Zápis
15. ZASADNUTIE P-SLA
Prítomní členovia P-SLA:
Prítomní členovia KRK:
Hostia:
Meškať budú:
Ospravedlnení:
Miesto konania:
Dátum konania:
Začiatok konania:

Ivanič, Malák, Mersich, Repka, Hliničan, Penkert, Dluhoš
Kurcáb, Bendik
Kupčo, Čambalová, Kubusová
Pretzelmayer, Kartík, Tánczos, Šandor, Poľanová
Mihok, Garaj
Karpatská 15, 058 01 Poprad
13.10.2014
10:00 hod.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Plán práce Predsedníctva SLA do konca roka 2014
Čerpanie
Činnosť sekretariátu SLA
Marketingová stratégia SLA
a. Návrh marketingovej stratégie
b. Mailová komunikácia
7. Informácie o situácii v ÚAD
8. Odsúhlasenie zmlúv na podpis
9. Informácie KRK SLA
10. Rôzne

Repka
Penkert
Repka
Kubusová
Penkert/Kubusová
Repka
Mersich
Kubusová
Bendik

1. Otvorenie
15. zasadnutie P-SLA viedol prezident SLA František Repka. Predstavil členom
predsedníctva svoje vízie do budúcnosti. Poďakoval členom P-SLA, ţe sa stretli v takom
počte a P-SLA tak môţe byť uznášania schopné. Poďakoval aj členom KRK, ţe sa zúčastnia
dnešného zasadnutia.
Prezident SLA oboznámil členov P-SLA, ţe priebeh P-SLA bude zvukovo nahrávaný pre
uľahčenie písomného zápisu.
Zápis vypracuje Martina ČAMBALOVÁ, overia Marino MERSICH a František REPKA.
2. Kontrola úloh a uznesení
Kontrola úloh

Úloha 7/8.PSLA – zrušená
Se-SLA vypracuje návrh cenovej kalkulácie, finančného pokrytia a obsahu seminára
fyzioterapeutiky, medicíny, doplnkovej výţivy pre všetky úseky. Na 11. P-SLA sa určí termín
seminára. Po poţiadavkách z OÚ navrhneme na čo konkrétne má byť zameraný seminár
fyzioterapeutiky.
Z: Se-SLA T: 9. P-SLA
9. P-SLA : termín predĺžený do 11. P-SLA
11. P-SLA: Se-SLA osloví elektronicky P-SLA na spracovanie tejto úlohy. Je potrebné
zakomponovať do toho aj komisiu vzdelávania SLA, ktorú oslovíme s tým, aby vypracovala návrh
školenia – seminára pre všetky úseky.
Termín splnenia: bez termínu.
13. P-SLA: Se-SLA poverí KV vypracovaním návrhu do konca septembra 2014
15.P-SLA: P-SLA zrušilo úlohu
Úloha 8/12. P-SLA – priebežne plnené
Športoví riaditelia SLA dohliadnu na dodanie reprezentačných zmlúv reprezentantov na sezónu
2014/2015 tak, aby zmluvy boli doručené na sekretariát najneskôr do 30.09.2014.
Úloha 9/12. P-SLA - trvá
Se-SLA prerokuje s účtovníčkou SLA a audítorkou SLA moţnosti faktúrovania PHM na súkromné
jazdy športových riaditeľov.
14. P-SLA: účtovníčka preverí u audítorky
Úloha 10/12. P-SLA – priebežne plnené
Se-SLA dohliadne na to, aby do najbliţšieho P-SLA boli dodané harmonogramy stretnutí a plány
práce všetkých komisií SLA.
T: 30.9.2014
Splnené
Úloha 12/12. P-SLA
Se-SLA zverejní všetky KRK zápisy na web.
T: 30.9.2014
Splnené

KONTROLA UZNESENÍ
UZN. 13-05/75 - trvá
P-SLA poveruje zástupcov úsekov - členov KV SLA a jednotlivé OÚ spracovaním podkladov ku
akreditácii podľa odporúčaní KV SLA (viď zápis z 1.zasadnutia).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 30.4.2014
Z: P-OÚ SLA
UZN. 13-06/84 - trvá
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloţeným návrhom pravidiel pre RD,
predloţený predsedkyňou Legislatívnej komisie SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.P-SLA – nesplnené.
Prezidentka žiada, aby sa týmto uznesením jednotlivé OÚ SLA zaoberali, hlavne na trénerských radách.
Termín apríl 2014.
ÚAD sa bude zaoberať na najbližšom rokovaní.

