ZÁPIS
z 29. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

19. októbra 2016 o 08.30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní:

Viď prezenčná listina

Predsedajúci:

Mgr. František Repka

Zapisovateľ:

Mgr. Denisa Kubusová

Overovatelia:

Marek Hliničan, Natália Šlepecká

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Informácie o situácii v SLA po prijatí predbežného opatrenia OS Poprad
Informácie KRK SLA
Financie SLA
RD zmluva, schválenie RD družstvá 2016/2017
EYOF 2017, ZOH 2018, Súťažné poriadky 2016/2017
Doplnenie štruktúr SLA
Zmluvy SLA
Vzdelávanie SLA
Rôzne

1. OTVORENIE
29. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA, Mgr. František Repka. Privítal členov P-SLA . Svoju
neúčasť vopred ospravedlnil predseda SÚ SLA, p. Ján Tánczos. Predseda ÚAD SLA, p. Michal Rajčan
bude meškať.
Zápis vypracuje Mgr. Denisa Kubusová, overia Marek Hliničan, Natália Šlepecká. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Mgr. František Repka. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený
zvukový záznam. Žiaden z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
V úvode dal schváliť program 29. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č. 29-16/389
P-SLA schvaľuje program 29. zasadnutia bez pripomienok.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ
Prehľad úloh a uznesení tvorí prílohu č. 3 tohto zápisu.
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Úloha 1/29. P-SLA
GS napíše na MŠVVaŠ SR list s požiadavkou časového harmonogramu ďalších tranží v zmysle zmluvy
s MŠVVaŠ SR. List konzultovať s právnou zástupkyňou SLA.
T: ASAP
Z: GS
Úloha 2/29. P-SLA
Opätovná urgencia na MŠVVaŠ SR, či SLA je spôsobilé čerpať štátne finančné prostriedky a či môže
uhrádzať účelové dotácie na meno. Urgenciu konzultovať s právnou zástupkyňou SLA.
T: ASAP
Z: GS
Uznesenie č. 29-16/390
P-SLA schválilo pretrvávajúci krízový režim v SLA. Dôjde však k zmene zloženia krízového štábu.
Krízový štáb bude pracovať v zložení: prezident, viceprezidenti a predseda KRK SLA.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 29-16/391
P-SLA schválilo čerpanie štátnych finančných prostriedkov v krízovom režime, t.j. schválenie všetkých
úhrad uskutočňujú štatutári SLA.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. INFORMÁCIE O SITUÁCIÍ V SLA PO PRIJATÍ PREDBEŽNÉHO OPATRENIA OS
POPRAD
Generálny sekretár SLA predniesol členom P-SLA prehľad súdnych sporov, vypracovaný právnou
zástupkyňou SLA.
Taktiež oboznámil členov P-SLA o doručení rozhodnutia KS Prešov zo dňa 07.10.2016.
4. INFORMÁCIE KRK SLA
Prišiel p. Rajčan (prítomných: 10 členov P-SLA).
Informácie KRK SLA predniesla predsedkyňa KRK SLA, p. Petra Penkert.
Podala členom P-SLA informáciu od bývalého KRK SLA:
-

-

KRK vydalo návrh na zastavenie financovania SLA z dôvodu nesplnenia zákonných
podmienok, P-SLA tento návrh elektronicky odsúhlasilo ako UZN č. 29-16/378,379
kontrola účelových dotácií 2015 ÚAD– bezpečnostné siete – zistené pochybenie, bližšie info
po prevzatí celej agendy KRK k tomuto spisu. K dnešnému dňu bolo vykonané komplet
šetrenie, fyzická kontrola skladu ÚAD za účasti prezidenta, p. Rajčanovi bola zaslaná žiadosť
na vyjadrenie – nevyjadril sa do lehoty. Taktiež čakáme vyjadrenie od p. Maršálekovej, ktorej
končí lehota na vyjadrenie 19.10.2016.
nasledujúci týždeň bude doručená správa, ktorá bude zaslaná aj HKŠ a orgánom činným
v trestnom konaní.
podnet člena ÚAD na neoprávnené zmeny v prihláške člena. Šetrenie prebieha cca od 4.
mesiaca, bolo ukončené v septembri 2016. Vydané predbežné opatrenie na zastavenie
členstva voči T. Kmeťovi a organizačnej zložke TOM Športový klub pre deti.
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-

