Zápis
12. ZASADNUTIE P-SLA
Dátum, hodina konania:
Miesto:
Prítomní členovia P-SLA:
KRK:
Hostia:
Ospravedlnení:

11.08.2014, pondelok 12.30 hod.
Karpatská 15, 058 01 Poprad, 6. poschodie, č.dv. 606
Gantnerová, Mersich, Tánczos, Kartík, Ivanič, Garaj, Šandor, Poľanová,
Mihok, Hliničan, Dluhoš, Malák
Kutlík
Kupčo, Kubusová, Pretzelmayer, Čambalová,
Penkert-MD

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

12.
13.
14.

15.

Otvorenie
Vyslovenie dôvery prezidentovi
Vyvodenie zodpovednosti za náklady spojené s konferenciou
Doplnenie organizačného poriadku
Činnosť sekretariátu SLA
Revízia reprezentačných zmlúv 2014/2015
Čerpanie 7/2014
Kontrola úloh a uznesení
Schválenie zmlúv na podpis
Komisie SLA – plán práce a HMG zasadnutí
Projekty SLA
a) vyhodnotenie projektov 2013/2014
b) návrh na výzvu 2014/2015
c) projekty WSD
d) realizácia a vyúčtovanie projektov FIS
Ko-SLA 2014
a) HMG prípravy Ko-SLA
b) návrhy zmien stanov
Informácie KRK SLA
Činnosť OÚ
Rôzne

Gantnerová
Mersich
Mersich
Mersich
Kubusová
Čambalová
Kubusová
Gantnerová
Kubusová
KoPro SLA

LegKo SLA
Kutlík
predsedovia OÚ SLA

K bodu 1
12. zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA, Ing. Janka Gantnerová. V úvode privítala členov P-SLA. Napriek
tomu, že v zápise z 11. P-SLA bolo stanovené, že P-SLA sa stretne posledný júlový týždeň, dovolenkové
obdobie posunulo termín konania 12. P-SLA až na 11.08.2014. P. prezidentka skonštatovala 99 % účasť,
nakoľko generálna sekretárka SLA sa ospravedlnila. P. prezidentka poďakovala, že sa členovia P-SLA zúčastnili
vo veľkom počte a dnešné P-SLA tak môže byť uznášania schopné.
P. Prezidentka privítala redaktorov RTVS, ktorí mali záujem byť prítomní na celom zasadnutí P-SLA.
Prezidentka dala hlasovať členom P-SLA, či súhlasia s tým, aby zástupcovia RTVS boli prítomní počas celého
rokovania P-SLA.
Hlasovanie:
P-SLA súhlasí s prítomnosťou zástupcov RTVS počas celého rokovania P-SLA.
Za: 2
Proti: 7
Zdržal sa: 1
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Prebehla diskusia ohľadom prítomnosti médií na rokovaní, vo všeobecnosti prevláda názor, že je potrebné
vydiskutovať si veci medzi sebou a zverejniť závery rokovania.
Televízia poďakovala a popriala pekný deň.
Pred schválením programu požiadal M. Mersich o doplnenie bodov do programu:
1.
2.

3.

Vyslovenie dôvery prezidentovi
Vyvodenie zodpovednosti za náklady spojené s konferenciou
Doplnenie organizačného poriadku