UZN. 14-13/148:
P-SLA potvrdzuje platnosť všetkých uznesení Predsedníctva SLA prijatých v období
od 25.5.2014 do 22.8.2014 vrátane.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/149:
P-SLA poveruje zmluvného právnika SLA zastupovaním SLA vo veci žaloby
o preskúmanie platnosti uznesení s prís. žalobcu Mgr. Patrika Kolesára proti
žalovanému SLA vedenej na Okresnom súde Poprad sp.zn. 9S 2/2014, a to v plnom
rozsahu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/150:
P-SLA schvaľuje podanie odvolania a poveruje zmluvného právnika SLA
vypracovaním odvolania voči rozhodnutiu Okresného súdu o predbežnom opatrení
sp.zn. 9S 2/2014.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/151:
P-SLA poveruje M.Poľanovú podpisom splnomocnenia pre zmluvného právnika SLA
zastupovaním SLA vo veci žaloby o preskúmanie platnosti uznesení s prís. žalobcu
Mgr. Patrika Kolesára proti žalovanému SLA vedenej na Okresnom súde Poprad
sp.zn. 9S 2/2014, a to v plnom rozsahu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/152:
P-SLA schvaľuje zverejnenie informácie na webovej stránke SLA vo forme:
Dňa 22. augusta 2014, piatok, bolo SLA doručené rozhodnutie Okresného súdu v Poprade o
predbeţnom opatrení, ktorým sa odo dňa jeho doručenia pozastavuje účinnosť Stanov SLA
schválených Konferenciou SLA dňa 25.05.2014 aţ do konečného rozhodnutia vo veci samej. Z
uvedeného dôvodu platia Stanovy SLA schválené na Konferencii 2013 dňa 25.05.2013.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/153:
P-SLA poveruje Legislatívnu komisiu zapracovaním návrhov zmien prerokovaných na
P-SLA do návrhu stanov SLA a legislatívnych poriadkov na Mimoriadnu konferenciu
SLA v spolupráci s právničkou SLA. Tieto budú delegátom zaslané najneskôr 4.9.2014
elektronicky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/154:
P-SLA berie stanovisko KRK doručené P-SLA elektronicky k predbežnému opatreniu
Okresného súdu Poprad na vedomie.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/155:
P-SLA schválilo zoznam športovcov zaradených do testovania Antidopingovej
agentúry SR.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 14-13/156:
P-SLA schvaľuje výpravu na FIS jesenné zasadnutie v Zurichu:
M.Malák, M.Kupčo, prezident SLA
I.Ivanič, K.Liptáková, M.Hliničan, T.Károly, M.Poľanová, L.Šandor, M.Mersich,
J.Palovičová
Ubytovanie a diéty budú uhradené zo Se-SLA, doprava z OÚ
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/157:
P-SLA schvaľuje požiadavku BÚ konzultácie ohľadom situácie s usporiadaním
Univerziády s právničkou SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-14/158
P-SLA schvaľuje zápis z 13. zasadnutia P-SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2

Nehlasoval: 1

UZN. 14-14/159:
P-SLA schvaľuje za predsedajúceho Mimoriadnej konferencie SLA 2014 konanej
06.09.2014 podpredsedu SLA Ivana Ivaniča.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:1
UZN. 14-14/160:
P-SLA schvaľuje rokovací a volebný poriadok Mimoriadnej konferencie SLA tak, ako
bol predložený.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:
0
UZN. 14/14-161:
P-SLA navrhuje zloženia jednotlivých komisíí na Mimoriadnu konferenciu SLA 2014
konanú 06.09.2014 v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Muška Ivan, Hliničan Róbert, Šerfel Michal
Návrhová komisia: Klement František ml., Babáčová Barbora, Falat Peter, Staroň Vladimír, Saalová
Kristína
Volebná komisia: Motyčák Jaroslav, Kubiš Mário, Dluhoš Patrik, Kmeťko Miloš, Králik Richard,
Valuška Ján, Hyška Martin st.
Zapisovateľ: Kubusová Denisa
Overovatelia: Šandor Ladislav, Málak Michal, Poľanová Monika – náhradník
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Nehlasoval: 3
UZN. 14-14/162:

V prípade ak Mimoriadna konferencia nebude uznášaniaschopná, do 30-tich minút
bude zvolaná náhradná Mimoriadna konferencia SLA 2014.
Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

UZN. 14-14/163:
P-SLA ruší rozhodnutie KRK o predbežnom opatrení – zastavenie výkonu funkcie M.
Mersichovi z dôvodu porušenia disciplinárneho poriadku zo strany KRK.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
UZN. 14-14/164:
P-SLA schvaľuje úhradu faktúry za členskú schôdzu úseku snowboardingu zo dňa 15.
júna 2014 z rozpočtu sekretariátu SLA s podmienkou, že po jej úhrade bude táto
faktúra vnútorne úsekom snowboardingu vysporiadaná.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
UZN. 14-14/165:
P-SLA schvaľuje Dodatok k mandátnej zmluve Penkert s navýšením o 650,- eur s
DPH na 3 mesiace od augusta 2014.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
UZN. 15-14/166 (prijaté elektronicky 1.10.2014)
P-SLA schvaľuje na základe poţiadavky KRK doplnenie disciplinárneho poriadku SLA v čl. 13 a čl.
16.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 4
Splnené
UZN. 15-14/167 (prijaté elektronicky 1.10.2014)
P-SLA schvaľuje dotácie na podporu klubom podľa návrhu projektovej komisie.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 4
Splnené

Na základe konania Mimoriadnej konferencie dňa 6.9.2014 prebehlo
hlasovanie o zrušení uzn. P-SLA č. 14/11-140 – P-SLA schvaľuje termín Riadnej
konferencie SLA do 160 dní od 18.6.2014. Legislatívna komisia pripraví
harmonogram KoSLA. Predsedníctvo pomerom hlasov Za: 10, Proti:0, Zdržal
sa: 0 zrušilo uzn. P-SLA č. 14/11-140 v plnom rozsahu.
3. Plán práce SLA predsedníctva SLA do konca roka 2014
I. Ivanič: poloţil otázku členom predsedníctva, akými Stanovami sa riadi SLA v súčasnosti?
Členovia P-SLA sa zhodli, ţe SLA sa bude dočasne riadiť navonok Stanovami z 25.05.2013
(do zaregistrovania Stanov na MVSR zo dňa 06.09.2014).
P-SLA schválilo zápis zo 14. zasadnutia P-SLA bez pripomienok.

P-SLA bude prezident zvolávať v prípade, ţe dostane podnet od jedného z úsekov, alebo
bude potrebné prerokovať dôleţité veci. Členom predsedníctva budú e-mailom zasielané
potrebné dokumenty 1-krát mesačne (prehľad čerpania a pod.).
GS navrhla do konca roka ešte jedno stretnutie, nakoľko koncom roka sú dôleţité veci na
rokovanie ohľadom čerpania dotácií, schvaľovania rozpočtu a ţiadostí na ministerstvo.
Termín najbliţšieho zasadnutia bol stanovený na 27.11.2014. Miesto sa upresní
v pozvánke.
Členovia P-SLA sa v diskusii dohodli, ţe na vyjadrenie sa k veciam, ktoré je potrebné
schváliť elektronickým hlasovaním je lehota 4 pracovné dni.
4. Čerpanie
UZN. 15-14/168
P-SLA schvaľuje čerpanie ku dňu 13.10.2014.
P-SLA prerokovalo ţiadosť M. Hliničina, ktorá bola na sekretariát SLA doručená aj
písomne. Úsek snowboardingu ţiada o pôţičku na dofinancovanie rozpočtu vo výške
3 000,- €.
UZN. 15-14/169
P-SLA odsúhlasuje pôžičku úseku snowboardingu vo výške 3 000,- €
z rozpočtu Se-SLA. Pôžička bude vrátená v januári 2015.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Činnosť sekretariátu SLA
Členom P-SLA boli zaslané podklady k bodu č. 5. Okrem beţných činností sa Se-SLA
zaoberal najmä ţiadosťou na dofinancovanie podujatia MSJ, EP Š.Pleso a navýšením dotácie
na štátnu športovú reprezentáciu, ktorá bola zaslaná na ministerstvo v termíne.
P.Penkert informovala o plánovanom stretnutí s audítorkou SLA koncom októbra.
P-SLA prerokovalo otázku o zmene audítora a účtovníka na podnet ÚAD.
UZN. 15-14/170
Členovia P-SLA súhlasia s výmenou audítora a účtovníka od januára 2015
a poverujú prezidenta a Se-SLA realizovaním výmeny.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 1
6. Marketingová stratégia SLA
a. Návrh marketingovej stratégie SLA
Prezident F. Repka predniesol marketingovú stratégiu na obdobie 2015 -2018. Predstavil
svoje priority v oblasti marketingu, budovania členskej základne, budovania značky SLA
doma aj vo svete, príprave projektov na podporu rozvoja lyţovania, reprezentácie SLA,
v oblasti vzdelávania, transparentnosti prerozdeľovania finančných prostriedkov.
UZN. 15-14/171

