ZÁPIS
z 10. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

09.10.2019_09:00 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (9)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Katarína Mašlejová

Overovatelia:

J. Gantnerová, L. Šandor

PROGRAM:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
2. Kontrola úloh a uznesení
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
b) Navýšenie TopTím 2019 - informácia
c) Vyúčtovanie krízový štáb – rozhodnutie
d) Výzva PUS 2020 – schválenie
e) Monitoring vozidiel SLA - schválenie
f) Zákonná povinnosť zamestnávateľa pre BOZP a PZS – informácia
g) Mzdová smernica SLA – aktualizácia
4. Sezóna 2019/20
a) Povinná dokumentácia – status dokumentácia
b) Zmena zloženia RD SU - vyradenie
c) Štatút NLC – implementácia
d) Registračný a prestupový poriadok SLA – aktualizácia
e) Kľúč prerozdelenia voľných tréningových dní na FIS WCH Camp – schválenie
f) Vyhodnotenie Talentovanej mládeže SLA - informácia
5. Zmluvy a dohody
a) J. Garaj – výpoveď – manažér skladu
b) T. Murgáč – pracovno-právna zmluva – športový riaditeľ/tréner
c) K. Mašlejová – pracovno-právna zmluva
d) P. Jurečková – zmluva o dielo – marketing UAL
e) J. Valuška – mandátna zmluva – metodik
f) M. Sýkora – mandátna zmluva – fyzioterapeut/kondičný tréner
g) J. Benč – mandátna zmluva – kuchár/výživový špecialista
h) O. Benka-Rybár – mandátna zmluva – servisný technik
i) FIRN SLA – nájomná zmluva na časomieru
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j) MV SR – zmluva o poskytovaní elektronických prameňov
k) VŠC Dukla – zmluva o spolupráci
l) MŠVVaŠ – dodatok TopTím 2019
6. Vzdelávanie
a) Seminár #3 – informácia
b) Plán vzdelávania 19/20 - informácia
c) Návrh novej zmluvy FTVŠ UK - schválenie
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Žiadosť o registráciu v dvoch úsekoch
c) Úprava zastúpenia pohlaví v Mek-SLA - informácia
d) Žiadosť UTL o trvalé pridelenie automobilu PP 580CT
9. Záver
1. Otvorenie
10. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje K. Mašlejová, overia J. Gantnerová, L.
Šandor. Zo zasadnutia sa ospravedlnil V. Halíř. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový
záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
GS vyzval členov P-SLA, aby sa vyjadrili, či môže byť J. Hermély a členovia PR agentúry prítomní na
zasadnutí nakoľko ich prítomnosť nebola vopred oznámená procesne správne podľa Rokovacieho
poriadku P-SLA. Marek Hliničan uviedol, že žiadal o prítomnosť J. Hermélyho, keďže ako člen
Predsedníctva SNB rieši otázky úseku a záležitosti Predsedníctva SNB.
GS následne uviedol, že pani Bednárová ako zástupkyňa PR agentúry je prítomná na základe pozvania
Prezidenta SLA. GS ďalej informoval prítomných, že k bodu programu 3, týkajúceho sa Krízového štábu
SLA, bol Prezidentom SLA pozvaný Martin Kurcáb, člen Krízového štábu SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Gantnerová, Tanczos)
I. Ivanič požiadal o doplnenie v programe v bode č. 3 o jeho vstup - Slovo prezidenta. GS doplnil v bode
č.3 body i), j) a k). 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 TopTím 2019 – informácia
c) Slovo Prezidenta SLA
d) Vyúčtovanie krízový štáb – rozhodnutie
e) Výzva PUS 2020 – schválenie
f) Monitoring vozidiel SLA - schválenie
g) Zákonná povinnosť zamestnávateľa pre BOZP a PZS – informácia
h) Mzdová smernica SLA – aktualizácia
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i) Vysvetlenie K.Medlová MOV 2021 štipendium
j) JOT 2020 - návrh
k) Školenie FIS TD 2019 – platba UAD
4. Sezóna 2019/20
a) Povinná dokumentácia – status dokumentácia
b) Zmena zloženia RD SU - vyradenie
c) Štatút NLC – implementácia
d) Registračný a prestupový poriadok SLA – aktualizácia
e) Kľúč prerozdelenia voľných tréningových dní na FIS WCH Camp – schválenie
f) Vyhodnotenie Talentovanej mládeže SLA - informácia
5. Zmluvy a dohody
a) J.Garaj – výpoveď – manažér skladu
b) T.Murgáč – pracovno-právna zmluva – športový riaditeľ/tréner
c) K.Mašlejová – pracovno-právna zmluva
d) P.Jurečková – zmluva o dielo – marketing UAL
e) J.Valuška – mandátna zmluva – metodik
f) M.Sýkora – mandátna zmluva – fyzioterapeut/kondičný tréner
g) J.Benč – mandátna zmluva – kuchár/výživový špecialista
h) O.Benka-Rybár – mandátna zmluva – servisný technik
i) FIRN SLA – nájomná zmluva na časomieru
j) MV SR – zmluva o poskytovaní elektronických prameňov
k) VŠC Dukla – zmluva o spolupráci
l) MŠVVaŠ – dodatok TopTím 2019
6. Vzdelávanie
a) Seminár #3 – informácia
b) Plán vzdelávania 19/20 - informácia
c) Návrh novej zmluvy FTVŠ UK - schválenie
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Žiadosť o registráciu v dvoch úsekoch
c) Úprava zastúpenia pohlaví v Mek-SLA - informácia
d) Žiadosť UTL o trvalé pridelenie automobilu PP 580CT
9. Záver
I. Ivanič dal hlasovať o zmene programu.
Uznesenie č.

10-19/152

P-SLA schvaľuje upravený program na 10. P-SLA.
ZA:
9
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh z predchádzajúcich zasadnutí a priebeh ich plnenia. Zoznam úloh
a uznesení tvorí prílohu tohto zápisu.
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INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2019 – informácia
GS informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch Asociácie k 30.09.2019:
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:

192.970 eur
9.847 eur
912 eur
34.589 chf
45.578 eur
29.960 eur
40.338 eur

FIRN SLA s.r.o.:

1.888 eur

14.622 eur
31.389 eur
12.113 eur
3.023 eur
747 eur
2.667 eur
3.400 eur

GS informoval prítomných, že 4.tranža PUS 2019 vo výške 424.000 eur by mala byť pripísaná na účet
SLA v priebehu tohto týždňa.
I. Ivanič sa informoval, či majú úseky rozpočtované zvyšné prostriedky, nakoľko napríklad úsek ULT má
už ukončenú súťažnú sezónu a napriek tomu mu ku 30.08.2019 ostáva nevyčerpaných vyše 44.000 eur.
Upozornil prítomných zástupcov úsekov aby sa nestalo, že SLA bude musieť vrátiť financie na MŠVVaŠ
SR z dôvodu nevyčerpania v súlade so zmluvou MŠVVaŠ 2019.
M. Malák uviedol, že ich úsek (BU) má predbežne rozpočtované peniaze až do konca roku. Ďalej sa
informoval sa, či je nutné uhrádzať prezúvanie pneumatík vozového parku z vlastných finančných
prostriedkov úseku. GS uviedol, že štátne financie z kapitoly Prevádzka a údržba motorových vozidiel
v sub-kapitole Opravy a údržba sú už vyčerpané a preto si úseky už musia servisné úkony na svojich
vozidlách hradiť z vlastných zdrojov.
P. Penkert uviedla, že je potrebné mať pri servisnej objednávke spracovanú cenovú ponuku z min. 3
servisov. Prítomní namietali tejto povinnosti s tým, že si to prakticky nevedia predstaviť pri tom objeme
a rôznorodosti servisných úkonov vykonávaných v priebehu roku na vozidlách.
Pri sumách za služby nad 5.000 € ročne je SLA povinná mať vykonaný prieskum trhu ako pri podlimitnej
zákazke verejného obstarávania. Riešením sú rámcové zmluvy uzatvorené s dodávateľmi, na základe
vypracovaných cenových ponúk na bežné servisné výdavky, napr. výmena oleja, prezutie pneumatík a
pod.....
Úloha # 1 z 10. P-SLA – GS pripraví koncept rámcovej zmluvy so servisnými strediskami pre vozový park
SLA a FIRN.
Termín: 30.11.2019
I. Ivanič upozornil, že v rámci SLA stúpol aj počet pracovno-právnych vzťahov, ktoré neboli
rozpočtované v návrhu rozpočtu 2019. Jedná sa hlavne o tie osoby na úsekoch, kde nastala zmena
zmluvného vzťahu - pôvodné mandátne zmluvy nahradené pracovno-právnou formou.
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b) Navýšenie TopTím 2019 – informácia
GS informoval prítomných o rozhodnutí MŠVVaŠ o navýšení prostriedkov pre športovcov zaradených
do TopTímu 2019. Následne uviedol aktuálne výšky podpory jednotlivých športovcov SLA zaradených
v TopTíme 2019:
Účelové dotácie - Národný športový projekt
Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov

Plán
01.01-31.12.2019

Samuel Jaroš

16 880

Vlhová Petra

57 013

Team event MS 2017 Andreas Žampa

31 133

Team event MS 2017 Matej Falat

31 133

CELKOM:

136 159

c) Slovo Prezidenta SLA
I. Ivanič uviedol, že poskytuje súčinnosť rôznym štátnym inštitúciám aby zabránil poškodeniu asociácie,
jej činnosti a dobrého mena. Má za to, že odkedy sa angažuje v slovenskom lyžovaní, má pocit, že je
stále jeden a ten istý problém v SLA – úsek UAD, naviac všetky žaloby podané na SLA v minulosti, alebo
súčasnosti sú zo strany členov úseku UAD. Ďalej uviedol, že bol informovaný, že Sekretariát SLA a jeho
zamestnanci sú permanentne pod nátlakom. Osobne vidí SLA v akútnom ohrození.
Následne pokračovala názorová diskusia členov P-SLA k situácii s návrhmi postupu SLA voči útokom na
jej dobré meno a povesť. Prítomní sa zhodli, že SLA je povinná sa brániť, a to nielen mediálnou cestou
ale aj súdnou cestou adresovanou konkrétnym osobám, ktoré konflikt vyvolali, vyvolávajú, alebo ho
podporujú.
J. Gantnerová vyzvala štatutárov, aby informovali členskú základňu SLA o podmienkach, aké musí splniť
športová organizácia na to, aby sa mohla uchádzať o štatút „Národného športového zväzu“.
PR SLA
Pani Bednárová ako zástupca PR agentúry predniesla strategický pohľad na PR komunikáciu SLA.
Synergiu v komunikácii považuje za bod, ktorému treba venovať pozornosť. Za výstupy smerom von by
mali byť zodpovední primárne štatutári + šéf úseku + PR manažér. UAD sa na spolupráci s PR agentúrou
vo veci týkajúcej sa externej komunikácie zatiaľ, bohužiaľ, nepodieľa. Pani Bednárová apeluje na
potrebu spolupráce UAD s PR agentúrou. Takisto uvádza, že majú málo informácií o NLC Alpine, čo
vzbudzuje nedôveru v očiach verejnosti.
Pani Bednárová pripravila každému úseku stručný manuál spolupráce.
GS pripomenul prítomným zástupcom úsekov, že v zmluve s PR agentúrou máme uvedené, že každý
úsek vyberie jednu osobu, ktorá bude kontaktná pre prácu s nimi. To sa zatiaľ neudialo. Vyzval úseky
aby teraz na mieste určili osobu zodpovednú za súčinnosť s PR agentúrou.
ÚAL – Petra Jurečková
SNB – Marek Hliničan
BÚ – Michal Malák
SÚ, ÚSK – Denisa Kapustíková
GS doporučil predsedom SU a USK usporiadať stretnutie medzi PR agentúrou a pani Kapustíkovou
ÚAD – Marek Didek (zastupuje Zuzana Senčeková)
ÚLT – Ladislav Šándor
NLC Alpine – Patrik Dluhoš
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NLC Nordic – Stanislav Holienčík
Vzdelávanie – Kristína Saalová
Zástupca športovcov – Jana Gantnerová ml.
Vedenie SLA – prezident SLA
PR agentúra žiada, aby ktokoľvek z radov SLA, kto v budúcnosti bude kontaktovaný novinármi,
upovedomil v prvom rade prezidenta SLA a PR agentúru, aby sám novinárom nepodával žiadne
informácie skôr, ako sa skonzultujú v SLA.
GS uviedol, že takéto procesy v organizáciách upravuje nástroj s názvom Komunikačná smernica.
Takisto navrhuje, spolu s PR agentúrou, vytvoriť zoznam štandardných otázok a odpovedí, na základe
ktorých bude jednoduchšie podávať okamžité prvotné stanovisko verejnosti v prípade nepravdivého
verejného napadnutia mena SLA (tzv. rebuttal).
d) Vyúčtovanie krízový štáb – rozhodnutie
GS zosumarizoval podklady k tomuto bodu zasadnutia:
Výdaje z vlastných zdrojov SLA:
63.150 eur (právne služby, PR agentúra, cestovné
príkazy Prezidenta, Mimoriadna Konferencia, poplatky, poradenstvo, jednorazové odmeny)
Výdaje I. Ivanič:
2.585 eur = 2 x 1.293 eur (po právnej al.)
Výdaje M. Mersich:
8.344 eur = 2 x 4.172 eur (po právnej al.)
Výdaje M. Kurcáb:
6.800 eur = 2 x 3.400 eur (po právnej al.)
Odmena D. Kubusová:
1.010 eur = preúčtovať
Celkom:
81.889 eur
Pôvodná suma činí 75.089 Eur (z čoho časť nebola vyplatená a časť bola vyplatená z vlastných zdrojov
SLA). Ďalej GS uviedol, že M. Kurcáb – bývalý predseda kontrolno-revíznej komisie a člen Krízového
štábu, nárokoval vyplatenie 2.000 Eur, čo však nie je správna suma. GS preveril situáciu podľa
účtovných údajov a zistil, že M. Kurcábovi by mala byť vyplatená suma 6.800 Eur.
GS ďalej uviedol, že M. Kurcáb počas trvania Krízového štábu avizoval cestovné služby a vizity vo výške
4.505 Eur, ktoré riadne vyúčtoval a ktoré mu boli vyplatené. Následne podal svoje stanovisko na
základe výzvy prezidenta F. Repku, kde uviedol, že v krízovom období kedy platilo predbežné opatrenie
vykonával extra činnosť v rozsahu 560 hodín, čo bolo 4.7.-7.10. a následne po zrušení krízového
obdobia kedy bolo potrebné obnoviť asociáciu podľa záveru Konferencie 2016 ešte odpracoval 120
hodín, než z funkcie člena Krízového štábu odišiel a krízový štáb ostal v zložení – prezident F. Repka,
viceprezidenti I. Ivanič, M. Mersich a kontrolórka P. Penkert. M. Kurcáb si tým pádom nárokoval na
základe svojej činnosti kompenzáciu vo výške 6.800 Eur. Tieto prostriedky žiadal vyplatiť v prospech
športovca M. Bendíka, ktorý v tom čase nedisponoval žiadnymi prostriedkami z UAD na svoju športovú
prípravu. Toto sa však nezrealizovalo. GS potvrdil, že má M. Kurcáb na tieto prostriedky nárok na
základe uznesení P-SLA z roku 2016. Podľa uznesenia 29-16/382 prináleží členovi Krízového štábu
kompenzácia 10 Eur/hod za relevantný čas vynaložený v prospech práce Krízového štábu a v mene
ochrany dobrého mena SLA.
I. Ivanič uviedol, že M. Kurcáb nedal podklady typu „vyúčtovanie“ ako I. Ivanič a M. Mersich. Avšak
nikdy k tomu nebol vyzvaný. I. Ivanič vyzval M. Kurcába, aby predložil rozpis prác podľa počtu hodín,
ktoré odpracoval v tom čase.
M. Kurcáb následne uviedol, že ho k odovzdaniu vyzval prezident F. Repka a následne mu aj odovzdal
vyúčtovanie spolu so súpisom prác a cestovnými príkazmi. GS informoval, že máme k dispozícii len
cestovné príkazy.
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GS následne navrhol, že ak M. Kurcáb poskytne čestné vyhlásenie, tak by P-SLA schválilo uznesenie na
vyplatenie danej sumy 6.800 Eur.
I. Ivanič si myslí, že Krízový štáb teraz pokračuje, nakoľko pravidelne cestuje na rôzne štátne inštitúcie
do Bratislavy, ktoré už spomínal. V princípe tak vytvára ďalšie náklady. Zároveň pripomenul, že bolo
prijaté uznesenie P-SLA, ktoré hovorí o tom, že tieto náklady za 16 súdnych sporov by mal znášať úsek
UAD.
M. Kurcáb uviedol, že len prvotné náklady malo hradiť UAD a následne sa mala uvedená suma vymáhať
priamo od konkrétnych ľudí, ktorí boli podpísaní pod žalobami na SLA (68 žalobcov). S uvedeným
súhlasí aj J. Garaj nakoľko si myslí, že dnes vzniká rovnaká situácia ako v roku 2016.
I. Ivanič potvrdil, že túto sumu nikto nevymáha a náklady momentálne znáša SLA.
GS uviedol, že predmetnú žalobu v roku 2016 podalo 68 členov UAD z 26 klubov. A len 18 zo 68
žalobcov bolo športových odborníkov.
M. Kurcáb upozornil, že nie všetci členovia daných klubov so žalobou súhlasili, v podstate sa jednalo
skôr o vybraných jednotlivcov.
Ďalej GS uviedol, že 9 je počet klubov, ktoré mali viac ako jedného žalobcu. 15 žalobcov malo členstvo
v SLA kratšie ako 3 mesiace, čiže boli v podstate fiktívnymi členmi SLA.
Uznesenie č.