Mersich
Mersich
Mersich

Prezidentka SLA vyzvala ostatných členov, či majú pripomienky alebo otázky k návrhu p. Mersicha. P. Mersich
podal návrh, aby členovia P-SLA vyjadrili dôveru prezidentke SLA. Ich názor na veci nič nezmení a prezidentkou
SLA zostane stále a bude viesť kolektív. Ako dôvod návrhu uviedol, že kroky a správanie prezidentky za
posledné mesiace viedli k tomu, že on stratil dôveru a keďže prezidentka viackrát uviedla, že ak nebude mať
dôveru členov P-SLA, tak môže odstúpiť, a tu je na to priestor a oficiálne miesto, kde sa tak môže stať.
M. Mersich navrhol tajné hlasovanie, aby to ešte viac nenarušilo vzťahy medzi členmi P-SLA, prezidentka žiadala
o hlasovanie verejné.
V diskusii M. Mersich položil otázku prezidentke, či vie povedať, kedy bude uhradená strata z MSJ.
P. prezidentka: momentálne sa nevie vyjadriť. P. Mersich bol na poslednom rokovaní Organizačného výboru
MSJ, kde p. prezidentka dala návrh na prerozdeľovanie straty z MSJ. Tam p. prezidentka predložila, aby ÚAD
uhradilo 20 000,- €, ÚAD nedalo 20 000,-€ ale len nejakých 15 200,-€. TMR sa zaviazalo, že zaplatí 20 000,- €,
keď už bude posledný článok. Takže z dnešných 50 000,-€ zostáva 30 000,- €. 20 000,- € má p. prezidentka
prisľubené od p. ministra Čaploviča, že v tom ako sa budú prerozdeľovať prostriedky, ktoré sa nevyčerpali zo
ZOH asi vo výške 280 000,- €, z ktorých p. prezidentka dostane 20 000,-€ na úhradu straty z MSJ, pretože to
mali byť testovacie preteky na kandidatúru Olympijských hier. Čiže zostáva nepokrytých 10 000,- €. Je predsa
rozdiel medzi účtovnou stratou a cash stratou. Vyzvala p. Mersicha aby si pozrel tabuľku z čerpania, kde je
odrážka MSJ. K dnešnému dňu reálna strata, z nevyplatených faktúr je strata 50 000,- €. P. prezidentka emailom 26.06.2014 žiadala p. Mersicha a p. Ivaniča, aby sa zamysleli, akým spôsobom by mohli dokompenzovať
rozdiel do 5%. To, čo žiadal ešte p. Mihok ako predseda, kde naozaj je 5 % nevyvážených pre úsek
snowbordingu. Z tých financií FIS, ktoré sú nad rámec celkového rozpočtu, p. prezidentka predostrela návrh na
prerozdelenie. K tomu sa p. Mersich nevyjadril, odpísal, že to musia ešte prerokovať. P. prezidentka
informovala členov P-SLA, že je zámer realizovať so spoločnosťou Tatry Mountain Resort vybudovanie
funparku pre Freestyle a snowboard na Štrbskom Plese.
P. Ivanič: Má za to, že P-SLA urobilo chybu, keď na minulom predsedníctve, zvolalo iba Riadnu konferenciu
a nie Mimoriadnu, preto navrhuje, aby sa do 30-tich dní zvolala mimoriadna konferencia SLA, a aby boli
v programe body, ktoré by SLA posunuli dopredu. Navrhuje, aby bod vyslovenie dôvery prezidentovi sme
nechali na Mimoriadnu konferenciu SLA. Ak si predseda KRK myslel, že pri KoSLA sa porušili stanovy, mal
žiadať P-SLA okamžite o zvolanie mimoriadnej KoSLA a to do 30 dní v súlade so stanovami, a tým KRK samo
porušuje stanovy.
Pre p. Ivaniča je najčistejšie riešenie, keď KRK odstúpi a zvolí sa na novo. To isté si myslí aj o p. prezidentke.
Myslí si, že KRK nezaujala jasné stanoviská k daným problémom a má za to, že p. prezidentka nezakročila.
Hlasovanie:
P. Mersich navrhuje zmenu programu – doplnenie troch bodov do programu:
2. vyslovenie dôvery prezidentke SLA
3. vyvodenie zodpovednosti za náklady spojené s konferenciou
4. doplnenie organizačného poriadku o spoplatnenie požiadavky za zvolanie mimoriadnej konferencie resp.
mimoriadnej členskej schôdze
Za: 7
Proti: 3
Zdržal sa: 1
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Zápis vypracuje Martina ČAMBALOVÁ, overia Monika POĽANOVÁ a Marek HLINIČAN.
Prezidentka informovala členov P-SLA, že priebeh P-SLA bude zvukovo nahrávaný pre uľahčenie
písomného zápisu. Členovia P-SLA súhlasili.
K bodu 2
Hlasovanie:
Členovia P-SLA vyslovujú dôveru prezidentke SLA. Tí členovia, ktorí hlasujú „ZA“ vyslovujú dôveru
prezidentke SLA, ostatní vyslovujú prezidentke nedôveru. Hlasovanie bude verejné.
Za: 2
Proti: 4
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 1
Prezidentka následne vyzvala všetkých prítomných členov P-SLA, aby sa k vysloveniu dôvery, resp. nedôvery aj
vyjadrili.
Väčšinový dôvod na vyslovenie nedôvery prezidentke bol nezvládnutie situácie posledných mesiacov. Predseda
okrem odborných záležitostí by mal vytvárať kľudnú a optimistickú atmosféru, aby sa dalo vo zväze pracovať.
Najčistejšie riešenie je postaviť sa k novým voľbám a celé to vyriešiť. V súvislosti s dianím ostatných dní (najmä
list podpísaný p. Gantnerom, od ktorého sa prezidentka dištancuje) by to bolo najlepšie riešenie.
P. prezidentka: poďakovala veľmi pekne členom P-SLA za ich názory. Je to pre ňu veľmi poučné.
P. Mersich: myslí si, že p. Gantnerová je najviac fundovaný človek, ktorého pozná a ktorý by mal riadiť tento
zväz. K dnešnému dňu môže potvrdiť, že nezmenil svoj názor. Má za to, že p. prezidentka nezvláda tieto
vzťahy a ako prezident zodpovedá za to. Čo sa týka nesprávne zvoleného kľúča na KoSLA, navrhuje, aby si
každý vzal osobnú zodpovednosť.
P. Mihok: napriek tomu, že nevie aký má hlas, má za to, že 90 % problémov vychádza z ÚAD a v poslednom
období nie len z ÚAD, ale aj z vecí, do ktorých zasahuje p. Mersich. Pred tým nikdy nevnímal, že by takáto
atmosféra bola. Na úsekoch síce nebolo veľa peňazí, ale postupne sa niečo robilo a išlo sa ďalej. Ale od kedy p.
Mersich vstúpil ako predseda do ÚAD, tak 70-80 % času na P-SLA sa premrhá riešením problémov ÚAD.
Nikto to členom P-SLA nezaplatí, že vysedávajú 8 a viac hodín raz do mesiaca. Problémy v ÚAD nie sú
vyriešené, aj čo sa týka členskej základne, ale to nechce ďalej rozoberať.
P. Mersich: Jeho jediným cieľom je robiť veci čo najlepšie pre lyžovanie. Teraz ale 90 % svojej práce venuje
problémom, ktoré mu robia ľudia poza chrbát a útočia na neho už celý rok. Vyzýva p. Mihoka, aby si čítal
všetky veci čo sa dejú od podnetu na disciplinárne konanie voči p. Mersichovi, až po porušenie Stanov čo
údajne robil. P. Mersich si chce robiť len svoju prácu, namiesto toho sa musí neustále brániť útokom na jeho
osobu.
UZN. 14-12/141
P-SLA zvoláva mimoriadnu konferenciu SLA na návrh p. Ivaniča do 30 dní od dátumu schválenia konania
mimoriadnej konferencie SLA t. j . do 30 dní od 11.8.2014, teda na dátum 06.09.2014.
Program mimoriadnej konferencie SLA navrhnutý p. Marinom Mersichom:
1.