P-SLA podporuje návrh marketingovej stratégie predloženej prezidentom
Františkom Repkom a poveruje ho realizáciou v spolupráci so Se-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZN. 15-14/172
P-SLA schvaľuje otvorenie nového bankového účtu na marketingové financie
získané z projektu p. prezidenta.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0
UZN. 15-14/173
P-SLA schvaľuje vytvorenie bankových podúčtov pre každý úsek, na ktoré
budú poukazované financie z centrálneho účtu SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
b. mailová komunikácia
Prezident uviedol potrebu tvorby značky SLA a jej propagáciu. Hlavným a prvým krokom
je e-mailový účet, ktorý bude mať jednotný podpis s logom SLA. Se-SLA vypracuje
smernicu ohľadom komunikácie v rámci P-SLA.
Prezident zaväzuje sekretariát otvorením firemných e-mailových adries pre kaţdého člena
P-SLA.
Úloha 13/15. P-SLA
Se-SLA vypracuje smernicu o elektronickej komunikácii a vytvorí e-mailový
účet pre každého člena P-SLA.
7. Informácie o situácii v ÚAD
P. Repka informoval členov P-SLA o stretnutí s p. Ţampom a p. Mersichom. F. Repka
predniesol stanovisko nezávislého právnika, ktorý uvádza, ţe ak organizačné zloţky
poţiadajú o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze odborného úseku, sú povinné
vo svojej ţiadosti preukázať to, ktorí z ich členov (ktorí sú zároveň členovia SLA), prejavili
vôľu smerujúcu k zvolaniu mimoriadnej členskej schôdze OÚ, a to takým spôsobom, aby
Predsedníctvo odborného úseku mohlo preskúmať naplnenie podmienky počtu členov
SLA, ktorí môţu spolu poţiadať o zvolanie MČS.
F. Repka poţiadal členov predsedníctva, aby vyjadrili svoje názory k tejto téme.
M. Mersich: 11.09.2014 bolo doručených na sekretariát SLA 50 ţiadostí od klubov na
zvolanie mimoriadnej členskej schôdze. SLA poţiadalo právničku SLA, aby zaujala
stanovisko. Na P-ÚAD predseda ÚAD prerokovával tieto ţiadosti spolu s členmi P-ÚAD.
Odpoveď, bola zaslaná do 30-tich dní, ţe úsek nie je povinný usporiadať túto mimoriadnu
členskú schôdzu, nakoľko neboli splnené podmienky jej zvolania.
Prezident SLA informoval, ţe MČS UAD je moţné zvolať troma spôsobmi:

a) Ak o to poţiada 30% členov – táto podmienka nebola splnená viď stanovisko právneho
zástupcu SLA a nezávislého právnika
b) Ak ju zvolá P-UAD – P-UAD o zvolaní MČS nerozhodlo
c) Ak ju zvolá P-SLA
Na základe týchto troch moţností je moţné, aby P-SLA zvolalo MČS UAD a preto dal
prezident hlasovať o zvolaní MČS UAD.
UZN. 15-14/174
P-SLA poveruje P-ÚAD zvolaním mimoriadnej členskej schôdze, napriek
nesplneným podmienkam v zmysle výziev prijatých od klubov.
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 0
Predseda ÚAD informoval aj o úzkej skupine, ktorá s cieľom získať ovládanie na alpskom
úseku ohovára, osočuje predsedníctvo praktikami, ktoré uţ prekročili všetky morálne
hranice. Je to skupina okolo p. Ţampu, Kmeťa, Kolesára, Garaja a zopár ďalší členov, ktorí
sa snaţia dezinformáciami a klamstvom získať dôveru a hlavne priazeň členskej základne.
M.Mersich informoval ţe prerokoval jasné stanovisko na Predsedníctve ÚAD a, ţe
nepovaţoval ţiadosti za splňujúci bod čl. 18.6 Stanov. Tým nevypláva povinnosť pre
predsedníctvo UAD zvolať MČS, a preto predseda úseku nezvolal mimoriadnu členskú
schôdzu, napriek tomu podpredseda úseku Ján Garaj poslal organizačným zloţkám
pozvánku, kde informoval ţe sa bude konať Mimoriadna členka schôdza UAD 18.10.2014
v hoteli Bellevue. Predsedníctvo SLA s výsledkami Mimoriadnej členskej schôdze nesúhlasí
a neakceptuje ich.
Návrh nebol schválený, ČS UAD sa bude konať po zimnej sezóne, kde môţu byť
prerokované všetky problémy úseku, teraz je potrebné venovať sa zimnej pretekovej
sezóne. KRK dostalo podnet od UAD, ktorý preberalo na svojom zasadnutí dňa
08.10.2014. KRK preverilo ţiadosti, a zistilo ţe nespĺňajú náleţitosti. KRK dospelo k tomu
istému názoru ako právnička SLA a nezávislý právnik F. Repku. Keďţe P-UAD
skonštatovalo, ţe ţiadosti nespĺňajú naplnenie kvóra podľa stanov, ani neschválilo zvolanie
MČS UAD, KRK dospelo k názoru, ţe zvolanie mimoriadnej členskej schôdze
podpredsedom Jánom Garajom je hrubé porušenie Stanov, nakoľko na jej zvolanie sa
neuznieslo ani P-ÚAD ani P-SLA. KRK prijalo predbeţné opatrenie o pozastavení funkcie
do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho orgánu a vydalo návrh
na začatie disciplinárneho konania ako aj rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania.
KRK poţiadalo P-SLA aby určilo zloţenie disciplinárnej komisie.
UZN. 15-14/175
P-SLA schvaľuje zloženie disciplinárnej komisie:
Peter Bartoň – člen KRK
Marek Hliničan – predseda ÚSN
Monika Poľanová – predseda ÚAL
Martin Kupčo – športový riaditeľ ÚAD.

O tomto uznesení sa nehlasovalo.
8. Schválenie zmlúv na podpis
UZN. 15-14/176
P-SLA schvaľuje uzatvorenie týchto zmlúv:
Martina Čambalová – Dohoda o pracovnej činnosti od 1.10.2014 – predbeţne do
31.12.2014, suma: 3,50 €/hod., dohodnutý pracovný čas: 4 hod. týţdenne.
SŠDM – Zmluva o spolupráci od 15.12.2014, suma: 2000,€ jednorázovo
O tomto uznesení sa nehlasovalo.
9. Informácie KRK
Predseda KRK informoval členov P-SLA v bode č. 7.
10. Rôzne
-

Ţiadosť o pridelenie mikrobusu od 18.11.2014 do 07.12.2014 pre BÚ - M. Hliničan
preverí situáciu na ÚSn
Poţiadavka od p. Chudého na 200,- € - schválené ÚSK
Otázky p. Kolesára predloţené GS – v prípade týchto konkrétnych otázok je
potrebné formulovať ich na KRK oficiálne.
Na ţiadosti klubov doručených P-SLA a prezidentovi bude P-SLA odpovedať písomne
v zmysle informácii uvedených v bode 7.

UZN. 15-14/177
Na základe písomnej žiadosti M.Hliničana schvaľuje P-SLA nomináciu M.Hliničana
a J.Hermélyho na TD FIS po absolvovaní náležitých školení SLA.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
I. Ivanič zaviazal sekretariát, aby poistnú udalosť Ján Valuška (oprava u Car Hospital) zaúčtovala
na účet, na ktorý sa vzťahuje DPH a táto poloţka nebola odpočítaná z BU.
UZN. 15-14/178
P-SLA súhlasí s pokračovaním exprezidentky Ing. Janky Gantnerovej
v reprezentovaní SLA na medzinárodnom fóre - FIS a SOV.
Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 2
Se-SLA bude informovať SOV a FIS písomne.
Prezident SLA poďakoval členom P-SLA za účasť a ukončil zasadnutie P-SLA.
V Poprade, 13.10.2014
Termín najbliţšieho zasadnutia: 27.11.2014
Dĺţka trvania: 4 hodiny
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