ZÁPIS
z 30. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

8. decembra 2016, 10.00 hod.

Miesto:

Prítomní členovia KRK SLA:

Kartik s. r. o., Sásovská cesta 14565/106 , 974 01 B.Bystrica
Repka, Ivanič, Mersich, Rajčan, Murgáč (v.z. Poľanová), Šandor, Tanczos,
Kartík, Malák, Šlepecká (10)
Kutlík, Staroň

Hostia:

Bendík Peter st., René Pretzelmayer, Michal Mollota

Predsedajúci:

Mgr. František Repka

Zapisovateľ:

Ing. Radovan Cagala

Overovatelia:

Šandor, Malák

Prítomní členovia P-SLA:

PROGRAM:
1.
2.
3.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Financie
a) čerpanie zdrojov 2016
b) nevysporiadané zostatky 2015
c) nevyúčtované zálohy
d) odmeny funkcionárov SLA r. 2016
4. Reprezentačné družstvá 2016/17
5. Schválenie súťažných poriadkov OÚ SLA
6. Štatút reprezentanta
7. RD zmluva 2016/2017
8. Správa Komisie vzdelávania
9. Marketing SLA
10. Informácia z KRK SLA
11. Rôzne
a) žiadosti športovcov
b) žiadosť Lyžiarskeho múzea Podkonice
12. Záver

1. OTVORENIE
30. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA, Mgr. František Repka. Privítal členov P-SLA . Svoju
neúčasť vopred ospravedlnil predseda ÚSnb, Marek Hliničan. Predsedkyňa ÚAL splnomocnila
zastupovaním Tomáša Murgáča.
Zápis vypracuje Ing. Radovan Cagala, overia Ladislav Šandor, Michal Malák. Predsedajúcim dnešného
zasadnutia bude Mgr. František Repka. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový
záznam. Žiaden z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
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V úvode dal schváliť program 30. zasadnutia P-SLA.
Marino Mersich navrhol presunúť bod 11a Rôzne/žiadosti športovcov pred bod 4 Reprezentačné
družstvá 2016/17 nakoľko bod 11a obsahuje žiadosť športovca M.Bendíka o zaradenie do RD-B UAD
a teda je potrebné najskôr rozhodnúť o tejto žiadosti a až následne schvaľovať reprezentáciu.
Uznesenie č. 30-16/401
P-SLA schvaľuje program 30. zasadnutia s pozmenením poradia a to nasledovne: bod 11a bude
zaradený pred bod 4 programu.
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2. KONTROLA ÚLOH A UZNESENÍ
Prehľad úloh a uznesení tvorí prílohu č. 3 tohto zápisu.
K otázke poverenia organizácie EU Cup mužov v zjazdovom lyžovaní mužov 02/2017 prebehla širšia
diskusia a prezident podal informáciu ohľadom stretnutia k tejto záležitosti s TMR.
Uznesenie č. 30-16/402
P-SLA schvaľuje poveriť organizáciou EUCUp mužov v zjazdovom lyžovaní 02/2017 organizačnú
zložku ESL.
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. Financie
Generálny sekretár SLA predniesol čerpanie zdrojov jednotlivých odborných úsekov SLA (príloha
č.4), pripomenul predsedom úsekov povinnosť vyčerpať a zúčtovať uvedené zostatky v jednotlivých
kapitolách úsekov do konca kalendárneho roku.
Generálny sekretár SLA predniesol nevysporiadané zostatky za rok 2015, následne prebehla širšia
diskusia prítomných o možnostiach a konečnom riešení ich vysporiadania medzi úsekmi (príloha č5).
Uznesenie č. 30-16/403
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov jednotlivých úsekov z roku 2015
nasledovne: Zostatok každého úseku bude ponížený o 50% a táto suma bude predmetom dorovnania
každému úseku podľa toho či je úsek príjemca (+ zostatok), alebo dlžník (- zostatok).
ZA: 8
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1
Uznesenie č. 30-16/404
P-SLA schvaľuje návrh o vysporiadaní finančných zostatkov jednotlivých úsekov z roku 2015
nasledovne: Chýbajúca suma pre úseky po dorovnaní podľa UZN 30-16/403, ktoré skončili s kladným
zostakom (príjemcovia) bude dorovnaná z účtu FIS zdrojov asociácie z prostriedkov 2017.
ZA: 8
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1
Generálny sekretár SLA predniesol stav nevysporiadaných a nevyúčtovaných záloh 2014, 2015 a 2016
(príloha č.6). Uvedená záležitosť bola prejednaná na 8.zasadnutí sekretariátu SLA a športoví riaditelia
úsekov disponujú uvedeným prehľadom stavu záloh. Úloha je vedená v zápise 8.Se-SLA.
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Generálny sekretár SLA predniesol prehľad odmien členov P-SLA za rok 2016 v súlade s platnou
smernicou (príloha č 7).