Potvrdenie platnosti Ko2014
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2.
3.
4.

zmeny a doplnenia stanov
odvolanie prezidenta, odvolanie KRK
voľba prezidenta, voľba KRK

Stanovenie kľúča: celkový počet delegátov 54 rozdelený nasledovne:
ÚAD – 36 ( z toho: 4 členovia P-SLA – Gantnerová, Garaj, Mersich, Dluhoš)
BÚ – 10 ( z toho: 2 členovia P-SLA – Ivanič, Malák)
SÚ – 1 (z toho: 1 člen P-SLA – Tánczos)
ÚAL – 1 ( z toho: 1 člen P-SLA – Poľanová)
ÚLT – 1 (z toho: 1 člen P-SLA – Šandor)
ÚSn – 3 (z toho: 1 člen P-SLA – Hliničan)
ÚSK – 1 (z toho: 1 člen P-SLA Kartík),
ÚZP – 1 ( z toho: 1 člen P-SLA Mihok)
Za: 6 (Mersich, Dluhoš, Ivanič, Malák, Hliničan, Poľanová)
Proti: 3 (Gantnerová, Šandor, Garaj)
Zdržal sa: 2 (Tánczos, Kartík)
K bodu 3
M. Mersich navrhol vyvodenie osobnej zodpovednosti za hlasovanie o určení kľúča na Riadnu KoSLA a teda za
to, že P-SLA musí zvolať ďalšiu KoSLA.
K danému návrhu prebehla diskusia. Mersich navrhuje, že ako hlavný zodpovedný za chybu pri KO bol
kontrolný orgán a nad všetky prezident ako štatutár a preto sa ma stanoviť koľko % by mali zaplatiť ostatní
členovia P-SLA. Pán Kutlík a pán Garaj odmietajú prevziať osobnú zodpovednosť a platiť časť vynaložených
nákladov.
Hlasovanie:
P. Mersich sťahuje bod č. 3 – „vyvodenie zodpovednosti za náklady spojené s konferenciou“ z programu 12.
zasadnutia P-SLA s tým, že by ho chcel preberať po Mimoriadnej konferencii SLA.
Za: optická väčšina
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4
P. Mersich: vysvetľuje, že P-UAD zvolalo mimoriadnu ČS, kde 8 klubov iniciovali petíciu na zvolanie mim. ČS
a napriek tomu, že mali viac ako 100 delegátov, zúčastnil sa len jeden delegát.
Navrhuje doplniť do organizačného poriadku spoplatnenie požiadavky na usporiadanie mimoriadnej
členskej schôdze resp. mimoriadnej konferencie poplatkom vo výške 100,- za každú organizačnú
zložku s tým, že je potrebné tam doplniť: Mimoriadna členská schôdza, resp. konferencia sa zvoláva
z dôvodov uvedených v písomnom podnete podľa bodu č. 10.6 písm. a) b) c) a program mimoriadnej
konferencie je záväzný a nie je ho možné meniť. Žiadosť o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze je
spoplatnené sumou 100,-€ za každú organizačnú zložku. Originál žiadosti a doklad o úhrade sa posiela poštou
doporučene. Organizačná zložka priamo na sekretariát. Po dosiahnutí počtu žiadajúcich Organizačných zložiek
potrebných na zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze resp. mimoriadnej konferencie predsedníctvo
odborného úseku zvolá do 30-tich dní Mimoriadnu členskú schôdzu resp. mimoriadnu konferenciu. Tento
poplatok slúži na pokrytie nákladov spojených s organizáciou mimoriadnej členskej schôdze resp. mimoriadnej
konferencie.
Prezidentka sa prikláňa k tomu, aby to bolo schválené na konferencii, nech sa k tomu vyjadria aj delegáti.
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Mersich žiada o hlasovanie ihneď, nakoľko takto sa ušetria náklady úsekov.
Garaj navrhuje, aby tento návrh bol predložený p. právničke a po jej vyjadrení bude P-SLA hlasovať. Nakoľko
konferencia bola z právneho hľadiska nesprávna.
Malák navrhuje, aby bol poplatok nenávratný.
UZN. 14-12/142
P-SLA schvaľuje doplnenie organizačného poriadku SLA o tento článok:
Mimoriadna konferencia sa zvoláva z dôvodov uvedených v písomnom podnete podľa bodu č. 10.6 písm. a) b)
c) a program mimoriadnej konferencie je záväzný a nie je ho možné meniť. Žiadosť o zvolanie mimoriadnej
členskej schôdze resp. mimoriadnej konferencie je spoplatnené sumou 100,-€ za každú organizačnú zložku.
Originál žiadosti a doklad o úhrade posiela doporučenou poštou. Organizačná zložka priamo na sekretariát. Po
dosiahnutí počtu žiadajúcich Organizačných zložiek potrebných na zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze resp.
mimoriadnej konferencie predsedníctvo odborného úseku zvolá do 30-tich dní Mimoriadnu členskú schôdzu
resp. mimoriadnu konferenciu. Tento poplatok bude v plnej výške pripísaný Sekretariátu SLA a je nenávratný.
Za: 7
Proti: 4
Zdržal sa: 0
Návrh na spoplatnenie návrhu na zvolanie mimoriadnej ČS prešiel, P-SLA poveruje Se-SLA v súčinnosti
s právničkou SLA zapracovaním tohto bodu do Organizačného poriadku.
K bodu 5
O činnosti sekretariátu SLA informovala Denisa Kubusová.
Od posledného Predsedníctva SLA sa Sekretariát SLA okrem bežných administratívnych činností zaoberal
týmito činnosťami:
1.Revízia členskej základne SLA (jednotlivci, organizačné zložky)
Nakoľko bolo na sekretariát SLA adresovaných viac pripomienok zo strany členskej základne SLA ohľadom webovej
databázy SLA, vykonal sekretariát SLA revíziu webovej databázy SLA:
- nakoľko nová webová databáza nastavovala platnosť členstva jednotlivcov automaticky do 31.5. daného
kalendárneho roka, sekretariát SLA musel prácne prejsť každého jedného člena (4737 členov) aby opravil
platnosť členstva jednotlivcov v súlade s registračným poriadkom SLA. Pripomienky boli hlavne od členov,
ktorým boli vydané členské preukazy pred prijatým registračného poriadku, ktorý stanovuje platnosť členstva na
4 roky do 31.5., nakoľko im tak nekorešpondoval dátum platnosti v členskom preukazu s dátumom platnosti
uvedenom vo webovej databázy SLA.