10-19/153

P-SLA žiada vykonať právnu analýzu k súdnemu sporu 9c268-216/185 vo veci vymáhania škody od
žalobcov SLA v rozsahu majetková a nemajetková škoda spôsobená SLA.
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1 (Gantnerová)
UZNESENIE PRIJATÉ.
Úloha # 2 z 10. P-SLA – M. Kurcáb doručí opätovne časový výkaz prác za Krízový štáb SLA 2016/2017.
Termín: 31.10.2019
Uznesenie č.

10-19/154

Na základe splnenia predošlého uznesenia č. 29-16/382 budú výdaje krízového štábu SLA
vyplatené z účtu TÚ ÚAD nasledovne: Ivanič 2.585 Eur, Mersich 8.344 Eur, M. Kurcáb 6.800 Eur
a preúčtovanie D. Kubusová 1.010 Eur.
2
(Garaj,
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
Gantnerová)

UZNESENIE PRIJATÉ.
J. Garaj požiadal, aby boli uvedené záväzky vyplatené v splátkach.
I. Ivanič navrhuje záväzky - Ivanič, Mersich, Kurcáb uhradiť do konca roka 2019.
M. Kurcáb podotkol potrebu prekonzultovať problematiku s právnikom, pretože podľa jeho vedomostí
pre prípad vymáhania súdnou cestou je potrebné, aby boli všetky predmetné záväzky zo strany SLA
uhradené.
I. Ivanič uviedol, že po obdržaní stanoviska od právneho zástupcu bude prijaté rozhodnutie týkajúce sa
časového rozpisu úhrady.
e) Výzva PUS 2020 – schválenie
GS informoval prítomných o podaní žiadosti o Príspevok uznanému športu 2020. Pripomenul aj novinku
v žiadosti, ktorou je uvádzanie podujatí medzinárodného významu konaných v SR, ktorá slúži ako
podklad pre rozhodovanie a dotáciách na podujatie zo strany MŠVVaŠ SR.
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M. Mersich sa vyjadril k váham športových odvetví, ktoré sa upravili podľa aktuálnej predpovede
výkonnosti športovcov SLA na podujatiach Svetového pohára a budú použité pre výpočet PUS na rok
2022.
Uznesenie č.

10-19/155

P-SLA schvaľuje Žiadosť na Príspevok uznanému športu 2020.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

NEHLASOVAL:

1 (T. Murgáč)

f) Monitoring vozidiel SLA – schválenie
GS prezentoval projekt Commander, inštalácia GPS čidla a palivového modulu do všetkých vozidiel SLA
a FIRN SLA.
Následne sa otvorila diskusia týkajúca sa problematiky nadspotreby, s ktorou sa stretávajú všetky
úseky. F. Vavrinčík predstavil možnosti riešenia. Riešenie č.1 – prelitrovanie vozidiel. Riešenie č.2 –
montáž palivového modulu v rámci GPS.
GS a účtovníčka SLA presadzujú montáž palivového modulu. Následne GS navrhuje, aby úhrada za
montáž čidla GPS bola platená z prostriedkov prevádzky SLA a montáž palivového modulu z vlastných
zdrojov úseku podľa priradeného vozidla (jednorazový výdavok v sume 129,60 Eur).
Uznesenie č.

10-19/156

P-SLA súhlasí s ponukou firmy Commander na montáž jednotky GPS a palivového modulu do
všetkých vozidiel vo vlastníctve SLA a FIRN SLA, s.r.o. v znení predloženom v podkladoch
k zasadnutiu.
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1 (T. Murgáč)
UZNESENIE PRIJATÉ.
g) Zákonná povinnosť zamestnávateľa pre BOZP a PZS – informácia
GS v stručnosti predstavil informácie týkajúce sa BOZP a Pracovnej zdravotnej služby (PZS) vzhľadom
na fakt, že SLA má k dnešnému dňu 13 zamestnancov. Vzhľadom na to, že pracovná pozícia „tréner“ a
takisto aj pozícia „profesionálny športovec“ spadá do 3.rizikovej skupiny na trhu je obmedzené
množstvo spoločností s platným oprávnením MV SR a MZ SR vykonávať túto službu. GS a VK po
prieskume trhu a prieskume referencií nakoniec požiadali o vypracovanie ponuky na BOZP a PZS
spoločnosť Sarfir s.r.o., ktorá predložila ponuku na rámcovú zmluvu na zabezpečovanie týchto
povinností zamestnávateľa.
Audit v tejto záležitosti by prebiehal formou individuálnych pohovorov so zamestnancami. Na základe
toho sa vypracuje kategorizácia pracovných pozícií a podľa toho posudok, aká je úroveň rizika
jednotlivých pozícií. Cena auditu je 600 Eur.
Uznesenie č.