Úloha #1

Členovia P-SLA informovať sekretariát o forme akou im bude odmena vyplatená
(fakturácia, alebo dohoda o výkone práce). Termín: 20.12.2016
Uznesenie č. 30-16/405
P-SLA schvaľuje prednesený návrh odmien funkcionárov P-SLA za rok 2016.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Marino Mersich pripomenul aj potrebu kvantifikovať odmenu členom krízového štábu SLA.

Úloha #2

Členovia krízového štábu SLA informovať sekretariát o časovom rozsahu aký
investovali nad rámec pre potreby riešenia krízovej situácie SLA za obdobie august – december 2017.
Termín: 20.12.2016.
4.

Rôzne

a) žiadosti športovcov – Michal Bekeš – žiadosť o zaradenie športového odvetvia/disciplíny
„rýchlostné lyžovanie“ do odborného úseku

Prebehla diskusia medzi členmi P-SLA k tejto žiadosti (príloha č.8). Úsek severskej kombinácie sa
vyjadril k uzneseniu, ktoré prijali na svojom poslednom zasadnutí ohľadom návrhu z 29.P-SLA zaradiť
túto disciplínu pod tento úsek. Úsek alpských disiciplín sa takisto vyjadril k eventuálnej možnosti
zastrešiť toto odvetvie na najbližšiu sezónu 2016/17.

Úloha #3

Predsedovia úsekov alpského lyžovania a severskej kombinácie sa skontaktujú
s Michalom Bekešom individuálne ohľadom spolupráce úseku so športovcom a informujú P-SLA do
23.12.2016 o výsledku rozhovorov. Následne sa spoločne s Michalom Bekešom rozhodne, pod ktorý
z týchto dvoch úsekov bude zaradený.
a) žiadosti športovcov – Martin Bendík – žiadosť o zaradenie do RD-B UAD na zákalde štatútu
zraneného športovca

Prizvaný hosť, p.Bendík st. predniesol svoje stanovisko a dôvody na základe, ktorých žiada P-UAD
o zaradenie športovca Martina Bendíka do RD-B UAD 2016/17 (príloha č.9). Následne sa vyjadril PUAD p.Rajčan ku krokom, ktoré podniklo P-UAD vo veci tejto žiadosti.
P-SLA berie na vedomie vyjadrenie p.Bendíka a p.Rajčana k žiadosti Martina Bendíka a navrhuje
zaradiť športovca Martina Bendíka do RD-B UAD 2016/17.
5. Reprezentačné družstvá 2016/17
Uznesenie č. 30-16/406
P-SLA schvaľuje zoznam reprezentačných družstiev jednotlivých odborných úsekov na sezónu
2016/2017.
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(Príloha č.10)
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6. Schválenie súťažných poriadkov OÚ SLA
P-SLA obdržalo ku dňu konania zasadnutia súťažné poriadky úsekov UAD, BÚ a SNB.
Uznesenie č. 30-16/407
P-SLA schvaľuje predložené súťažné poriadky úseku bežeckého lyžovania, úseku alpských disciplín
a úseku snoubordingu SLA.
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1

Úloha #4

Úsek akrobatického lyžovania a Úsek skokov na lyžiach a Úsek severskej kombinácie
doručia príslušné úsekové súťažné poriadky do 20.12.2016 a tieto budú následne predmetom
elektronického schvaľovania.
7. Štatút reprezentanta
Prebehla diskusia k návrhu Štatútu reprezentanta a následne aj návrhu Reprezentačnej zmluvy.
Marino Mersich podal návrh na doplnenie textu štatútu v časti 5.3 ohľadom financovania
reprezentanta zo zdrojov SLA aby bola doplnená väzba na podmienku podpisu reprezentačnej zmluvy
v znení:
5.3)
Poskytne na základe podpisu reprezentačnej zmluvy finančné prostriedky z dotácie odborného úseku
SLA podľa schválených kritérií odborného úseku SLA na prerozdelenie finančných prostriedkov na nasledovné
účely svojej športovej činnosti: ....
Uznesenie č. 30-16/408
P-SLA schvaľuje „Štatút reprezentanta“ v znení s doplnením bodu 5.3 na sezónu 2016/2017.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
NEHLASOVAL: 1
Marino Mersich navrhol publikovať návrh štatútu na webovej stránke SLA (príloha č.11)
8.