ďalšie šetrenia, ktoré k dnešnému dňu nie sú ukončené, budú pokračovať pod novým KRK
SLA,
KRK odporúča niektoré podnety zaslať aj na prokuratúru pre podozrenie zo subvenčného
podvodu a pod.
Se-SLA postráda šanón „Bezpečnostný projekt SLA“, podozrenie na úmyselné odcudzenie, na
odporúčanie KRK boli dodané na Se-SLA nové uzamykateľné skrine.
podnet HKŠ – CP Hermely, Stromková – lehota na vyjadrenie je do 21.10.2016

Ďalej podala info o činnosti od 8.10.2016:
-

oboznámenie sa s došlou a odoslanou poštou – veľa listov nie je vysporiadaných,
predovšetkým čo sa týka požiadaviek SLA smerom k P-ÚAD,
budúci týždeň prevzatie agendy KRK SLA
do cca 2 týždňov plánované 1. zasadnutie KRK SLA v novom zložení
plán práce KRK – priorita doriešenie kontrol a otvorených podnetov
na MŠVVaŠ SR bolo zaslané oznámenie o zmene štatutárov a stanov v súlade so zmluvou
MŠVVaŠ SR

Predsedkyňa KRK predniesla svoje požiadavky na P-SLA:
-

pozvánky na zasadnutia P-OÚ zasielať na krk@slovak-ski.sk s uvedením presného miesta,
dátumu a času
akým spôsobom a či vôbec sa k dnešnému dňu P-SLA zaoberalo dodržiavaním pravidiel FIS
§200 ICR. Ak nie – návrh KRK, aby predsedovia OÚ do 4 dní navrhli spôsob zabezpečenia
súladu s pravidlami FIS
zverejniť FIS pravidlá, sekcia §200 ICR a ich SVK preklad na web v aktualitách