10-19/157

P-SLA berie na vedomie ponuku spoločnosti Sarfir v znení predloženom v podkladoch k zasadnutiu
a poveruje GS na uskutočnenie vstupného auditu PZS a BOZP.
1
(M.
ZA:
8
PROTI:
0
NEHLASOVAL:
Mersich)
UZNESENIE PRIJATÉ.
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h) Mzdová smernica SLA – aktualizácia
Bod presunutý na 11.P-SLA. I. Ivanič navrhol následne schváliť Mzdovú smernicu elektronicky.
i) Vysvetlenie K. Medlová MOV 2021 štipendium
M. Hliničan objasnil svoju žiadosť o vysvetlenie situácie týkajúcej sa nahlásenia zoznamu športovcov so
zaradením podľa priorít na SOŠV vo veci udelenia štipendia MOV na prípravu ZOH 2022. Uviedol, že
podľa jeho informácie zoznam športovcov, ktorý schválilo 9.P-SLA nebol zoradený a GS zaslal tento
zoznam bez schválenia zoradenia na pôde P-SLA na SOŠV. Následne SOŠV skopírovalo poradie zo
zoznamu, čo viedlo k tomu, že K. Medlová, ktorá bola na zozname pod číslom 6 sa nedostala na listinu
štipendistov, keďže SLA mala len 5 miest. M. Hliničan žiada vyjadrenie GS k zoradeniu mien dodaných
jednotlivými úsekmi podľa priorít predložených na SOŠV. Vyjadril sa, že tento počin ukrátil našu top
pretekárku, ktorá má reálnu šancu na hodnotné umiestnenie na ZOH 2022, K. Medlovú o finančnú
sumu, ktorú na prípravu potrebuje.
I. Ivanič a M. Mersich spoločne uviedli, že na základe predchádzajúcich diskusií nebudú pretekári, ktorí
sú inak finančne zabezpečení, navrhnutí na uvedené štipendium od SOŠV. Predmetné sa týka hlavne
K. Medlovej, ktorá je v podpore TopTím 2020 a 2021 so sumou 40.000 eur ročne.
J. Garaj sa vyjadril, že UAD cielene nezaradilo na zoznam P. Vlhovú a to z dôvodu, že táto pretekárka je
dostatočne finančné zabezpečená z iných foriem podpory a zdrojov.
M. Hliničan reagoval, že napriek tomu ich pretekárka, K. Medlová, nie je dostatočne finančne
zabezpečená a preto ju na zoznam navrhovali zaradiť.
M. Malák sa vyjadril na margo veci, že v prípade, že ak by ich pretekár J. Koristek nebol vybraný zo
strany SOŠV na štipendium na ZOH 2022, reagoval by podobným spôsobom ako M. Hliničan.
GS na úvod svojej obhajoby uviedol, aby si všetci prítomní uvedomili, že SLA mala priradených celkom
5 miest na štipendium a úseky poslali dohromady 11 kandidátov a všetci chcú, aby ich kandidáti boli
na zozname určenej pätice športovcov, čo nie je matematicky možné.
GS uviedol, že sa k danej problematike členom P-SLA vyjadril dňa 2.9.2019 v otvorenom maily
adresovanom všetkým členom predsedníctva. Zároveň požiadal zástupkyňu športovcov J. Gantnerovú,
aby potvrdila, že výber športovcov na štipendium MOV na ZOH nie je viazané iba na výsledky športovca,
je početne obmedzené a výber berie na ohľad aj iné faktory ako je rozsah ich súčasného finančného
zabezpečenia, potenciál kvalifikovať sa na olympiádu a primárne je program určený pre športovcov,
ktorých zabezpečenie na prípravu je obmedzené, alebo minimálne.
J. Gantnerová potvrdila vyššie uvedené.
GS ďalej uviedol, že v pondelok 15.7.2019 15:55 emailom informoval štatutárov, že SLA má pridelené
4 miesta. Nakoľko sme v predošlom období mali 5 miest, z vlastnej vôle a iniciatívy GS zavolal na SOŠV
a diskutoval s pánom Bučekom o možnosti obdržať dodatočné miesto pre SLA. O týždeň neskôr obdržal
neoficiálne stanovisko, že SLA môže uvažovať so 4 + 1 miestom. Štatutárov o tejto veci informoval
a zároveň uviedol štatutárom predbežný zoznam kandidátov v poradí s odôvodnením zaradenia (An.
Žampa, S. Moravčíková, R. Jančová, J. Koristek, K. Medlová), ktorý športovec a prečo, to jest 3x zjazdár,
1x bežec, 1x snoubordista. Jediný zo štatutárov, ktorý reagoval na predmetnú informáciu bol
viceprezident M. Mersich. V jeho reakcii návrh poradia podľa GS nespochybnil, naopak poznamenal,
že by na zozname malo figurovať meno S. Jaroš, a prečo GS neuvažuje o S. Jarošovi.
GS uviedol, že ani raz neuvažoval a ani nikdy nebola na stole diskusia tom, že snowboarding by mal
mať 2 miesta. Jediná takáto možnosť pripadala do úvahy za predpokladu, že by SOŠV na základe
dodatočného prerozdelenia získalo od MOV dodatočné miesto a to by pridelilo pre SLA, čím by počet
športovcov SLA dosiahol počet šesť (6). GS uviedol, že s touto alternatívou tajne počítal, ale len ako
extra bonus.
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Dňa 18.7.2019 GS obdržal mail od trénera M. Matysa s dotazmi týkajúcimi sa zaradenia/nezaradenia
S. Jaroša. M. Matys uviedol, že S. Jaroš má reálnu šancu sa dostať na ZOH 2022, má aj oveľa horšie
finančné podmienky v rezortnom stredisku ako K. Medlová a má za to, že by mal mať pred Klaudiou
prednosť. GS poznamenal, že nevie ako sa tréner Matys mohol dozvedieť o tom, že S. Jaroš nefiguruje
na predbežnom zozname navrhovaných, keďže tento nebol v tej chvíli oficiálnym dokumentom, ale len
pracovnou verziou na úrovni štatutárov a sekretárov úsekov.
M. Husárová (sekretár severských a moderných disciplín) uviedla, že informáciu o predbežnom poradí,
v ktorom S. Jaroš nefiguroval posunula na úsek snowboardingu ona.
GS uviedol, že po telefonických rozhovoroch s M. Matysom a M. Hliničanom doplnil do zoznamu S.
Jaroša, následne bol zoznam schválený na 9.P-SLA. GS uviedol, že zoznam bol po schválení odoslaný na
SOŠV a SOŠV požiadalo nielen o zoznam ale aj o zoradenie športovcov od 1. do 5. miesta podľa názoru
SLA.
GS následne prečítal finálne poradie športovcov zo zoznamu v poradí ako bol poslaný na SOŠV,
nasledovne: 1./An. Žampa, 2./R. Jančová, 3./S. Moravčíková, 4./J. Koristek, 5./S. Jaroš, 6./K. Medlová,