-

Členov SLA sme následne prostredníctvom webovej stránky SLA a prostredníctvom newsletteru SLA požiadali
o súčinnosť pri vykonaní revízie a to formou zaslania ich pripomienok k prípadným nezrovnalostiam webovej
databázy SLA oproti vydanému členskému preukazu. Od viacerých členov SLA nám hneď prišla spätná väzba, že
je všetko v poriadku.
ďalšia revízia sa týkala kontroly dodania povinných dokladov k registrácii organizačnej zložky (stanovy
SLA, osvedčenie o pridelení IČO). Organizačné zložky SLA sme následne oslovili prostredníctvom oznamu na
webovej stránke SLA a newsletteru SLA a v zmysle platného registračného, prestupového a licenčného poriadku
SLA sme ich vyzvali na dodanie chýbajúcich dokumentov najneskôr do 30.08.2014. Upozornili sme ich na to, že
oddiely, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, nie sú organizačnými zložkami podľa čl. 6.3 Stanov SLA a zároveň
v zmysle platného registračného, prestupového a licenčného poriadku SLA (čl. 4 ods. 1) sa dňom 01.09.2014 ruší
automaticky registrácia tohto oddielu v SLA.
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Taktiež sme ich upozornili na to, že podľa Stanov SLA musia mať vo svojej činnosti športové a pretekárske
aktivity lyžiarskych a snoubordových disciplín a musia mať minimálne troch členov, z ktorých aspoň jeden musí
byť starší ako 18 rokov.

2. Výberové konanie na mobilného operátora
Dňom 23.07.2014 končila viazanosť na troch mobilných číslach sekretariátu SLA. Sekretariát SLA tak vykonal výberové
konanie na mobilného operátora s najvýhodnejšou ponukou paušálu – tú ponúkla spoločnosť Orange Slovensko a. s. Dňa
24.07.2014 bolo elektronickým uznesením P-SLA odsúhlasené uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko a.
s. Po dohode p. Marina Mersicha s predajcom spoločnosti Orange nám bolo dokonca na paušály poskytnutá zľava vo
výške 20%.
3. Príprava, vylepšovanie formy tlačív na sezónu 2014/2015
V rámci skvalitnenia práce sekretariátu SLA a uľahčenia práce členskej základni SLA začal sekretariát s prípravou nových
tlačív na sezónu 2014/2015. Tlačivá by mali fungovať online prostredníctvom webu SLA a mali by značne uľahčovať prácu
ako klubom (napr. pri príprave súpisky) ale aj členom jednotlivcom (pri vypĺňaní prihlášky, prestupu a i.)
V 8. mesiaci 2014 sa uskutoční na sekretariáte SLA stretnutie so správcom webu SLA, kde prebehla konzultácia ohľadom
pripravovaných zmien a prípravy časového harmonogramu, aby sa všetky zmeny stihli zrealizovať včas (najneskôr do
konca 8/2014 príp. začiatkom 9/2014).
4. Nahlasovanie zmien vyplývajúcich z registrácie nových Stanov SLA na príslušné úrady a inštitúcie
Sekretariát SLA po 11. zasadnutí SLA v spolupráci s externou právničkou SLA pripravoval podklady k registrácii nových
Stanov SLA, po konferencii SLA dňa 25.05.2014, ktoré boli zaslané na registráciu na MV SR. Dňa 14.07.2014 sme obdŕžali
z MV SR registrované stanovy. Po ich obdŕžaní sme tieto zmeny (týkajúce sa hlavne zmeny sídla a zmeny štatutárnych
orgánov SLA) nahlasovali na príslušné úrady a inštitúcie (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, MŠVVaŠ
SR, SOV, živnostenský register, FIS) Všetky zmeny boli nahlásené včas, do lehoty stanovenej zákonom (daňový úrad,
živnostenský register, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, MŠVVaŠ SR do 15 dní odo dňa registrácie stanov na MV
SR).
5. Import údajov do Informačného systému verejnej správy v športe
V súvislosti so zosúladením databáz osôb jednotlivých športových zväzov s údajmi, ktoré sú zadané do Informačného
systému verejnej správy v športe sme boli povinný vykonať synchronizáciou údajov v informačnom systéme (import
členov jednotlivcov a klubov SLA do informačného systému verejnej správy v športe).
6. Plnenie úloh a uznesení z 11. zasadnutia P-SLA, príprava podkladov na 12. zasadnutie P-SLA