Úloha 3/29. P-SLA
GS pripraví reglementy FIS (čo potrebujeme zabezpečiť, aby sme dodržiavali reglementy FIS).
Následne prepošle tieto informácie predsedom odborných úsekov SLA, ktorí budú dokladovať
splnenie vybraných pravidiel FIS u svojich športovcov.
T: do15.11.2016
Z: GS
Úloha 4/29. P-SLA
OÚ SLA predložia na Se-SLA vizuály pretekového oblečenia ich pretekárov na MS v súlade s FIS
pravidlami.
T: do 31.10.2016
Z: športoví riaditelia OÚ SLA
Uznesenie č. 29-16/392
Predsedovia OÚ SLA zabezpečia doloženie kópií sponzorských zmlúv od reprezentantov. Kópie
doložia na Se-SLA.
T: do 31.10.2016
Z: predsedovia OÚ SLA
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5. FINANCIE SLA
Generálny sekretár SLA informoval o stavoch na účtoch SLA k 14.10.2016, zároveň predniesol
info o čerpaní/plnení každej kapitoly úsekov. Na vyžiadanie zašle GS SLA prednesené dokumenty
predsedom a športovým riaditeľom OÚ SLA.
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Prezident SLA informoval o kontrole skladu ÚAD. Sklad v zlom technickom stave. Požaduje
urobiť nápravu.
Viceprezident Mersich sa dopytoval u p. Rajčana na VIP vstupenky Flachau 2016, kde bola
zrealizovaná úhrada zo SLA vo výške cca 2.000 EUR. P. Rajčan vysvetlil, že išlo o 7 VIP lístkov –
zabezpečenie skupiny do Flachau, kde boli pozvaní aj partneri zo spoločnosti Škoda. Faktúra prišla na
asociáciu – 7 VIP lístkov, 265,-€/á 1 lístok plus DPH. Dvaja partneri zo spoločnosti Škoda boli hradení
z vlastných zdrojov ÚAD SLA, ostatní poukázali peniaze naspäť na transparentný účet SLA. M.
Mersich dodal, že takéto rozhodnutia musia byť podložené uznesením P-ÚAD.
Ďalej Generálny sekretár SLA informoval o nezúčtovaných zálohách 2016, 2014/2015. Tento
materiál bol prejednávaný na porade Se-SLA, taktiež ho obdržali športoví riaditelia e-mailom.
V prípade potreby budú na vyžiadanie opätovne zaslané GS predsedom OÚ, športovým riaditeľom
OÚ SLA.
Ďalej GS informoval o odoslanej žiadosti o príspevok k uznanému športu na rok 2017.
Generálny sekretár SLA taktiež podal info z FIS meetingu Zurich o prerozdelení FIS financií.
Úloha 5/29. P-SLA
GS zistí, či do výpočtu FIS peňazí sa počítajú aj podujatia letných súťaží.
T: 30. P-SLA
Z: GS
Tiež podal informáciu o FIS úhradách. Tieto úhrady budú odpočítané OÚ SLA z budúco-ročného
prerozdelenia finančných prostriedkov. Podrobný materiál na vyžiadanie u GS.
Viceprezident Mersich požiadal o zaradenie bodu „účelová dotácia na bezpečnostné siete
ÚAD SLA 2015“. M. Mersich upozornil, že dodávateľ sa vybral bez výberového konania, a následne
pri kontrole skladu ÚAD SLA sa zistilo, že siete v sklade nie sú. Položil otázku p. Rajčanovi, kde sa
siete nachádzajú, keďže nie sú ani v inventúrach SLA. Vedúci skladu, p. Garaj vypovedal, že tiež siete
nevidel. P. Rajčan odpovedal, že keďže nebolo zrealizované výberové konanie, nemala prebehnúť
úhrada. Spýtal sa kto realizoval úhradu. M. Mersich mu odpovedal, že predpokladá, že p. Rajčan ako
