ZÁPIS
25. zasadnutie Predsedníctva SLA
Dátum, hodina konania:

09.03.2016, 10.00 hod.

Miesto:

KRK SLA:

Kartik s. r. o., Sásovská cesta 83, Banská Bystrica
František Repka, Marino Mersich, Monika Poľanová, Ján Tánczos, Ľudovít Kartík,
Michal Malák, Ivan Ivanič (7 členov P-SLA)
Martin Kurcáb

Ospravedlnení:

Marek Hliničan, Ladislav Šandor, Karol Mihok

Sekretariát SLA:

Radovan Cagala, Denisa Kubusová, Martina Čambalová

Hostia:

-

Prítomní členovia P-SLA:

Program:
1. Riešenie situácia v úseku alpských disciplín a spôsob informovania športovej verejnosti o postojoch
Predsedníctva SLA (P-SLA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. zasadnutie Predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
Prezident informoval, že dnešné stretnutie bolo zvolané na základe dohody väčšiny členov
Predsedníctva SLA v zmysle platného rokovacieho poriadku, čl. 2, bod 2, kedy Prezident SLA
je oprávnený zvolať P-SLA aj v kratšej dobe (kompletné znenie článku: P-SLA zvoláva Prezident SLA
min. 7 dní vopred zaslaním elektronickej pozvánky s programom prostredníctvom Sekretariátu SLA. Po
dohode väčšiny členov P-SLA je Prezident SLA oprávnený zvolať P-SLA aj v kratšej dobe.)
V úvode zasadnutia privítal prítomných členov Predsedníctva SLA. Na zasadnutí sa
nezúčastnia Marek Hliničan, Ladislav Šandor a Karol Mihok (člen P-SLA s hlasom poradným),
ktorí vopred ospravedlnili svoju neúčasť. Zasadnutia sa taktiež nezúčastnia pozvaní Patrik Dluhoš
a Ján Garaj, ktorí sa písomne vzdali mandátu podpredsedu a člena Predsedníctva ÚAD a zároveň
člena Predsedníctva SLA.
Na 25. zasadnutí P-SLA bolo prítomných 7 členov P-SLA, tzn. že 25. zasadnutie P-SLA je
uznášaniaschopné.
Prezident SLA dal ďalej hlasovať o schválení programu 25. zasadnutia P-SLA.
Na návrh väčšiny členov prítomných členov P-SLA dal prezident SLA hlasovať o doplnení programu
zasadnutia o bod „Príprava stanov SLA, určenie pracovnej skupiny“

Uznesenie 25-16/331
P-SLA schvaľuje doplnenie programu 25. zasadnutia P-SLA o bod „Príprava
stanov SLA, určenie pracovnej skupiny.“
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Zápis zo zasadnutia vyhotoví Denisa Kubusová, zápis overia František Repka, Ivan Ivanič.

Zo zasadnutia bude vyhotovený taktiež zvukový záznam, pre potreby zapisovateľa a archivácie. Žiaden
z prítomných členov P-SLA nemal voči tomu námietku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 1

Riešenie situácia v úseku alpských disciplín a spôsob informovania športovej verejnosti
o postojoch Predsedníctva SLA (P-SLA)
V úvode prebehla diskusia členov P-SLA k riešeniu súčasnej situácie v úseku alpských disciplín.
Prezident SLA odovzdal slovo aj predsedovi KRK SLA, ktorý navrhuje, aby boli kooptovaní čím skôr
dvaja členovia. Navrhoval kooptovať p. Jána Garaja a Patrika Dluhoša – poslední členovia, ktorí boli
zvolení členskou schôdzou, ktorá bola platná.
Do tohto vstúpil generálny sekretár SLA, p. Radovan Cagala, ktorý emailom 28.02.2016 na základe
rozhodnutia hlasovania členov P-SLA žiadal p. Garaja a p. Dluhoša o záväzné vyjadrenie
prijatia/odmietnutia pôsobenia ako funkcionára v predsedníctve Úseku alpských disciplín.
P. Garaj aj p. Dluhoš písomne odmietli pôsobenie ako funkcionári v predsedníctve Úseku alpských
disciplín.

Uznesenie 25-16/332
P-SLA berie na vedomie vzdanie sa pôsobenia p. Jána Garaja a p. Patrika Dluhoša
ako funkcionárov v P-ÚAD, členov P-SLA a zároveň príjma ich odstúpenie.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Prebehla diskusia o kooptácii členov do P-ÚAD. Členovia P-SLA navrhli, aby prezident v spolupráci
s generálnym sekretárom SLA oslovili, ako potencionálnych kooptovaných členov P-ÚAD,
v nasledovnom poradí týchto členov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martin Kupčo – bývalý športový riaditeľ ÚAD SLA
Barbora Lukáčová – súčasná športová riaditeľka ÚAD SLA
Vlastimír Tréger – MASTERS
Kamil Povrazník – bývalý funkcionár SLA
Jaroslav Štancel – bývalý funkcionár SLA
Jana Palovičová
Július Hermély

