA. Súd zatiaľ nariadil, že máme uhradiť súdne trovy, rozhodnutie ešte súd
nevydal.
Tiež informovala, že je potrebné zjednotiť, aby si OU dali do štruktúry, kto a z akej pozície si fakturuje
cestovné náhrady. Stáva sa to v prípade ak je jedna osoba evidovaná ako predseda úseku a zároveň
športový riaditeľ.
Pri mzdách je potrebné skontrolovať v pracovno-právnych zmluvách, výkon funkcie, miesto výkonu
práce je v zmluve uvedený Karpatská 15, Poprad. Preto je potrebné doplniť: podľa pokynu
zamestnávateľa, home office, pri tréneroch sa uvedie – podľa schváleného HŠP.
Rovnako upozornila na výkaz prác pri niektorých zmluvách, ktoré sa v podstate nemenia, resp. sa
menia úplne minimálne. Vo výkaze prác musia byť uvedené dni a presné hodiny.
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Ak niekto schvaľuje odmenu zo štátnych prostriedkov, tak musí byť uzatvorená zmluva so SLA na dobu
určitú. K zmluve, musí byť priložená faktúra a výkaz prác. Na faktúre musia byť rozpísané jednotkové
sumy.
Zároveň si myslí, že uznesenia, ktoré nie sú prijaté by nemali mať číslo a nemali by figurovať v zoznam
uznesení.
P. Dluhoš sa informoval ak chce vidieť výkaz prác športového riaditeľa M. Dideka, či má dať žiadosť
o poskytnutie informácie na Sekretariát SLA.
GS informoval, že je potrebné požiadať o súpis prác od vedenia úseku, nakoľko M. Didek podlieha
v riadiacej štruktúre vedeniu úseku a nie Sekretariátu SLA.
M. Didek uviedol, že výkaz prác prikladá k faktúre.
Odišiel I. Ivanič. Predsedníctvo je prítomné v počte 6.
Slovo predsedajúceho odovzdal viceprezidentovi M. Mersichovi.
b) Objednávky
GS uviedol, že za tovary a služby, ktoré presahujú výšku 300 € je potrebné povinne vypracovať
objednávku, ktorú vytvorí sekretár úseku na základe podkladu z vedenia úseku. Tieto sa archivujú
v centrálnom systéme evidencie objednávok a sú potrebné pre párovanie s došlými faktúrami.
P. Penkert uviedla, že rovnako musí byť vypracovaná aj objednávka pri odmene trénera. To je takisto
objednávka služby v princípe.
c) Príkaz na podanie stanoviska
GS informoval, že Se-SLA zaviedol nový nástroj „Príkaz na podanie stanoviska“. Ide o
zavedenie kontroly, či osoba, ktorej bola žiadosť, požiadavka alebo podnet zo strany žiadateľa
adresovaný na tieto žiadateľovi aj odpovedala, kedy a v akom rozsahu. Se-SLA poskytne súčinnosť pri
administratívnom spracovaní stanoviska. Príkazy sú evidované v centrálnom registri pre všetky úseky.
7. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
Uznesenie č.

09-19/149

P-SLA schvaľuje nové registrácie za obdobie 06/2019 členov SLA a klubov SLA.
ZA:
6
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

b) Správa Mek-SLA Cavtat 2019 – informácia
P-SLA berie správu Mek-SLA Cavtat 2019 na vedomie. Správa je zverejnená na: http://www.slovakski.sk/editor/FIS_ZAPISY/Cavtat_2019/Sprava_MeK_SLA_-_Cavtat_2019.pdf
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c) Návrh na vyznamenanie SOŠV – informácia
Uznesenie č.