RD zmluva 2016/2017

Prebehla diskusia k návrhu Štatútu reprezentanta a následne aj návrhu Reprezentačnej zmluvy.
Prezident SLA podal návrh na doplnenie príloh Reprezentačnej zmluvy o prílohu, ktorá špecifikuje
plnenie voči reprezentantovi zo strany SLA a bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Uznesenie č. 30-16/409
P-SLA schvaľuje Reprezentačnú zmluvu na sezónu 2016/2017 v znení s doplnenou prílohou č.7
„Plnenie SLA voči reprezentantovi SLA“
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
NEHLASOVAL: 1
(príloha č.12)

Úloha #5

Sekretariát SLA distribuuje RD zmluvu a Štatút reprezentanta na jednotlivé odborné
úseky SLA, ktoré zabezpečia ich distribúciu jednotlivým reprezentantom na vyplnenie a podpis do
23.12.2016.
8.

Správa Komisie vzdelávania

Generálny sekretár SLA odovzdal slovo p. Michalovi Molottovi, poverenému zástupcovi Komisie
vzdelávania SLA. Pôvodná predsedníčka KV podala demisiu.
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P-SLA berie na vedomie rezignáciu Adriany Miseje na funkciu predsedkyne Komisie vzdelávania SLA
(príloha č.13)
Pán Molotta podal informáciu podal informáciu o situácii a najbližších krokoch komisie. Uviedol, že
v súčasnosti plánujú uskutočniť kurz inštruktorov lyžovania v Zuberci, kde je prihlásených takmer
100 účastníkov. Zároveň prebehne doškoľovanie existujúcich športových odborníkov. Najväčší
problém pre komisiu je spracovanie administratívy. Riešia veľa požiadavkov (e-mail a telefonáty
ohľadom doškoľovania a uznávania licencií). Vyzdvihol za pozitívne, že vzdelávanie má vlastný
transparentný účet (vlastné hospodárenie, lepšia kontrola, jasné informácie o finančnom stave). Na
margo predsedníctva komisie potvrdil, že povedie Komisiu vzdelávania v nasledovnom období ako jej
predseda.
Uznesenie č. 30-16/410
P-SLA berie na vedomie a schvaľuje voľbu predsedu Komisie vzdelávania spomedzi jej členov, ktorým
sa stal Michal Molotta.
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Úloha #6

predseda Komisie vzdelávania vypracuje systémový a finančný model činnosti Komisie
vzdelávania v úrovni inštruktorskej a trénerskej, a predloží ho na diskusiu a schválenie na budúcom
zasadnutí P-SLA.
Na adresu žiadosti bývalej predsedkyne A.Miseje p.Molotta uviedol, že je to jej veľká zásluha, že
MŠVVaŠ uznalo SLA za národnú organizáciu, ktorá bude vzdelávať inštruktorov a udelilo k tomu
príslušné odborné akreditácie (príloha č.14).
Následne prebehla diskusia v pléne ohľadom nároku na odmenu pre predsedu komisie všeobecne
a odmenu pre bývalú predsedníčku komisie.
Vo veci odmeny pre bývalú predsedníčku p.Miseje bol podaný zo strany úseku Skokov na lyžiach
návrh aby sa všetky úseky podieľali rovnomerne na jej odmene vo výške 250 eur/úsek.
Uznesenie č. 30-16/411
P-SLA schvaľuje pre bývalú predsedkyňu KV SLA, p. A.Miseje odmenu vo výške 1750,-€. Každý
odborný úsek asociácie prispeje sumou 250,-€ z vlastných zdrojov úseku .
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
9.

Marketing SLA

Na žiadosť viceprezidenta SLA, p. Marina Mersicha, bol zaradený tento bod programu. GS
informoval, že v danej chvíli Marketingová komisia SLA nie je funkčná. Posledná informácia je
o demisii predsedu komisie, prezidenta SLA. Prezident SLA sa stručne vyjadril k dôvodom
odstúpenia. I. Ivanič navrhol zamyslieť sa nad marketingovou koncepciou a postaviť funkčnú
marketingovú komisiu do najbližšieho zasadnutia P-SLA a následne reštartovať marketingové aktivity
v mene SLA.