7./M. Klementová, 8./ Michael Oravec, 9./E. Hanicová, 10./ N. Fričová, 11./M. Bendik, so zdôvodnením
potreby zaradenia jednotlivých športovcov, tak ako bol odoslaný na SOŠV:
1./Andreas Žampa: nezaradený do TopTímu´20, 1 rok ešte v Dukle, potrebný do Team event Alpine (4),
náš najlepší v obrovskom slalome a v kombinácii,
2./Rebeka Jančová: nepochybný talent, prudká krivka výkonnosti, potrebná do Team event Alpine (4),
len mládežnícka podpora Dukla.
3./Soňa Moravčíková: slovenská 2-ka za Vlhovou, nikde nezaradená, potrebná do Team event Alpine
(4).
4./Ján Koristek: nepochybný talent, prudká krivky rastu výkonnosti, špecialista na distančné preteky,
defacto naša bežecká 1-ka, len NŠC mládež podpora.
5./Samo Jaroš: hviezda posledných MSJ slopestyle/big air, naskočil do SNB World Cup súťaží, budúcnosť
freestyle snowboardingu, NŠC zaradený a prvýkrát aj TopTím, reálny potenciál na umiestnenie v TOP
10 na ZOH ´22.
6./Klaudia Medlová: ŠCP, bude aj TopTím od 2020 a 2021, snowboardová jednotka, reálne sa chystá
doviezť si medailu z Big Air ZOH´22.
7./Barbora Klementová: nový talent vychovávavný do štafety s A. Procházkovou, bez rezortu, len SLA
zdroje.
8./Michael Oravec: freestyle mládežnícka nádej, NŠC zaradený.
9./Eva Hanicová: slopestyle mládežnícka nádej, NŠC zaradená.
10./Nikola Fričová: skicross mládežníčka, nikde nezaradená, len SLA zdroje.
11./Martin Bendik: skúsený zjazdár, jediný pre rýchlostné disciplíny zjazd a super-G, nikde nezaradený,
len SLA zdroje.
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I. Ivanič sa vyjadril, že pochybenie nastalo na strane GS. Ďalej uviedol, že do budúcna je potrebné si
dávať pozor, aby takéto rozhodnutia boli robené na úrovni P-SLA, resp. na úrovni štatutárov. Zároveň
vyjadril pochopenie pre M. Hliničana a jeho obrany záujmov K. Medlovej. Rovnako uviedol, že
pretekárka K. Medlová bude podporená aj iným spôsobom.
T. Murgáč prečítal e-mail od R. Hanzela z SOŠV, v ktorom jasne zdôvodňuje, že kandidáti na štipendium
MOV by mali mať reálnu šancu prejsť kvalifikačnými kritériami na ZOH 2022. Ďalej sa vyjadril, že jeho
pretekárka N. Fričová ma reálne väčšiu šancu splniť kritéria na ZOH 2022 a to z toho dôvodu, že na
posledných ZOH nebola naplnená kvóta (26 z 30) pre skicross ženy. Z toho vyplýva, že pretekárke N.
Fričovej stačí iba účasť na Svetových pohároch a má reálne šance na účasť na ZOH 2022, napriek tomu
bola na zozname uvedená ako 10. v poradí.
M. Malák položil otázku, či SLA reálne chce skutočne zastúpenie všetkých športov na podujatí ako sú
ZOH. Ak áno, má za to, že ak sa nezmení pohľad na SLA, a nebude vnímaná ako zväz zastrešujúci 7
samostatných športov, tak sa to neudeje. M. Malák uviedol, že naša práca by mala byť aj o tom, aby
sme zmenili vnímanie SLA len ako lyžiarskeho zväzu jedného športu, ale aj ako zväz zastrešujúci 6
olympijských odvetví.
T. Murgáč ďalej položil na GS otázku v súvislosti so zaradením R. Jančovej a S. Moravčíkovej z dôvodu
prípravy na tím-event, či máme reálnu šancu dostať kvótu na alpský tím event. GS odpovedal, že áno,
za predpokladu, že P. Vlhová udrží existujúcu výkonnosť na Svetových pohároch a že nenastanú žiadne
nepredvídateľné situácie, ktoré zabránia jej bodovaniu v súťaži na popredných miestach. GS
prítomným vysvetlil, že pozvánka postaviť tím-event na podujatie ako MS a ZOH vychádza z aktuálneho
postavenia krajiny v súťaži Nations Cup. Táto možnosť bola ponúknutá Slovensku na MS 2019 len na
základe výsledkov P. Vlhovej v priebežnom hodnotení SP 2018/19. GS doplnil, že je to samozrejme
veľmi riskantné pre SLA zakladať si účasť v tím-evente na základe výkonnosti jedného športovca
(príklad P. Vlhová v odvetví alpských disciplín).
T. Murgáč uviedol, že nerozumie prečo pretekárka ako K. Medlová, s 3. miestom v celkovom hodnotení
Svetového pohára v disciplíne, nedostala štipendium MOV na prípravu na ZOH 2022.
I. Ivanič podal vyjadrenie, že GS priznal chybu a navrhol uzavrieť túto problematiku.
j) JOT 2020 – návrh
GS stručne zhrnul projekt Juniorský olympijský tým 2020 a vyzval prítomných členov P-SLA, aby sa
vyjadrili k nominácii športovcov do projektu JOT 2020. Termín na podanie 2 kandidátov za SLA (všetky
športy) je 20.10.2019. GS ďalej uviedol, že výkonnostná nominácia kandidátov sa bude opierať o
najlepšie umiestnenia mládeže na podujatiach medzinárodného významu v období medzi 29.09.2018
až 30.09.2019 v súlade so zadaním zo strany SOŠV.
GS požiadal prítomných zástupcov úsekov s olympijskými športami o zaslanie nominácie do
17.10.2019.
I. Ivanič uviedol, že o finálnom návrhu sa bude elektronicky hlasovať ku dňu 18.10.2019, tak, aby sme
najneskôr v nedeľu 20.10.2019 podali mená 2 kandidátov za SLA.
Úloha # 3 z 10. P-SLA – Športoví riaditelia úsekov olympijských disciplín predložia na sekretariát SLA
návrhy kandidátov (1 športovec za úsek) do Juniorského olympijského tímu 2020 s udaním najlepších
výsledkov (MSJ, EYOF, COC) za predošlú sezónu 2018/2019.
Termín: 17.10.2019
k) Školenie FIS TD 2019 – platba UAD
GS informoval prítomných, že koncom októbra prebehne v Kežmarku pravidelné školenie nových FIS
technických delegátov a preškolenie existujúcich FIS technických delegátov. Tradíciou vo FIS je, že
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usporiadateľská krajina organizuje „Welcome dinner“ pre účastníkov. SLA uhradí tieto výdavky z
úsekových prostriedkov UAD.
J. Garaj potvrdil túto informáciu a súhlasil s úhradou z prostriedkov UAD.