štatutár v tom čase, to musel predsa podpísať on.
p. Mersich sa znova spýtal, kde sa nachádzajú siete, nakoľko má informáciu, že na dodacom liste od
dodávateľa prebral materiál p. Rajčan. P. Rajčan odpovedal, že siete majú byť v sklade, ak tam nie sú,
potom nevie kde sú.
P. Repka sa tiež vyjadril ku kontrole v sklade, ktorý je v hroznom stave. Požaduje tam urobiť nápravu.
Mali by sa tým zaoberať na P-ÚAD, keďže sklad je v ich správe. Materiál, ktorý tam je, je dva až tri
roky starý, nič nové tam nepribudlo. Nie je tam žiadna koncepcia. Žiaden seriózny prístup
k zverenému materiálu. Siete do skladu podľa informácií skladníka vôbec neprišli. Keďže na dodacom
liste je ako preberajúci podpísaný p. Rajčan, mal by vedieť, kde sa momentálne siete nachádzajú.
p. Rajčan začal hovoriť o nevhodných skladových podmienkach.
M. Mersich ho prerušil s tým, že to teraz nie je podstatné, podstatné je, kde sú siete v hodnote
takmer 10.000 eur.
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p. Rajčan odpovedal, že materiál bol dodaný a bol k dispozícii ÚAD, ak sa tam nenachádza, treba ho
hľadať.
M. Mersich upozornil na to, že sa môže stať, že účelová dotácia sa bude vraciať MŠVVaŠ SR. Pýta sa,
čie je to „maslo“ P-SLA alebo ÚAD. Kto bude niesť dôsledky?
p. Repka sa znova opýtal, kto tie siete prevzal, kto ich videl. Zaplatené sú.
p. Penkert sa spýtala taktiež opätovne p. Rajčana, či prebral siete. P. Rajčan odpovedal, že siete
prebral. Ešte sa ho spýtala, či ich dal následne do skladu. Odpovedal, že áno, siete boli zavezené do
skladu.
p. Repka požiadal, aby sa p. Rajčan vyjadril do najbližšieho P-SLA – kde sú siete, a či bolo v poriadku
verejné obstarávanie. Žiada, aby sa spolu s p. Maršálekovou vyjadrili k listom, ktoré im boli zaslané.
Tiež požaduje prehodnotiť nevhodné skladové priestory.
6. RD ZMLUVA, SCHVÁLENIE RD DRUŽSTVÁ 2016/2017
GS predniesol návrh RD zmluvy 2016/2017, ktorý vypracovala legislatívno-právna komisia SLA.
Pripomienky k návrhu došli len z úseku ÚAD a BÚ. Prezident SLA poveril GS opätovným zaslaním
návrhu RD zmluvy športovým riaditeľom s požiadavkou o pripomienky jednotlivých OÚ SLA do
termínu 31.10.2016.
Úloha 6/29. P-SLA
GS opätovne prepošle návrh RD zmluvy športovým riaditeľom. Športoví riaditelia zašlú GS svoje
pripomienky do 31.10.2016. Základ RD zmluvy ostane zachovaný, legislatívno-právna komisia SLA
zapracuje podľa potreby doručené opodstatnené pripomienky.
T: do 31.10.2016
Z: GS
GS predstavil zoznam RD družstiev doručených na Se-SLA športovými riaditeľmi OÚ SLA. Zoznamy
zatiaľ nedodali úseky SÚ a ÚSK.
Úloha 7/29. P-SLA
Športový riaditeľ SÚ, ÚSK doloží na Se-SLA zoznamy RD družstiev SÚ, ÚSK na sezónu 2016/2017
T: do 31.10.2016
Z: René Pretzelmayer
Úloha 8/29. P-SLA
GS v spolupráci s prezidentom SLA pripravia koncept, čo znamená pre športovca zaradenie do RD
družstva, čo znamená „byť reprezentant“.
T: priebežne
Z: GS, prezident SLA
7. EYOF 2017, ZOH 2018, SÚŤAŽNÉ PORIADKY 2016/2017