09-19/150

P-SLA schvaľuje návrh osôb na vyznamenanie SOŠV - Juraj Sinay, Janka Gantnerová, Ján Greguška,
Anna Pasiarová, Igor Pohle st.
ZA:
6
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
d) Výzva 4F na rámcovú zmluvu o materiál. sponzorstve – informácia
GS sa informoval, či OU evidujú v Reprezentácii a Talentovanej mládeži nejakých športovcov, ktorí
nemôžu prezentovať oblečenie 4F, kvôli sponzorstvu s iným partnerom, alebo inou zmluvnou väzbou.
Prítomní zástupcovia OU uviedli, že oblečenie sponzora 4F nebudú môcť prezentovať títo športovci –
M. Oravec (UAL), K. Medlová (SNB), S. Jaroš (SNB), E. Hanicová (SNB), M. Józsa (SNB), P. Vlhová (UAD),
bratia Žampovci (UAD).
M. Malák uviedol, že si to musí preveriť a informuje späť.
GS sa ďalej opýtal prítomných, či vedia OU garantovať, že budú mať ostatní športovci na sebe
sponzorské odevy 4F – športové oblečenie a doplnky 4F. Prítomní zástupcovia OU sa vyjadrili, že
v princípe „áno“ a podporia v prípade porušenia návrh zaviesť sankcie za neplnenie sponzorskej zmluvy
voči športovcovi.
GS uzavrel túto záležitosť konštatovaním, že nemá význam aby sa SLA pokúšala vstúpiť do
sponzorského vzťahu s kýmkoľvek pokiaľ nevie garantovať plnenie sponzorských povinností
športovcami SLA.
e) Ponuka na SLA base t-shirt – informácia
GS uviedol, že ho pred časom Manažérka vzdelávania, K. Saalová, žiadala o informáciu, prečo SLA nemá
jednotné vzorové tričko, alebo vrchný diel oblečenia v štýle „identity SLA“. GS uviedol, že M. Malák
rozpracoval myšlienku „bázového SLA identity trička“ a na ukážku priniesol 2 vzory.
GS uviedol, že myšlienka je okrem iného aj ponúkať takéto oblečenie prostredníctvom e-shopu SLA
verejnosti.
Nakoľko prítomných záujemcov myšlienka nadchla, GS navrhol vytvorenie pracovnej skupiny v zložení:
M. Malák, Z. Senčeková, T. Murgáč, M. Didek, ktorá aktualizuje dizajn a predloží návrh niekoľkých verzií.
Viceprezident M. Mersich formálne ukončil 9. zasadnutie P-SLA.
8. Záver
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Mašlejová

M. Mersich

T. Murgáč

Ivan Ivanič

30.07.2019

22.08.2019

20.08.2019

30.07.2019
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Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Úlohy a uznesenia
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 23.07.2019

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 9. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 30.júla 2019 (utorok) o 09:30 hod. , v zasadacej miestnosti č.107,
Stredná športová škola, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
PROGRAM:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Navýšenie PUS 2019 – rozdelenie / Zmluva MŠVVaŠ SR dodatok
c) Talentovaná mládež 2019 UAD – rozdelenie
d) Projektové financovanie 2019 UAD - rozdelenie
e) ZOH 2022 štipendium – schválenie
f) Vyúčtovanie krízový štáb – rozhodnutie
g) Nákup spotrebného materiálu SU/USK >5.000 eur – schválenie
h) D.Kubeková – Predžalobná výzva
4. Sezóna 2019/20
a) Reprezentácia a Talentovaná mládež 2019/20 – zmeny
b) Nominácia MS 2019 Rollerski, MSJ 2019 Grasski, MS 2019 Grasski – schválenie
c) Súťažný poriadok SU/USK 2019/20 – zmeny
d) Zaradenie športovcov UAD do NŠC – schválenie
e) Zaradenie trénera UAD do VŠC Dukla - schválenie
5. Zmluvy a dohody
a) A.Procházková – profesionálny športovec,
b) F.Baláž, D.Nosek, M.Dluhoš, M.Ilavský, K.Pavelka – amatérsky športovec,
c) J.Valuška – ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
d) J.Valuška – mandátna zmluva – tréner
e) S.Holienčík – pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie
f) R.Leiter – mandátna zmluva – tréner NLC
g) M.Jarábek – mandátna zmluva – asistent trénera NLC
h) Ľ.Masár – mandátna zmluva – tréner
i) M.Didek – pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ
j J.Garaj – zmluva o výkone činnosti – sklad SLA
k) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Ford
l) FIRN SLA s.r.o. – prenájom motorového vozidla Volkswagen
m) MARCUS s.r.o. – zmluva o zabezpečení PR služieb
6. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti

7. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Správa Mek-SLA Cavtat 2019 - informácia
c) Návrh na vyznamenanie SOŠV - informácia
d) Výzva 4F na rámcovú zmluvu o materiál.sponzorstve – informácia
e) Ponuka na SLA base t-shirt - informácia
8. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Viceprezident SLA