K bodu 6
Sekretariát SLA predniesol revíziu reprezentačných zmlúv na sezónu 2014/2015 (viď príloha č. 1 tohto zápisu).
Sekretariát SLA prosí športových riaditeľov, aby komunikovali s reprezentantmi a aby urgovali príp. nedodané
zmluvy najneskôr do 30.09.2014.
P. prezidentka sa informovala u p. Kupča, či všetci reprezentanti, ktorí čerpajú finančné prostriedky majú
podpísanú reprezentačnú zmluvu. P. prezidentka skonštatovala, že zrejme už nekladieme taký dôraz na
podpísanie zmlúv, nakoľko čerpajú finančné prostriedky aj tí reprezentanti, ktorí nemajú podpísané
reprezentačné zmluvy.
Úloha 8/12. P-SLA
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
K bodu 7
UZN. 14-12/143
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 07/2014 prednesené Denisou Kubusovou s pripomienkami.
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Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Úloha 9/12. P-SLA
Se-SLA prerokuje s účtovníčkou SLA a audítorkou SLA možnosti faktúrovania PHM na súkromné jazdy
športových riaditeľov.
K bodu 8
KONTROLA ÚLOH
ÚLOHA14/9.P-SLA
Vypracovať projekt SES CUP pre podujatie, ktoré sa má uskutočniť 20.12.2014. ÚAD tento projekt zároveň
zapracuje do svojej koncepcie medzinárodných podujatí.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: 6.5.2014
P. Kupčo informoval, že rozpočet pre toto podujatie bol vypracovaný a odprezentovaný na Kongrese v Barcelone, kde
bol predložený na zasadnutí SES. Na usporiadanie tohto podujatia sú traja kandidáti: Rumunsko, Čierna hora a my.
Končené rozhodnutie zatiaľ nemáme. Obdŕžali sme email s požiadavkami na doplnene, resp. inštrukcie k úprave
rozpočtu. Týmito požiadavkami sa bude p. Kupčo zaoberať.
Splnené
--------------------------------------------------------------------ÚLOHA 16/9.P-SLA
Se-SLA spolu so športovými riaditeľmi vypracuje projekt pre Erasmus.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: ASAP
P. Malák informoval, že čakáme na odpoveď z Európskej únie.
--------------------------------------------------------------------Úloha 7/8.PSLA
Se-SLA vypracuje návrh cenovej kalkulácie, finančného pokrytia a obsahu seminára fyzioterapeutiky, medicíny,
doplnkovej výživy pre všetky úseky. Na 11. P-SLA sa určí termín seminára. Po požiadavkách 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.
--------------------------------------------------------------------KONTROLA UZNESENÍ
UZN: 13-05/73 – trvá
P-SLA súhlasí s organizovaním školenia a skúšok pre členov, ktorí majú uznanú licenciu SLA zo SLZ zdarma
a s vydaním osvedčenia. Zároveň poveruje Se-SLA overením správnosti tohto postupu na Akreditačnej komisii
MŠVVŠ SR.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.P-SLA – p. prezidentka urgovala vyjadrenie mailom, čakáme na odpoveď !
9. P-SLA – Se-SLA opätovne osloví ministerstvo so žiadosťou o odpoveď
10.P-SLA- Se-SLA opätovne oslovil ministerstvo, zatiaľ čakáme na odpoveď
11. P-SLA: prezidentka urgovala odpoveď osobne na MŠVVaŠ SR, stanovisko poslali poštou,
avšak na adresu sídla do Smokovca. Zásielka sa im vrátila späť, čakáme na preposlanie
vyjadrenia na korešpondenčnú adresu do Popradu.
12. P-SLA: splnené
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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. 13-05/76 - trvá
P-SLA poveruje prezidentku požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o informáciu, aká je
legislatíva uznávania vzdelávania v EÚ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.P-SLA – p. prezidentka urgovala vyjadrenie mailom, čakáme na odpoveď ! Opätovne osloviť
MŠVVaŠ SR!
9. P-SLA – Se-SLA opätovne osloví ministerstvo so žiadosťou o odpoveď
10.P-SLA- Se-SLA opätovne oslovil ministerstvo, zatiaľ čakáme na odpoveď
11. P-SLA: prezidentka urgovala odpoveď osobne na MŠVVaŠ SR, stanovisko poslali poštou,
avšak na adresu sídla do Smokovca. Zásielka sa im vrátila späť, čakáme na preposlanie
vyjadrenia na korešpondenčnú adresu do Popradu.
12. P-SLA: SPLNENÉ
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-06/84 - trvá
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloženým návrhom pravidiel pre RD, predložený
predsekyňou 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. 14-11/132
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 05/2014 prednesené Denisou Kubusovou.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-11/133
P-SLA schvaľuje podpis zmlúv prednesených Denisou Kubusovou.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-11/134
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev ÚAD, BÚ, ÚSn, ÚAL, ÚLT, SÚ, ÚSK na sezónu 2014/2015.
Zoznam reprezentačných družstiev tvorí príloha č. 1 tohto zápisu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-11/135
P-SLA schvaľuje predložené zmeny v registračnom poriadku SLA s účinnosťou od 1.7.2014. Prijaté zmeny v
registračnom poriadku sú prílohou č. 2 tohto zápisu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UZN.
14-11/136
P-SLA schvaľuje zmenu názvu Ekonomickej smernice SLA na smernicu s názvom “ Ekonomická smernica SLA –
cestovné náhrady a obstarávanie hmotného majetku.” Smernica bude zverejnená aj na webovej stránke SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------Strana 8 z 14

UZN. 14-11/137
P-SLA berie na vedomie predloženú Smernicu o používaní služobných motorových vozidiel. Smernica bude
schválená po dopracovaní sekretariátom SLA a konzultácii s právničkou.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-11/138
P-SLA berie na vedomie zloženie P-ÚSN, po členskej schôdzi úseku ÚSn, konanej dňa 15.6.2014. P-ÚSn bude
pracovať v zložení: Marek Hliničan – predseda ÚSn, Július Hermély – podpredseda ÚSn, Jíři Michal – člen PÚSn.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-11/139 - neprešlo
P-SLA berie na vedomie opatrenie KRK zo dňa 31.5.2014 a súhlasí s neoznamovaním a nepodávaním návrhu na
registráciu zmien stanov SLA na MV SR prijatých na Ko-SLA dňa 25.5.2014.
Za: 3
(Garaj, Gantnerová, Šandor)
Proti: 2
(Ivanič, Mersich)
Zdržal sa: 3 (Malák, Poľanová, Hliničan)
Nehlasoval: p. Kartík, ktorý na tomto bode rokovanie ešte nebol prítomný
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-11/140
P-SLA schvaľuje termín Riadnej konferencie SLA do 160 dní od dnešného dňa. Legislatívna komisia SLA pripraví
hamonogram Ko-SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------EL. UZN. 6/2014
P-SLA odsúhlasuje výzvu na predkladanie projektov na športovú prípravu detí a mládeže – 3. ročník
financovanú prostredníctvom rozpočtu SLA z vlastných zdrojov SLA (výška finančných prostriedkov určených
na rozdelenie v rámci tejto výzvy je 16.273,-€ t. j. 20.000,- CHF)
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5
Počet členov P-SLA s právom hlasovacím: 11