Generálny sekretár informoval o zasadnutí I. štábu EYOF 2017. Zápis zo štábu bol odoslaný emailom športovým riaditeľom OÚ SLA.
Úloha 9/29. P-SLA
GS pripraví list na SOV ku kvótam EYOF 2017 a športoví riaditelia doložia argumentáciu ku kvótam.
T: do 23.10.2016
Z: GS, prezident SLA
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Generálny sekretár v tomto bode ďalej informoval o doručených kritériách na ZOH 2018. Kritériá
boli distribuované športovým riaditeľom OÚ SLA. Kritériá si musia OÚ SLA rozobrať na svojich
predsedníctvach, zabudovať do súťažných poriadkov, informovať športovcov a trénerov, pretože
kvalifikačné obdobie už je otvorené.
Generálny sekretár SLA vyzval OÚ na dodanie súťažných poriadkov na sezónu 2016/2017.
K dnešnému dňu SP doručil len úsek snoubordingu.
Úloha 10/29. P-SLA
Športoví riaditelia dodajú na Se-SLA schválené súťažné poriadky OÚ SLA na sezónu 2016/2017.
T: do 10.11.2016
Z: športoví riaditelia OÚ SLA
Generálny sekretár SLA informoval o Kalokagatii 2017. Spoločne s M. Malákom sa zúčastnil na
stretnutí ohľadom Kalokagatie. Nebol prítomný zástupca snoubordingu a zjazdového lyžovania.
Podujatie sa uskutoční 14.-15. marca 2017 na Štrbskom Plese. Cieľová skupina sú deti ZŠ na 2. stupni.
Detaily k podujatiu budú distribuované neskôr po vypracovaní organizačným výborom. Zatiaľ
prebehlo len prvé pracovné stretnutie. Dôležité je nahlásiť zodpovednú osobu do realizačnej skupiny
za úsek snoubordingu a úsek alpských disciplín.
Úloha 11/29. P-SLA
Športoví riaditelia ÚSnb, ÚAD nahlásia GS meno člena realizačnej skupiny Kalokagatia 2016/2017.
T: ASAP
Z: športoví riaditelia ÚAD SLA, ÚSnb
Vrámci tohto bodu sa diskutovalo aj o FIS podujatiach EUCup snoubording a EUCup alpine.
Úsek snoubordingu zvažuje, či v rámci nákladov toto podujatie zorganizuje, alebo nie. Predseda úseku
dodá info generálnemu sekretárovi SLA spolu s určením organizačného výboru tohto podujatia.
P.Rajčan sa vyjadril, že úsek alpských disciplín sám toto podujatie zabezpečiť nevie, jedine v spolupráci
so spoločnosťou TMR. Prezident SLA plánuje stretnutie so spoločnosťou TMR ohľadom organizácie
EUCup v najbližších dňoch, následne podá predsedovi ÚAD info z tohto stretnutia.
Úloha 12/29. P-SLA
Prezident SLA podá info zo stretnutia s TMR ohľadom EUCup alpine.
T: po stretnutí s TMR
Z: prezident SLA
8. DOPLNENIE ŠTRUKTÚR SLA
GS informoval o súčasnej štruktúre v orgánoch SLA: KRK SLA, Disciplinárna komisia SLA, Orgán pre
riešenie sporov. Členovia P-SLA pristúpili k voľbe ďalších členov do týchto orgánov, aby mohli byť
funkčné.
Uznesenie č. 29-16/393
P-SLA volí do funkcie člena KRK SLA p. Pavla Ilenčíka (ÚAL).
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 29-16/394
P-SLA volí do funkcie člena KRK SLA p. Róberta Hliničana (ÚSnb).
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
Uznesenie č. 29-16/395
P-SLA volí do funkcie člena KRK SLA p. Pavla Kutlíka (ÚAD)
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Strana 6 z 9