l) Prerozdelenie FIS prostriedkov
GS informoval prítomných o prípise FIS prostriedkov 2019 na účet SLA vo výške 175.904 CHF. Ďalej
uviedol, že v súlade so schváleným návrhom rozpočtu SLA 2019 by týmto úkonom malo nastať exaktné
prerozdelenie a pripísanie týchto prostriedkov v sume 100.000 CHF na jednotlivé úseky. Avšak, GS
uviedol, že v lete 2019 obdržali úseky navýšenie štátnych prostriedkov PUS 2019 z extra navýšenia PUS
2019 pre všetky národné športové zväzy, a to vo výške 67.617 EUR.
GS nesúhlasí, aby bola v tomto prípade prerozdelená a pripísaná úsekom pôvodne schválená suma
100.000 CHF, ale suma adekvátne nižšia o navýšenie s prihliadnutím, že navýšenie PUS 2019 je účelovo
a termínovo viazané, zatiaľ čo FIS prostriedky sú neviazané na typ výdaja a termín čerpania. To
znamená, že GS nemá na mysli ponížiť rozdelenie FIS prostriedkov o 75.000 CHF (ekvivalent 67.617
EUR) na 25.000 CHF, ale určite nesúhlasí s rozdelením pôvodnej sumy 100.000 CHF.
I. Ivanič navrhuje z FIS zdrojov, ktoré boli pripísané na účet SLA vo výške 175.904 CHF, rozdeliť
ekvivalent 70.000 EUR medzi jednotlivé úseky podľa uznesenia P-SLA o rozpočte 2019.
GS následne odprezentoval aktualizované percentuálne prínosy úsekov ku tvorbe FIS prostriedkov za
medzinárodnú športovú činnosť v olympijských disciplínach sezóny 2018/19 a jednotlivé finančné
prínosy úsekov:

Uznesenie č.

10-19/158

P-SLA upravuje sumu prostriedkov FIS 2019 z uzn. Č. 07-19/87 na výšku 70.000€. Suma 70.000€ je
rozdelená medzi OU na základe modelu prerozdeľovania prostriedkov FIS podľa prostriedkov FIS
2019 nasledovne: UAD = 15.276€, BU = 15.915€; SU = 5972€; USK = 4789€; ULT = 3271€; UAL =
7936€; SNB = 7452€.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
4. Sezóna 2019/2020
a) Povinná dokumentácia – status dokumentácia
GS informoval, že stav povinnej prijatej dokumentácie nie je dostačujúci. Prítomných upozornil, že na
stole je návrh na pozastavenie vyplácania štátnych prostriedkov tým športovcom a družstvám kde
nebude v blízkej dobe doručená požadovaná dokumentácia.
P-SLA berie na vedomie neuspokojivý stav povinnej dokumentácie členov Reprezentácie 2019/20 a
členov Talentovanej mládeže SLA 2019/20.
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b) Zmena zloženia RD SU – vyradenie
Predseda SU, J. Tánczos, podal žiadosť o schválenie rozhodnutia P-SU o vyradenie Emmy Wittmannovej
z Reprezentácie SU pre sezónu 2019/2020 z dôvodu neplnenia podmienok Smernice o štátnej
reprezentácii.
Uznesenie č.

10-19/159

P-SLA schvaľuje vyradenie členky Emma Wittmannová, z Reprezentácie SR na sezónu 2019/2020
z úseku SU, k dátumu 09.10.2019. č. uzn. EL-P-SU-16/2019 z dňa 24.9.2019.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
c) Štatút NLC – implementácia
GS informoval prítomných, že P-SLA elektronickým uznesením začiatkom októbra schválilo Štatút
Národného lyžiarskeho centra. Štatút je publikovaný na webovom sídle SLA v sekcii „Asociácia Legislatívne poriadky“. Vyzval prítomných zástupcov úsekov a ich športových riaditeľov, aby si štatút
dôkladne preštudovali a zahájili jeho implementáciu v prostredí ich športu. Upozornil predovšetkým
na aplikáciu zmluvných povinností športovcov zaradených do NLC. Ďalej pripomenul, že podľa štatútu
každé NLC má svojho zmluvného šéftrénera a trénerov a poukázal na článok o zaraďovaní a vyraďovaní
športovcov do/z NLC na základe osobitného predpisu, ktorý si musia úseky vypracovať individuálne v
spolupráci so šéftrénerom úsekového NLC. Vybrané časti z takéhoto predpisu by mali byť následne aj
uvedené v súťažnom poriadku úseku pre príslušnú sezónu v časti pojednávajúcej o rôznych kritériách
a podmienkach alebo spôsoboch na zaraďovanie športovcov do rôznych úrovní.
d) Registračný a prestupový poriadok SLA – aktualizácia
GS informoval prítomných, že Sekretariát SLA aktualizoval pôvodný registračný a prestupový poriadok
SLA z roku 2016. Doplnil, že z pôvodného Registračného, prestupového a licenčného poriadku bola
vyňatá časť pojednávajúca o licenciách športových odborníkov. Táto časť je spracovaná v pripravovanej
Smernici o jednotnom systéme vzdelávania SLA.
Uznesenie č.

10-19/160

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Registračného a prestupového poriadku SLA k dňu 09.10.2019 v znení
predloženom v podkladoch k zasadnutiu.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
e) Kľúč prerozdelenia voľných tréningových dní na FIS WCH Kemp – schválenie
GS prezentoval kľúč na prvotné prerozdeľovanie tréningových dní pre kempy FIS pre MS v stredisku
konania MS. Kľúč na prerozdelenie tréningových dní sa opiera o % prínosu finančných prostriedkov z
FIS za pred - predchádzajúcu sezónu podľa úsekov.
Príklad za 2018:
Celkom prínos úsekov a ich činnosti na variabilnú časť FIS príspevku 2018:

Prínos (chf)
Prínos (%)

UAD
54.375
31,3%

BU
61.568
35,5%

SNB
31.128
17,9%

UAL
21.074
12,1%
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SU
USK
5.508
0
3,2%
0

UTL
celkom: 173.653 CHF
- celkom: 100%

Tréningové dni FIS WCH Kemp 2019: 40 dní

Počet dní

UAD
13

Uznesenie č.