Úloha #7 Členovia predsedníctva predložiť možných kandidátov do Marketingovej komisie SLA.
Termín: 15.01.2017
16:05 – Zasadnutie opustil p.Tanczos a p.Pretzelmayer
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10. Informácia z KRK SLA
Informácie z KRK SLA predniesol Staroň. Ospravedlnil predsedkyňu KRK SLA, ktorá sa zo
zdravotných dôvodov nemohla dnešného zasadnutia zúčasniť.
KRK mala zasadnutie dňa 24.11.2016, pričom sa jednotliví členovia oboznámili s predchádzajúcimi
uzneseniami KRK a venovali sa hlavne doriešeniu otvorených záležitostí:
 Bezpečnostné siete ÚAD – nakoľko na základe šetrenia KRK siete v r. 2015 nikdy dodané
neboli, KRK rozhodla uznesením č.1-16/3-KRK, že ukladá P-SLA podať trestné oznámenie vo
veci obstarania bezpečnostných sietí na príslušné orgány SR
 Vo veci predbežného opatrenia voči členom SLA žiada KRK o doručenie príslušnej agendy
členom Disciplinárnej komisie, aby táto mohla konať
 Zápisy P-OU – v súčasnosti prebieha kontrola KRK naprieč všetkými úsekmi, bude ukončená
v decembri 2016
 Plánovaná kontrola na nakladanie s finančnými prostriedkami UAD z dôvodu podozrenia
rozporu so zákonom a predpismi SLA
 Autá SLA – prebieha kontrola KRK, ktorá bude ukončená v decembri 2016
KRK sa venovala legislatíve SLA, pričom prijala stanovisko k platnosti stanov a to jednoznačne
v zmysle, že pre členov SLA sú platné a záväzné stanovy SLA schválené Konferenciou SLA dňa
29.5.2016.
KRK žiada P-SLA, aby prostredníctvom legislatívnej komisie pripravilo zosúladenie Organizačného
poriadku SLA so stanovami SLA a to v termíne do 28.2.2016
KRK prijala plán práce na najbližšie obdobie, pričom prioritou je uzavretie otvorených záležitostí
a kontrola použitia finančných prostriedkov v súlade s dotačnou zmluvou s ministerstvom.
Ďalej sa KRK venovala veciam vyplývajúcich z informácií Se-SLA a v tejto súvislosti žiada urgentne PSLA, aby zabezpečilo:
1) čerpanie štátnych prostriedkov najneskôr do 15.12.2016
2) uzatvorenie záloh z predchádzajúcich období okamžite
KRK bude dbať na dodržanie požiadaviek od p. účtovníčky.
KRK sa zaoberala aj sťažnosťou p.Franka ohľadom registrácie klubu LK Martin, pričom prijala
uznesenie:
KRK berie na vedomie nespokojnosť p.Franka ohľadom registrácie klubu LK Martin a jeho členov v SLA,
stotožňuje sa s listom prezidenta SLA, s predchádzajúcim šetrením a stanoviskom KRK, pričom ukladá Se-SLA
registrovať klub LK Martin a jeho členov výlučne v súlade s platným Registračným, prestupovým a licenčným
poriadkom SLA. Rovnako ukladá Se-SLA postupovať aj v prípade predĺženia platnosti LK Martinské Hole
a jeho členov.
Plánované zasadnutie KRK je ešte v decembri 2016.
16:45 – zasadnutie opustila p.Šlepecká
11.