Uznesenie č. 29-16/396
P-SLA volí do funkcie člena Disciplinárnej komisie SLA p. Vincenta Friča (ÚLT).
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 29-16/397
P-SLA volí do funkcie člena Orgánu pre riešenie sporov p. Martina Jánošku (ÚLT).
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
9. ZMLUVY SLA
P-SLA vzalo na vedomie nasledovné zmluvy:
-

Zmluva TMR o reklamnom plnení 2015/2016
Zmluva SAUŠ vs SLA – SZU Alma-Ata 2017 ÚAD a BÚ
aktualizácia rámcovej zmluvy TMR – SKIPASS TMR sezóna 2015/2016 v cene 280,€/dospelý, v cene 224,-€/senior, junior, v cene 195,-€/dieťa.
Zmluva TMR (tréningová) – potvrdená cena 9,-€.

P. Rajčan informoval o novej športovej riaditeľke ÚAD SLA, p. Darine Kubekovej. Je potrebné
stornovať jej zmluvu pripravenú na pozíciu asistenta športového riaditeľa a pripraviť zmluvu na
športového riaditeľa ÚAD. P. Rajčan dodá originál zápisu z P-ÚAD, kde bola p. Kubeková
zvolená do funkcie. Členovia P-SLA sa zhodli na tom, že až po doručení overeného zápisu zápisu z PÚAD o zvolení p. Kubekovej za športovú riaditeľku ÚAD, bude toto uznesenie považované za platné
a bude p. Kubekovej pripravená zmluva na výkon činnosti športového riaditeľa ÚAD SLA.
10. VZDELÁVANIE SLA
p. Miseje, predsedkyňa komisie vzdelávania SLA sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť
dnešného zasadnutia, vopred sa ospravedlnila a podklady zaslala e-mailom generálnemu sekretárovi
SLA.
Predsedkyňa komisie prioritne požadovala schváliť Plán vzdelávania na sezónu 2016/2017.
P. Penkert mala otázky k predloženému plánu kurzov, k ich efektívnosti. Prečo je koordinačné
stretnutie lektorov po ukončení 1.kurzu. M. Malák doplnil, že chýba v pláne bežecké lyžovanie, bolo
súčasťou zápisu z komisie vzdelávania a v pláne nefiguruje. Zrejme došlo k administratívnej chybe,
preto boli tieto kurzy na mieste doplnené.
P. Penkert hovorí o neefektívnosti pri niektorých plánovaných kurzoch. Pýtala sa, z akého rozpočtu
sú hradené straty z kurzov, pričom ide zrejme najmä o kurzy inštruktorov II. a III. st. Prezident Repka
povedal, že všetko je hradené len z rozpočtu komisie vzdelávania a za čerpanie financií je zodpovedný
predseda komisie vzdelávania.
Prezident Repka žiada presne zaprotokolovať plán vzdelávania predložený predsedkyňou komisie
a doplniť plánované kurzy bežeckého lyžovania.
Viceprezident Mersich taktiež podal pripomienky k finančnej neefektívnosti kurzov. Prezident Repka
namietal, že toto nemá riešiť, je to zodpovednosť vedúcej komisie vzdelávania. M. Mersich
argumentoval, či má predsedkyňa komisie hmotnú zodpovednosť v prípade finančnej straty na
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kurzoch. P. Penkert navrhuje schváliť uznesenie s tým, že nesmie dôjsť k finančnej strate pri
organizácií plánovaných kurzov ako celku.
Prezident Repka požiada predsedkyňu komisie, aby po prvom kurze dala výstup, ako kurz finančne
obstál. Následne príjme P-SLA potrebné opatrenia.
P. Penkert položila otázku, či prijala SLA opatrenia pre prípad, že po zimnej sezóne by kurzy boli v
strate. Prezident Repka odpovedal, že v prípade straty z kurzov je za to zodpovedný vedúci komisie
a v prípady finančnej straty agendu preberie nový človek, starý predseda KoVZ bude musieť odísť
z funkcie.
GS podotkol, že komisia vzdelávania má hospodáriť tak, aby bola v pluse, zatiaľ sa jej to darí.
P.Penkert súhlasí, no pripomína, že opatrenia je potrebné prijať, kým problémy nie sú. Ak sa
vyskytnú, už bude neskoro.
Uznesenie č. 29-16/398
Na návrh predsedkyne komisie vzdelávania SLA, P-SLA schvaľuje plán vzdelávania na sezónu
2016/2017:

ZA: 10

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

11. RÔZNE
Generálny sekretár SLA otvoril tému Registrácie SLA, nakoľko v súčasnosti sú nové registrácie
pozastavené. Členovia P-SLA sa zhodli na spustení registračného procesu od 31.10.2016. Prezident
SLA upozornil, že registrácie budú prebiehať LEN ELEKTRONICKY!
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Uznesenie č. 29-16/399
P-SLA schvaľuje spustenie registračného procesu od 31.10.2016. Všetky registrácie budú realizované
len ELEKTRONICKY.
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
P-SLA sa ďalej zaoberalo žiadosťou p. Povrazníka o príspevok SLA na jeho účasť na
medzinárodnom kongrese o lyžovaní. Vzhľadom ku krízovému režimu v SLA nie je možné
prispieť na jeho účasť na požadovanom podujatí.
P-SLA sa taktiež zaoberalo žiadosťou p. Bekeša o zaradenie disciplíny „speedskiing“ do SLA.
P-SLA rozhodlo, že disciplínu „speedskiing“ zaradí pod úsek severskej kombinácie. Predseda ÚSK
SLA s týmto návrhom súhlasil.
Predsedajúci zasadnutia P-SLA poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Mgr. Denisa Kubusová

Natália Šlepecká

Marek Hliničan

Mgr. František Repka

19.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 29. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 29. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení
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26.10.2016

Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 12.10.2016

POZVÁNKA
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 29. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 19. októbra 2016 (streda) o 08.30 hod. v Poprade
(Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad)
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Informácie o situácii v SLA po prijatí predbežného opatrenia OS Poprad
Informácie KRK SLA
Financie SLA
RD zmluva, schválenie RD družstvá 2016/2017
EYOF 2017, ZOH 2018, Súťažné poriadky 2016/2017
Doplnenie štruktúr SLA
Zmluvy SLA
Vzdelávanie SLA
Rôzne