BU
14

SNB
7

UAL
5

SU/USK
1

10-19/161

P-SLA schvaľuje vzorec na predbežné prerozdelenie voľných tréningových dní FIS WCH kemp
využitím % prínosu za pred - predchádzajúcu sezónu v znení predloženom v podkladoch
k zasadnutiu.
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
f) Vyhodnotenie Talentovanej mládeže SLA – informácia
GS vyzval prítomných, že ak majú pripomienky k vyhodnoteniam jednotlivých úsekov, nech sa vyjadria.
T. Murgáča zaujali výsledky UAD, kde mali výsledky klesajúci trend podielu účasti TM mládeže na MS
a MSJ. Nikto z ostatných nemal pripomienky k správam o vyhodnotení TM SLA za jednotlivé úseky.
P. Dluhoš požiadal znova P-SLA o zaradenie pretekára - Ilavského Miroslava, na výnimku do TM na
sezónu 2019/2020.
J. Garaj uviedol, že P-UAD nesúhlasí s výnimkami na zaradenie do TM, čo mu bolo povedané na
poslednom P-UAD. A preto nerozumie prečo to žiada od P-SLA. Kritériá na zaradenie do TM schválila
Konferencia SLA, na základe ktorých boli zaradení športovci. Dodal, že opätovná požiadavka P. Dluhoša
na zaradenie M. Ilavského do TM je predsedníctvom UAD nežiadúca.
5. Zmluvy a dohody
Odišiel L. Šandor. Predsedníctvo je prítomné v počte 8.
GS postupne odprezentoval návrhy jednotlivých zmlúv predložených na schválenie členom P-SLA:
a) J. Garaj – výpoveď – manažér skladu
J. Garaj sa informoval na margo dôvodov, z ktorých mu bola udelená výpoveď, kedy nemal byť
prítomný v práci. Uviedol, že v auguste mal splnenú pracovnú dobu na polovičný úväzok.
M. Mersich uviedol, že J. Garaj bol požiadaný o vydanie materiálu zo skladu, s čím však J. Garaj
nesúhlasil.
J. Garaj uviedol, že prezident SLA zadal žiadosť o vydanie krátkych gumených tyčí a ďalšie materiály,
ktoré boli vydané podľa pokynu.
P. Dluhoš uviedol, že boli vydané nesprávne tyče.
J. Garaj uviedol, že do dnešného dňa nebol vrátený požičaný materiál do skladu, aj napriek tomu, že
termín požičania bol do 30.9.2019.
T. Murgáč vyjadril nesúhlas s postupom výpovede pre skladníka. Nesúhlasí aby bola výpoveď najskôr
podpísaná štatutármi (oficiálne platná) a až potom bola predložená na P-SLA na schválenie.
Pripomenul, že pri schvaľovaní tejto zmluvy najskôr rozhodlo P-SLA a následne sa podpisovala zmluva.
Má za to, že musí byť dodržaný rovnaký postup aj pri výpovedi.
Uznesenie č.
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P-SLA schvaľuje zrušenie platnosti výpovede voči pozícii Manažéra skladu.
4
(Ivanič,
ZA:

3

Mersich,
Tanczos,
Dluhoš)

PROTI:

Zdržal sa:

1 (Hliničan)

UZNESENIE NEPRIJATÉ. VÝPOVEĎ JE PLATNÁ.

b) T. Murgáč – pracovno-právna zmluva – športový riaditeľ/tréner
Uznesenie č.

10-19/162

P-SLA schvaľuje pracovno-právnu zmluvu M. Murgáčovi na športový riaditeľ.
ZA:
7
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

1 (Murgáč)

c) K. Mašlejová – pracovno-právna zmluva
Uznesenie č.

10-19/163

P-SLA schvaľuje pracovno-právnu zmluvu K. Mašlejová na Projektový manažér.
ZA:
7
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

1 (Murgáč)

Zdržal sa:

1 (Murgáč)

Zdržal sa:

1 (Murgáč)

d) P. Jurečková – zmluva o dielo – marketing UAL
Uznesenie č.

10-19/164

P-SLA schvaľuje zmluvu o dielo P. Jurečková pre marketing UAL.
ZA:
7
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

e) J. Valuška – mandátna zmluva – metodik
Uznesenie č.

10-19/165

P-SLA schvaľuje hlasovanie o mandátnych zmluvách am-block.
ZA:
7
UZNESENIE PRIJATÉ.
Uznesenie č.

PROTI:

0

10-19/166

P-SLA schvaľuje mandátne zmluvy am-block: J. Valuška – metodik; M. Sýkora –
fyzioterapeut/kondičný tréner; J. Benč – kuchár/výživový špecialista; O. Benka-Rybár – servisný
technik.
ZA:
7
PROTI:
0
Zdržal sa:
1 (Murgáč)
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f) M. Sýkora – mandátna zmluva – fyzioterapeut/kondičný tréner
g) J. Benč – mandátna zmluva – kuchár/výživový špecialista
h) O. Benka-Rybár – mandátna zmluva – servisný technik
i) FIRN SLA – nájomná zmluva na časomieru
Uznesenie č.

10-19/167

P-SLA schvaľuje nájomnú zmluvu na časomieru so spoločnosťou FIRN SLA, s.r.o. v znení predloženom
v podkladoch k zasadnutiu.
ZA:
7
PROTI:
0
Zdržal sa:
1 (Murgáč)
UZNESENIE PRIJATÉ.
j) MV SR – zmluva o poskytovaní elektronických prameňov
Uznesenie č.

10-19/168

P-SLA schvaľuje zmluvu o poskytovaní elektronických prameňov s MV SR v znení predloženom v
podkladoch k zasadnutiu.
ZA:
7
PROTI:
0
Zdržal sa:
1 (Murgáč)
UZNESENIE PRIJATÉ.
k) VŠC Dukla – zmluva o spolupráci
Uznesenie č.

10-19/169

P-SLA schvaľuje zmluvu o spolupráci s VŠC Dukla v znení predloženom v podkladoch k zasadnutiu.
ZA:
6
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

1 (Tanczos)

Zdržal sa:

1 (Murgáč)

l) MŠVVaŠ – dodatok TopTím 2019
Uznesenie č.

10-19/170

P-SLA schvaľuje dodatok k zmluve TOPTím 2019 v znení predloženom v podkladoch k zasadnutiu.
ZA:
7
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

1 (Murgáč)