Rôzne

b) žiadosť Lyžiarskeho múzea Podkonice
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Prebehla krátka diskusia ohľadom žiadosti a sťažnosti (príloha č.15, č.16).
Uznesenie č. 30-16/412
P-SLA berie na vedomie prijatú žiadosť, poveruje Generálneho sekretára pripraví návrh odpovede
pre Lyžiarske múzeum Podkonice. Po schválení návrhu odpovede P-SLA bude tento zaslaný na adresu
múzea.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
c) informácia z P-UAD o pomernej úprave prerozdelenia prostriedkov pre členov RD UAD
(A,B,U21) z rozpočtu 2016 za zaradenie do RD a prerozdelenie prostriedkov určených na podporu
mládežníckým klubom UAD.
Uznesenie č. 30-16/413
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 1-20/16 o prerozdelení finančných
prostriedkov členom UAD z radov RD A, RD B, RD U21 za zaradenie do RD na sezónu 2016/17,
ktorým je výsledná finančná podpora (schválená ČS UAD 23.4. 2016) všetkým členom všetkých RD
2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií ponížená o 30%.
Priama finančná podpora členom RD A 2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií:
Meno
kritériá RD A 2016/17
Potvrdenie výkonnosti čiastka
VELEZ ZUZULOVÁ V.
3 500 €
Rozpočet 2017
3 500 €
VLHOVÁ Petra
3 500 €
Rozpočet 2017
3 500 €
ŽAMPA Adam
3 500 €
Rozpočet 2017
3 500 €
ŽAMPA Andreas
3 500 €
Rozpočet 2017
3 500 €
Priama finančná podpora členom RD B 2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií:
Meno
kritériá RD B 2016/17
Potvrdenie výkonnosti čiastka
FALAT Matej
3 150 €
Rozpočet 2017
3 150 €
Štatút zraneného
BENDÍK Martin
pretekára
Rozpočet 2017
Priama finančná podpora členom RD U21 2016/17 za splnenie výkonnostných kritérií:
Meno
kritériá U21 2016/17
Potvrdenie výkonnosti čiastka
Tereza Jančová
2.520€
Rozpočet 2017
2.520€
Daniela Kamenická
2.520€
Rozpočet 2017
2.520€
Soňa Moravčíková
2.520€
Rozpočet 2017
2.520€
Klaudia Nemcová
2.520€
Rozpočet 2017
2.520€
Matej Prieložný
2.520€
Rozpočet 2017
2.520€
Samuel Šenkár
štatút zraneného pretekár
Rozpočet 2017
Henrich Katrenič
Samuel Revucký
Miroslav Jaroščák
ZA: 8

2.520€
2.520€
2.520€

PROTI: 0

Rozpočet 2017
Rozpočet 2017
Rozpočet 2017
ZDRŽAL SA: 0
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2.520€
2.520€
2.520€

Uznesenie č. 30-16/414
P-SLA potvrdzuje a schvaľuje uznesenie P-UAD UZN 3-20/16 o prerozdelení finančných prostriedkov
z rozpočtu UAD 2016 pre mládežnícké kluby UAD za ich činnosť v sezóne 2015/16, viď príloha č. 18
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

d) informácia o nových registráciách do SLA ku 07.12.2016
Uznesenie č. 30-16/415
P-SLA schvaľuje žiadateľov o členskú registráciu do SLA, na základe predloženej zostavy žiadateľov
o členstvo (príloha č.17)
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
12.

Záver

Prezident SLA poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Radovan Cagala

Ladislav Šandor

Michal Malák

Mgr. František Repka

08.12.2016

12.12.2016

12.12.2016

12.12.2016

e-mailom elektronicky

e-mailom elektronicky

e-mailom elektronicky
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 30. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 30. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení

4.

Čerpanie štátnych zdrojov úseku 30.11.2016

5.

Finančné zostatky úsekov 2015

6.

Nevyúčtované zálohy 2014, 2015, 2016

7.

Odmeny členom P-SLA 2016

8.

Žiadosť Michal Bekeš

9.

Žiadosť Martin Bendík

10.

Reprezentačné družstvá 2016/2017

11.

Štatút reprezentanta SLA

12.

Reprezentačná zmluva 2016/17

13.

Rezignácia A.Miseje

14.

Žiadosť A.Miseje

15.

Žiadosť Múzeum Podkonice

16.

Šťažnosť

17.

Zoznam žiadateľov o členstvo v SLA ku 07.12.2016
Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu UAD 2016 pre mládežnícké kluby
UAD za ich činnosť v sezóne 2015/16

18.

https://ulozto.sk/uploaded/8038605295061249532/133196747%3B133196750%3B1331967
53%3B133196756%3B133196759%3B133196762%3B133196765%3B133196768%3B133196
771%3B133196774%3B133196777%3B133196780%3B133196783%3B133196786%3B13319
6789%3B133196792%3B133196795%3B133196798%3B133196801%3B133196804%3B1331
96807/52d0d85e1e8b280f0de48ca05c908dd9?uploaded=1&p_hash=
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