S pozdravom

Mgr. František REPKA, v. r.
prezident SLA

Prehľad uznesení od posledného zasadnutia P-SLA:
Číslo uznesenia
28-16/371
28-16/372
28-16/373
28-16/374

28. zasadnutie P-SLA
Text

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

Status
splnené
splnené
splnené
splnené

na polovice medzi ÚSB a ÚAL.
P-SLA schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie,
EL

29-16/375

ktorý tvorí prílohu tohto e-mailu. Ruší sa disciplinárny poriadok SLA

splnené

zo dňa 3.1.2015 v celom rozsahu.
P-SLA schvaľuje Registračný, prestupový a licenčný Slovenskej
EL

EL

29-16/376

29-16/377

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

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
EL

29-16/378

dňa 8.1.2016 a účinnej od 9.1.2016 v znení dodatku č. 1, a to pre rok
2016 z dôvodu doručenia predbežného opatrenia 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.

trvá

Zodpovedný

Termín

Predsedníctvo SLA obmedzuje čerpanie vlastných finančných
prostriedkov SLA a to tak, že sa budú uhrádzať iba náklady
EL

29-16/379

nevyhnutné na chod sekretariátu SLA a záväzky SLA, nesplnením

trvá

ktorých by bola SLA vystavená nárastu nákladov a/alebo 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

splnené

pre oblasť 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 podpredseda predsedníctva SLA - Ivan Ivanič, sú oprávnení
EL

29-16/381

spoločne rozhodnúť o tom, ktoré záväzky SLA budú uhradené SLA
počas obmedzenia čerpania vlastných prostriedkov v zmysle
uznesenia predsedníctva SLA Uznesenie č 29-16/379.

trvá

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
EL

29-16/382

niektorých členov SLA na zrušenie uznesení konferencie SLA konanej
dňa 29.5.2016, kde tento súdny spor je vedený na Okresnom súde v

trvá

Poprade sp. zn. 9C/268/2016-158. Zároveň 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 lehotu 1 dňa počas doby, kým nebude
EL

29-16/383

súdom právoplatne rozhodnuté o návrhu niektorých členov SLA na
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.

trvá

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 úsekov (P-OU), poradných orgánov a komisií zriadených
EL

29-16/384

P-SLA a P-OU sa

vykoná výlučne až po doručení originálov

predmetných zápisov na registratúrne stredisko SLA (Karpatská 15,

trvá

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 P-SLA , 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
EL

29-16/385

proti predbežnému opatreniu, ktoré vydal Okresný súd Poprad sp.
zn. 9C/268/2016 dňa 30.06.2016, disciplinárne orgány 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

disciplinárnym poriadkom SLA zo dňa 3.1.2015.

určených

splnené

P-SLA udeľuje mandát a poveruje prezidenta SLA, Mgr. Františka
Repku, a podpredsedu SLA, Ivana Ivaniča, vedením rokovaní,
EL

29-16/386

uskutočnením výberu a dohodnutím podmienok, a to v celom

splnené

rozsahu bez obmedzenia, vo veci zabezpečenia marketingových
činností pre SLA.
P-SLA schvaľuje návrh zmluvy medzi SLA a TMR a. s. o poskytnutí
EL

29-16/387

reklamného plnenia v celkovej sume 20.000 eur/rok 2016 v prospech

splnené

vybraných športovcov.
P-SLA schvaľuje formulár žiadosti o poskytnutie príspevku MŠVVaŠ
SR uznanému športu v roku 2017, ktorého obsah tvoria údaje zaslané

29-16/388

zástupcami jednotlivých odborných úsekov SLA. P-SLA zároveň
poveruje Sekretariát SLA zaslaním žiadosti na MŠVVaŠ SR do
požadovaného termínu.

splnené