K bodu 9
Dňa 25.05.2014 bola elektronickým hlasovaním členov P-SLA schválená zmluva so spoločnosťou Orange
Slovensko.
Suma
Obchodný partner
Predmet
Viazanosť
v EUR

Orange Slovensko
a.s.
(sekretariát SLA)

Panter 40 pre telefónne čísla
0917 171 832 (p. Martin
Kupčo)

32,-€/mesiac

Bez viazanosti

Panter 40 pre telefónne čísla
0917 171 829 (p. Michal
Malák)

32,-€/mesiac

Bez viazanosti

Panter 35 pre telefónne číslo
0917 171 846 (p. Petra
Penkert)

28,-€/mesiac

Bez viazanosti
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Ďalšie zmluvy na odsúhlasenie:
Obchodný partner

Elevation s. r. o.

Suma
v EUR

Viazanosť

1.300,-€ bez
DPH formou
rekl. služieb

1.1.2014-31.12.2014

Predmet

záväzok Sliezskeho domu
poskytnúť prenájom priestorov
na športové sústredenie

(bežecký úsek)

Union poisťovňa a. s .
Poistenie športovcov EÚna
sezónu 2014/2015

2.025,-€

Sezóna 2014/2015

(SLA jednotlivé OÚ)

DODDY, s. r. o.
(bežecký úsek)

Prenájom priestorov za
účelom športového
sústredenia, kde budú
súčasne predvádzané
reklamné služby – reklama
obchodného mena DODDY, s.
r. o.