6. Vzdelávanie
a) Seminár #3 – informácia
K. Saalová informovala, že v septembri sa konal v poradí 3. Vzdelávací seminár SLA. Napriek navýšenej
cene sa semináru zúčastnilo 48 ľudí, čo je viac ako v minulosti. Stále však nebola prítomná cieľová
skupina výkonnostných trénerov, pretože boli zúčastnení prevažne tréneri, ktorí sú mimo
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výkonnostného lyžovania. Tématika bola zameraná viac na výkonnostné lyžovanie. Mrzí ju, že tí tréneri,
pre ktorých bol tento seminár určený, nemajú o toto vzdelávanie záujem.
M. Hliničan uviedol, že seminár bol na vysokej úrovni, dobre zorganizované, zaujímavé témy.
M. Malák bol tiež spokojný. Dodal, že atraktivita témy závisí od prednášajúceho lektora a tentokrát boli
prednášať veľmi kvalitní a renomovaní lektori. Súhlasil s názorom K. Saalovej, že absencia
výkonnostných trénerov je sklamaním.
b) Plán vzdelávania 19/20 – informácia
K. Saalová odprezentovala plán vzdelávania na obdobie Október ´19 – Apríl ´20.
T. Murgáč uviedol, že aj ich úsek bude mať školenie rozhodcov akrobatického lyžovania v decembri
2019 a požiadal o doplnenie do plánu vzdelávania. Plán vzdelávania tvorí prílohu zápisu.
c) Návrh novej zmluvy FTVŠ UK – schválenie
GS informoval prítomných o novom návrhu zmluvy o partnerstve vo vzdelávaní medzi FTVŠ UK a SLA,
ktorý sme obdržali zo strany FTVŠ UK.
K. Saalová uviedla, že SLA má s fakultami UMB BB a FTVŠ UK podpísané platné zmluvy, ktoré nám
zabezpečujú teoretickú časť – všeobecnú prípravu. Praktickú časť záujemcovia o vzdelanie následne
absolvujú u nás prostredníctvom kurzu. FTVŠ UK teraz žiada, aby sa účastníci nahlasovali aj na ich kurzy
výlučne cez nás, nám by uhradili poplatky, následne by SLA tieto poplatky spracovala, poslala by
záujemcov na školenie na fakultu a fakulte by následne uhradila platbu za všeobecné vzdelávanie.
GS uviedol, že v podstate to znamená, že ekonomické oddelenie FTVŠ presunie administratívnu
a ekonomickú záťaž na SLA. Avšak, my by sme boli nútení zvýšiť poplatky za semináre organizované
u nich, keďže musíme kryť režijné výdavky spojené s týmto procesom.
K. Saalová vysvetlila prítomným, že problém je však v tom, že na web stránke FTVŠ sú uvedené poplatky
za ich seminár (v ich pôvodnej cene) a my si nemôžme len tak navýšiť tento poplatok, aby sme vykryli
náklady, ktoré sú s tým spojené.
GS a K. Saalová sú toho názoru, že by SLA zmluvu v tomto znení a v tejto chvíli nemala podpísať. P-SLA
berie na vedomie informácie ohľadom návrhu novej zmluvy.
Úloha # 4 z 10. P-SLA – Informovať vedenie FTVŠ UK, že SLA nesúhlasí s novým návrhom zmluvy o
spolupráci vo vzdelávaní.
Termín: 20.10.2019
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
P. Penkert uviedla, že bola prítomná na stretnutí ULT. Členovia majú pocit, že majú nedostatočné
odpovede alebo odpovede nemajú vôbec. Apeluje na to, aby úseky komunikovali so svojou členskou
základňou.
Stále je otvorený podnet od p. Lengyela – prihlásenie pretekára Masters na FIS preteky, ktorý nemal
splnené podmienky klubu.
Z. Senčeková navrhuje upraviť a zjednodušiť mechanizmus prihlasovania na FIS preteky cez web
stránku SLA.
Zo školenia, kde sa preberala téma nelegálnej práce, P. Penkert v krátkosti zhrnula, aby mali zväzy a
kluby v poriadku zmluvy so SZČO, a hlavne športovcami, ktorí majú mať pracovné zmluvy a nie SZČO
a tiež by sme mali dať do súladu aj ďalšie zmluvy, ktoré sú uzatvorené.
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Ďalej sa riešilo, že aké sú znaky závislej práce, kde závislá práca je vykonávaná vo vzťahu nadradenosti
a podriadenosti. Nie je si istá, či športový riaditeľ je ako zamestnanec, či je to závislá práca, pretože pri
závislej práci by mal mať zamestnanec nadriadeného. Nakoľko niektorí majú v úseku 3 pozície súčasne
– športový riaditeľ, tréner, predseda úseku. Ak má niekto voľný pracovný čas, pracuje v určitých časoch,
tak je to znak nezávislej práce.
Ďalšou témou bolo dobrovoľníctvo – vyplácanie, zdaňovanie odmien. Športový odborník, dobrovoľník
musí mať zmluvu s SLA – môže mať náhradu za odpracovaný čas do výšky minimálnej hodinovej mzdy,
ale tu musia byť splnené podmienky – zverejnenie zmluvy, aké náhrady dostáva, koľko dostáva....
Dobrovoľník, ktorý prijíma náhrady nemá povinnosť žiadnu, ale zväz má povinnosť BOZP, zmluva,
zverejnenie aké náhrady prijíma a musí byť registrovaný v ISŠ.
Ďalej uviedla, že HKŠ upozornila, že SLA je povinná v zmluvách a na faktúrach v obchodnej činnosti
uvádzať svoju právnu formu – občianske združenie, o.z..
Ďalšia informácia z KRK sú zálohy, o ktoré žiadajú OU a tieto sú vyplácané vo výške niekoľko tisíc Eur,
osobám, ktoré nemajú žiadnu funkciu v OU. Upozornila, že zálohy sa musia vyúčtovať do 10 dní od
návratu z pracovnej cesty.
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov a klubov SLA – informácia
Uznesenie č.

10-19/171

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov a klubov za obdobie 09/2019 členov SLA.
ZA:
8
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

b) Žiadosť o registráciu v dvoch úsekoch
Uznesenie č.

10-19/172

P-SLA schvaľuje registráciu členstva v dvoch OU UAD (materský úsek)/ULT – Timea Volentierová.
ZA:
7
UZNESENIE PRIJATÉ.

PROTI:

0

Zdržal sa:

0

c) Úprava zastúpenia pohlaví v Mek-SLA – informácia
GS informoval o kvótach v zastúpení oboch pohlaví v komisiách FIS. Počas obdobia 2020 – 2022 môže
byť jedno pohlavie zastúpené max. 70%. V období 2022 – 2024 môže byť maximálna zastúpenosť
jedného pohlavia v komisiách FIS za krajinu max. 60%.
V prípade SLA to znamená na najbližšie obdobie doplniť do Medzinárodnej komisie FIS jednu ženu.
V ďalšom roku úprava o jednu ďalšiu ženu.
Na poslednom zasadnutí Medzinárodnej komisie boli diskutované nasledovné návrhy: 1. P. Jurečková,
2. K. Saalová, 3. M. Husárová.
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P. Jurečkovú sa zúčastnila posledného zasadnutia komisií FIS a podľa GS ju to zaujalo, chodila na rôzne
komisie a myslí si, že by bola prínosom pre SLA v radoch FIS. T. Murgáč a M. Hliničan súhlasili s jej
zaradením do štruktúr komisií FIS pre moderné disciplíny.
M. Hliničan uviedol, že prostredie bolo pre ňu nové a inšpiratívne a ako rozhodkyňa dostala hneď na
prvom zasadnutí FIS ponuku robiť rozhodcu na Svetovom pohári 2020.
GS uviedol, že ak by prešiel jej návrh a bola by schválená vedením FIS, P. Jurečková, by tak mohla byť
v komisii aktívna už budúci rok.
GS takisto uviedol, že K. Saalová bola nahlásená do štruktúr FIS ako „welfare officer“ za SLA a bude v
ďalšom volebnom období navrhovaná do FIS Medical Committee ako „SLA liason“.

Uznesenie č.

10-19/173

P-SLA schvaľuje podať na FIS návrh na zaradenie Petry Jurečkovej ako člena do Medzinárodnej
komisie SLA.
ZA:
7
PROTI:
0
Zdržal sa:
0
UZNESENIE PRIJATÉ.
d) Žiadosť UTL o trvalé pridelenie automobilu PP580CT
GS informoval prítomných, že vedenie UTL žiada, aby automobil PP580CT ostal trvale pridelený úseku
a nebol už viac požičaný na úsek SNB.
M. Hliničan uviedol, že tiež potrebujú vozidlo na úseku SNB.
GS upresnil žiadosť UTL tým, že pozícia vedenia UTL je, že UTL dané vozidlo opravilo a p. Šandor
nesúhlasí, aby bolo auto pridelené aj na SNB nakoľko sa nepodieľajú na jeho opravách.
T. Murgáč tiež uviedol, že si musia autá požičiavať externe, nakoľko nemajú pridelené žiadne vozidlo a
žiadny úsek im ani nechce požičať.
I. Ivanič uviedol, že situácia s vozovým parkom sa bude riešiť tak aby všetky úseky mali pre svoju
reprezentáciu možnosť využívať vozový park SLA.
Prezident I. Ivanič formálne ukončil 10. zasadnutie P-SLA.
8. Záver
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Mašlejová

J. Gantnerová

L. Šandor

Ivan Ivanič

09.10.2019

21.11.2019

26.11.2019

09.10.2019
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Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Úlohy a uznesenia
4. Plán vzdelávania na obdobie Október ´19 – Apríl ´20.
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