Termín oslovenia horeuvedených kandidátov: 10.03.2016

Uznesenie 25-16/333
P-SLA doporúča po kooptácii členov P-ÚAD zvolanie členskej schôdze ÚAD SLA.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie 25-16/334
P-SLA doporúča odborným úsekom SLA zvolanie členskej schôdze v jednotný
termín, najneskôr do 23. apríla 2016. Najneskôr do 24. apríla 2016 nahlásia mená
delegátov na Konferenciu SLA.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie 25-16/335
Prezident SLA odkonzultuje po kooptácii členov P-ÚAD s právnou zástupkyňou
SLA a tvorcami stanov zabezpečenie chodu P-ÚAD.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ďalej členovia P-SLA diskutovali o informovaní športovej verejnosti o súčasnej situácii v ÚAD
SLA. Prezident SLA zdôraznil potrebu zvolania tlačovej konferencie, avšak apeloval na členov P-SLA,
aby jasne pomenovali fakty, neuchyľovali sa k urážaniu a ohováraniu.
Sekretariát SLA v súvislosti s „mediálnou kampaňou“, ktorá poškodila meno SLA osloví
právničku SLA, aby napísala v súlade s poriadkami a v mene členov P-SLA podnet na
prešetrenie porušenia stanov adresovaný KRK SLA. Zároveň sa členovia P-SLA
jednohlasne uzniesli a zhodli pre vydanie predbežného opatrenia na aktérov mediálnej
kampane a pozastavenie ich členstva až do ukončenia disciplinárneho konania podľa
disciplinárneho poriadku článku 9, písm 1c).
Členovia P-SLA sa jednohlasne zhodli, že tlačová konferencia, na ktorej by radi informovali
média a verejnosť o aktuálnom stave a ďalších krokoch SLA, sa uskutoční 16.03.2016, o 11.00 hod.
v Banskej Bystrici (miesto bude upresnené). Tlačovej konferencie sa zúčastnia členovia P-SLA
a zároveň pretekári, resp. zástupcovia pretekárov Bendík, Falát, Kantorová, Šenkár, generálny
sekretár SLA, predseda KRK SLA.

K bodu 2
Príprava stanov SLA, určenie pracovnej skupiny
Dňa 05.03.2016 bolo elektronických hlasovaním členov P-SLA prijaté uznesenie 24-15/330, ktorým
sa P-SLA uznieslo, že poveruje prezidenta SLA na uzavretie zmluvy o dielo s JUDr. Máriou Faithovou
na vyhotovenie stanov SLA a základných legislatívnych poriadkov (disciplinárny poriadok, predpis
upravujúci konanie o sporoch a predpis upravujúci prestupy športovcov), ktoré budú v súlade so
zákonom o športe a ktoré budú vyhotovené najneskôr do 15.5.2016.
Zároveň poveruje GS – SLA na vytvorenie pracovnej skupiny do 10.3.2015, ktorú budú tvoriť povinne:
generálny sekretár, sekretári odborných úsekov, člen z každého odborného úseku (navrhnutý
predsedom úseku), členovia legislatívnej komisie, členovia KRK. Riadiť pracovnú komisiu bude GS SLA a zároveň bude komunikácia s JUDr. Máriou Faithovou prebiehať výlučne prostredníctvom GS –
SLA.“
V súvislosti s prijatým uznesením je potrebné zfunkčniť legislatívno-právnu komisiu SLA, ktorá je
momentálne neaktívna. V tejto súvislosti sa členovia P-SLA zhodli na odvolaní súčasnej legislatívnoprávnej komisie a schválení novej legislatívno-právnej komisie.

Uznesenie 25-16/336
P-SLA odvoláva členov legislatívno-právnej komisie, ktorá bola schválením
uznesením č. 21-15/298 a schvaľuje nové zložení legislatívno-právnej komisie
SLA: JUDr. Roman Reistetter, Marino Mersich, JUDr. Marcela Martinkovičová.
Zároveň P-SLA ruší uznesenie č. 21-15/286.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Prebehla diskusia o zložení pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať na tvorbe stanov a základných
legislatívnych poriadkov, ktoré budú v súlade so zákonom o športe. Na návrh väčšiny členov P-SLA
bolo toto zloženie schválené uznesením.

Uznesenie 25-16/337
P-SLA schvaľuje zloženie pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať na tvorbe
stanov SLA a základných legislatívnych poriadkov, ktoré budú v súlade so
zákonom o športe a ktoré budú vyhotovené najneskôr do 15.5.2016 nasledovne:
členovia legislatívno-právnej komisie SLA, športoví riaditelia jednotlivých
odborných úsekov SLA, JUDr. Mária Faithová, Adriana Miseje, Molotta Michal.
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

P-SLA doporučuje pracovnej skupine pri príprave stanov uvažovať o vytvorení úseku vzdelávania
(inštuktorov SLA).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V závere prezident SLA poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Termín ďalšieho zasadnutia P-SLA bude dohodnutý po kooptácii členov P-ÚAD.
V Banskej Bystrici, 09.03.2016
Trvanie: 7 hodín
ZAPÍSAL
Denisa Kubusová
Dňa
09.03.2016
Podpis

OVERIL
František Repka
Dňa
10.03.2061
Podpis

OVERIL
Ivan Ivanič
Dňa
10.03.2016
Podpis