1300,- €
bez DPH
formou
rekl. Služieb

01.01.2014-31.12.2014

UZN:14-12/144
P-SLA schvaľuje podpis zmlúv prednesených Denisou Kubusovou (viď zoznam vyššie)
Za:
11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10
Prezidentka SLA požiadala členov jednotlivých komisií SLA prostredníctvom sekretariátu, aby podali
harmonogram a plán práce komisií. Harmonogram prišiel v rôznych formátoch a preto sekretariát SLA
vypracoval jednotnú formu. K dnešnému dňu nedodala harmonogram práce a plán činnosti komisia športovcov
SLA.
Úloha 10/12. P-SLA
Se-SLA dohliadne na to, aby do najbližšieho P-SLA boli dodané harmonogramy stretnutí a plány práce všetkých
komisií SLA.
K bodu 11
Členovia P-SLA si preštudovali podklady zo zasadnutia projektovej komisie, ktoré na sekretariát SLA
elektronicky zaslala generálna sekretárka SLA p. Petra Penkert. Vyhodnotenie projektov za rok 2013 sa robilo
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na sekretariáte SLA na zasadnutí projektovej komisie a pripravovala sa aj výzva na rok 2014. P. prezidentka a p.
Michal Malák ako jediní pripomienkovali novú výzvu. P. prezidentka má pozitívne informácie. Tieto projekty sú
v prospech propagácie a v prospech zapojenia sa do činnosti SLA. Je veľmi dobré, že nová výzva bola
odsúhlasená a projekty pokračujú aj v roku 2014.
Návrh na novú výzvu bol schválený a je zverejnený aj na webovej stránke SLA.
K bodu 12
P. prezidentka navrhla, aby všetky veci týkajúce sa Konferencie, P-SLA zobralo na vedomie.
Úloha 11/12. P-SLA
P-SLA zaviazalo Se-SLA, aby oslovilo viacero hotelov a požiadalo o vypracovanie cenových ponúk na konanie
Mimoriadnej konferencie SLA. P. prezidentka poverila Se-SLA, aby rozposlal návrh na zmenu stanov členom
legislatívnej komisie a taktiež členom P-SLA.
P. Kutlík: KRK vykonalo revíziu uznesení z Konferencie 2014. Zápis návrhovej komisie konštatuje v jednom
bode v závere za h) zmenu stanov, tak ako boli prerokované a predložené na Konferencii SLA prijíma táto
Konferencia. Čiže bez pripomienok. Tak ako boli predložené, tak boli prijaté. Podľa právničky uznesenie platí.
Naspodku sa prijíma písomne, odstrániť vo vete riadnu a napísať resp. len mimoriadnu. Bod 15.3. a 19.6. volí
a zvoláva KRK a členov odborného úseku len mimoriadna konferencia. Právnička porušila úplne uznesenie
konferencie. Tak to mala poslať, aj keď to bolo chybné.
P. Mersich: KRK spochybnila tieto body, že sú neplatné a neprijaté.
P. Malák: Mali sme Konferenciu, uznesenia sú platné. Následne po Konferencii zasadlo KRK, prišlo na tieto
chyby. Zistilo, že niektoré uznesenia neboli prijaté 2/3 väčšinou, tým pádom neboli v termíne zaslané Stanovy.
P-SLA už tento bod prerokovávalo.
P. Prezidentka: Je to vážna pripomienka. Mala to byť informatívna Konferencia, na ktorej sa nemali prijímať
iné zmeny, okrem zmeny sídla. A teraz p. prezidentka nesie zodpovednosť za to, že vznikol taký chaos.
Uvedomuje si to v plnom rozsahu a preto súhlasila s návrhom p. Ivaniča, že hlasuje v rozpore so Stanovami
pod podmienkou, že sa urobí Konferencia na ktorej sa to očistí.
Tento harmonogram zobralo P-SLA ne vedomie s tým, že keď sa zruší uznesenie, tak potom sa to zruší celé.
Zatiaľ to ostáva nemenné. P. právničke budú predložené všetky doklady z Konferencie vrátane príloh a nech sa
vyjadrí.
K bodu 13
Disciplinárne konanie voči p. Marinovi Mersichovi – predsedovi ÚAD
P. Kutlík: Podnet na disciplinárne konanie bol zaslaný z viacerých strán a bol prekonzultovaný s viacerými
právnikmi. Treba stanoviť komisiu, vzhľadom na to, že je riešený predseda komisie, čo nie je v disciplinárnom
poriadku zohľadnené. treba sa zaoberať tým, ktorý z ďalších členov predsedníctva bude členom disciplinárnej
komisie. Bolo by dobré, aby to bol člen z úplne iného úseku, aby nebolo podozrenie na zaujatosť. Člena KRK
môžeme vylosovať priamo pred očami prítomných. Komisia by mala byť ustanovená, ktorá bude pokračovať
podľa disciplinárneho konania.
P. Dluhoš: Celá konferencia a členovia, ktorí boli na konferencii by mali byť riešení. Marino bol obvinený
z formálnych nedostatkov Stanov. Keď to všetci odsúhlasili na Konferencii, všetci by mali ísť aj na disciplinárne
konanie.
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P. Mersich: Žiada od predsedu KRK menovite a písomné predloženie údajných konzultácií s právnikmi, keďže
Kutlik neodpovedá, považuje jeho tvrdenie za účelové na ovplyvňovanie členov P-SLA. Všetky body a kroky, za
ktoré bol p. Mersich obvinený, boli prekonzultované s právničkou. Jej vyjadrenie bolo predložené a uvádza, že
stanovy M. Mersich neporušil.
P. Ivanič si myslí, že P-SLA je najvyšší orgán SLA, kde sa dajú tieto problémy vyriešiť. KRK formulovala návrh
a aj preto navrhuje návrh KRK neprijať a ani neposúvať na disciplinárne konanie. Nevidí dôvod na disciplinárku.
Dôveruje právničke SLA, ktorá sa k danému návrhu písomne vyjadrila a je presvedčený, že predseda UAD sa
nedopustil konania, za ktoré je obvinený.
P. Gantnerová: Tu je spochybnené, že klub ktorý má 50 členov a má len1 člena nad 18 rokov s aktívnym
volebným právom a zvyšných 49 nie, má len jeden hlas, kdežto klub, ktorý má 3 členov, z toho má 2 dospelých
a jedno dieťa má 2 zástupcov. Presne toto napadli, že je porušenie.
P.Ivanič: Stanovy bod 8.1 jasne dávajú hlasovacie právo len členom nad 18 rokov
P. Poľanová: P-SLA má právo prijať resp. neprijať tento podnet na disciplinárne konanie od KRK.
UZN. 14-12/145
P-SLA súhlasí zo začatím disciplinárneho konania voči predsedovi úseku alpských disciplín p. Mersichovi na
podnet KRK.
Za: 0
Proti: 4
Zdržal sa: 3
KRK bude mať zasadnutie na sekretariáte SLA v najbližšej dobe a taktiež bude komunikovať s p. právničkou
SLA.
K bodu 14
P. Poľanová (ÚAL):
Natália Šlepecká bola v STV. P. Poľanová poslala aj link na Se-SLA aby bol zverejnený na stránke. Zuzka
Stromková bola v Rakúsku. Obe sa pripravujú na ďalšiu sezónu a na majstrovstvá.
M. Hliničan (ÚSn):
Prebehlo úspešné sústredenie v spojení s gymnastickým klubom v Banskej Bystrici v gymnastickej hale, kde
absolvovali špeciálne tréningy čo sa týka orientácie vo vzduchu. Bola tam aj RTVS, ktorá uverejnila reportáž
v športových novinách. Juniori chodili na Hintertux. Teraz je to problém, pretože mesiac a pol je zavretý.
Klaudia Medlová bola v Teleráne rozprávať o snowbordingu a o svojich plánoch. Veľmi pozitívne hodnotí
stretnutie s p. Kupcovou, s ktorou riešili zastrešenie slalomových disciplín. Ona sama povedala, že sa tomu
chce venovať, že bude mať na to čas.
I.Ivanič (BÚ):
Je si vedomý mužského tímu, čo sa týka reprezentačných zmlúv. Všetko je inak v poriadku. Dámsky tím na čele
s Alenkou je v poriadku. Valuškovci odišli dnes na sneh. Zdravotný stav je lepší ako pominulé letá. Jediné
akútne je Peťo Mlynár. Operovali mu rameno na chirurgii v Poprade. Na tréningu mu opäť vyskočilo.
Nevycestoval ani s Bajčičákom do Livigno. Holienčík a Bajčičák tam sú na sústredení. 2 najlepší juniori a 2
najlepšie juniorky odleteli do Nórska. Michal si vyžiadal priamo kontakt od Nórov. Jediné náklady, ktoré uhradí
SLA sú náklady na cestovné. Katka Liptáková ich vyzdvihla a čakala v Nórsku. Idú sa výkonnostne porovnať s
ďalšími reprezentantmi z 9-ich krajín. Absolvovali vydarené sústredenie v resorte Salamandra.
M.Mersich(ÚAD):
Na členskej schôdzi súhlasili s plánom na ďalšie 4 roky. Musia dopracovať krátkodobý plán. Členská schôdza
prebehla kľudne. Mimoriadna členská schôdza začala, neschválil sa program. Takže sa aj skončila. Traja špičkoví
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pretekári nemajú podpísanú repre zmluvu. Začala pracovať spoločná skupina, kde sú juniori aj starší. Chodia
spolu na výjazdy a sú spokojní. Začali pracovať na súťažnom poriadku. Budú tam nominačné kritéria na MS
a MSJ. M. Kupčo sa zúčastnil inšpekcie na tréningu snowboardu a freestylu. Hľadá sa miesto v Liptovskom
Mikuláši, kde by sa mohla umiestniť trampolína pre slopestyle. Chcú organizovať jeden deň v Banskej Bystrici
tréning na mostíkoch. M. Mersich by chcel, aby bola informácia na stránke, že sa pretekári môžu zúčastniť.
K bodu 15
P. prezidentka informovala členov P-SLA, že p. účtovníčka pripravila návrh výročnej správy za rok 2013. Je to
to, čo sa prijalo na konferencii. P. účtovníčka prosí o uznesenie z P-SLA.
UZN. 14-12/146
P-SLA schvaľuje:

1. ročnú závierku účtovníctva SLA za rok 2013
2. výročnú správu SLA za rok 2013
3. preúčtovanie účtovného zisku za rok 2013 v sume 3 636,54 € na účet 431-Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN.14-12/147
P-SLA schvaľuje žiadosť rozhodcovskej komisie SLA, aby sa p. Ing. Martin Kupčo stal kandidátom na
medzinárodného technického delegáta FIS.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prezidentka ďalej informovala, že sme dostali pozvánku na zasadnutie štábu EYOWF, ktoré sa konalo
22.07.2014
M.Kupčo: V podstate to bolo úvodné zasadnutie. Za SLA sa zúčastnili Malák, Kupčo a Hermély. Potvrdili tam
predbežné počty účastníkov, či naplníme alebo nie. Sú tam ešte nejaké otázne miesta. Za ÚAD p. Kupčo
nahlásil 4 chlapcov a 4 dievčatá a snowboard dievčatá áno a chlapec žiaden. Lebo tam nie je slopestyle, iba
alpské snowboardingové disciplíny. Freestyle tam nie je žiadna disciplína ani skoky. Otvárala sa aj otázka
príspevku na prípravu. Minulý rok to bolo 340,- eur na jedného pretekára. Teraz nevedia povedať, koľko to
ešte bude. Lekárske zabezpečenie – lekár pôjde buď s výpravou alebo hokejový lekár bude zabezpečený pre
celú výpravu. Vedúci celej výpravy bude p. Miler. Budeme musieť dodať nominačné kritériá do 7.9.2014.
P. prezidentka požiadala, aby sme boli na to pripravení.
P. prezidentka informovala P-SLA, že dňa 11.08.2014 bol súd. Gryf s.r.o. predal spor nejakej spoločnosti, ktorú
nie je možné nájsť.
Návrhy na disciplinárne konanie p. Mersicha voči p. Gantnerovi, p. Garajovi, p. Kutlíkovi
P. prezidentka požiadala p. Mersicha, aby predniesol svoje návrhy na začatie disciplinárnych konaní.
P. Mersich: P. Gantner poslal členom asociácie, že má overené informácie o zdravotnom stave p. Mersicha.
Túto správu rozposlal deň pred konaním členskej schôdze. P. Mersich požiadal o vyjadrenie prednostu
neurológie. Ten potvrdil, že všetky informácie o zdravotnom stave v e-maily sú nepravdivé. Pán Garaj sa
rozhodol posúvať tieto informácie ďalej. P. Mersich si myslí, že keď KRK bola prítomná, keď p. Mersich dodal
výsledok o zdravotnom stave a zároveň bol jedným z ľudí, ktorí dostali túto informáciu e-mailom, KRK malo
rovno zasahovať ale nezasahovalo, preto p. Mersich požiadal predsedníctvo aby rozhodlo, či títo ľudia porušili
určité pravidlá, ktorými poškodili dobré meno p. Mersicha. P. Mersich nedostal do dnešného dňa
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ospravedlnenie. Právnička p. Mersicha má za to, že to je dôvod na podanie trestného oznámenia. Mersich si
myslí, že títo ľudia nepatria do SLA.
P. Ivanič: Vyzýva p. Mersicha, či nechce odložiť túto záležitosť a neprejaví sa tiež nejakým gestom o
ukončenie sporov.
P. Kutlík: Má za to, že nebol pri čítaní žiadnych potvrdení tak, ako tvrdí p. Mersich. Bol v tom čase práve
vonku.
P. Gantnerová: Má za to, že je to skôr spor dvoch občanov ako spor celého zväzu. Preto navrhuje p.
Mersichovi, či nechce tento spor nechať na súd. Keby sa začala zaoberať tým, ktorý funkcionár napadol
ktorého, myslí si, že bola napádaná aj jej osoba. P. prezidentka sa nebude zapájať do týchto disciplinárnych
procesov a nebude podávať žiadne návrhy na disciplinárne konania na očistenie jej mena. Samozrejme každý
má svoj názor.
P. Mersich: Myslí si, že dvaja členovia SLA sa dopustili disciplinárneho priestupku. Žiada o hlboké
ospravedlnenie a priznanie pred členskou základňou SLA, že účelovo šírili klamlivé informácie. To je pre neho
minimum, že títo funkcionári musia očistiť jeho meno, priznať klamstvo. Musia informovať celú členskú
základňu o danej situácii. Žiada o verejnú, písomnú nápravu od p. Garaja a p. Gantnera o pošpinení dobrého
mena p. Mersicha deň pred konaním členskej schôdze ÚAD do 10 dní od termínu konania 12. Zasadnutia PSLA. Inak žiada pokračovanie disciplinárneho konania. P. Mersich má za to, že stiahne svoj návrh na začatie
disciplinárneho konania voči p. Kutlíkovi za podmienky, že p. Kutlík skončí so všetkými krokmi voči ÚAD.
Úloha 12/12. P-SLA:
Se-SLA zverejní všetky KRK zápisy na web.
V Poprade, 11.08.2014
Termín nasledujúceho zasadnutia: predbežne 05.09.2014
Trvanie: 7,5 hodiny
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