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

Malák, Mersich, Repka, Hliničan, Tánczos, Dluhoš,
Šandor, Kartík
Kurcáb
Kupčo
Mihok, Poľanová, Ivanič
Karpatská 15, 058 01 Poprad
02.12.2014
09:00 hod.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Čerpanie
Odsúhlasenie zmlúv na podpis
Činnosť Sekretariátu SLA
Príprava rozpočtu 2015
Schválenie súťažných poriadkov
Informácie o situácii v ÚAD
Legislatíva SLA
a. Schválenie rokovacieho poriadku KRK
b. Schválenie smernice o elektronickej komunikácii
10. Schválenie členov Marketingovej komisie
11. Informácie KRK SLA
12. Rôzne

Repka
Penkert
Kubusová
Kubusová
Penkert/Kubusová
Penkert
predsedovia OÚ
Mersich
Penkert

Repka
Bendík

1. Otvorenie
16. zasadnutie P-SLA viedol prezident SLA František Repka. Privítal prítomných členov P-SLA,
uviedol, že p.Mihok, p.Ivanič, a p.Poľanová sa z rokovania ospravedlnili, p.Garaj nebol na
rokovanie pozvaný, pretože má pozastavený výkon funkcie.
Prezident SLA požiadal členov P-SLA o súhlas s vytvorením zvukového záznamu z priebehu
rokovania pre účely tvorby zápisu. Prítomní členovia P-SLA súhlasili.
Zápis vypracuje Petra PENKERT, overia Marino MERSICH a František REPKA.

Prezident privítal všetkých členov na 16. Zasadnutí P-SLA a otvoril rokovanie. Vysvetlil dôvod
konania zasadnutia v Poprade, nasledujúce rokovanie sa bude plánovať v B.Bystrici.
Na úvod oznámil, že vzhľadom k situácii v ÚAD, ktorá sa priamo dotýka a ovplyvňuje dianie nielen
ÚAD a Predsedníctva SLA, ale aj SLA celkovo ako takej, si nechala SLA na náklady ÚAD vypracovať
stanovisko nezávislého právnika, advokáta. Toto právne stanovisko bolo členom P-SLA predložené
písomne.
K danej situácii má SLA už tri nezávislé právne názory:
1. zmluvného právnika SLA,
2. nezávislý právny názor vypracovaný na žiadosť prezidenta SLA
3. nezávislý advokát
Všetky tri právne stanoviská sa zhodujú v najdôležitejších otázkach a to:
1. povinnosť zvolať MČS UAD – ÚAD nebolo povinné zvolať MČS
2. zvolanie MČS podpredsedom ÚAD J.Garajom – J.Garaj podľa stanov SLA nebol oprávnený
zvolať MČS, a teda zvolanie schôdze nebolo v súlade so stanovami SLA
3. Predsedníctvo SLA na základe týchto stanovísk nemôže uznať iných členov Predsedníctva
SLA za ÚAD, ako pôvodné vedenie ÚAD (M.Mersicha, P.Dluhoša a J.Garaja-pozastavný
výkon funkcie)
Nezávislý advokát sa vyjadril aj k otázke Stanov SLA, čím potvrdil stanovisko zmluvného právnika
SLA, že pre všetkých členov SLA sú záväzné stanovy prijaté Mimoriadnou konferenciou SLA dňa
6.9.2014 napriek tomu, že do dnešného dňa nie sú registrované MV SR. Z tohto dôvodu sa aj toto
Predsedníctvo SLA bude od dnešného dňa riadiť novými stanovami SLA a preto bol na dnešné
rokovanie pozvaný aj Patrik Dluhoš, ako nový člen Predsedníctva SLA.
Na základe vyššie uvedeného dal prezident hlasovať o riadení sa novými stanovami.
UZN. 16-14/185:
P-SLA schvaľuje riadenie sa podľa Stanov SLA prijatých Mimoriadnou Konferenciou SLA dňa
06.09.2014.
Za: 7 Proti: 1 (Šandor)
Zdržal sa: 0
Z tohto dôvodu pre ošetrenie činnosti Predsedníctva SLA od konania Mimoriadnej konferencie SLA
a prijatých uznesení Predsedníctvom SLA požiadal o hlasovanie k uzneseniu:
UZN. 16-14/186:
Predsedníctvo SLA potvrdzuje doterajšiu činnosť Predsedníctva SLA a prijaté uznesenia
v období od 6.9.2014 do dnešného dňa, 2.12.2014.
Za: 7 Proti: 1 (Šandor)
Zdržal sa: 0

2.

Kontrola úloh a uznesení

KONTROLA ÚLOH
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.
GS preverí u jednotlivých členov, ktorých zmluvy nie sú na Se-SLA, v akom stave sú ich RD zmluvy
a bude informovať predsedov OÚ, ktorí doriešia dodanie zmlúv.
Prezident sa informoval, ako je to možné, že niektorí reprezentanti nemajú podpísané zmluvy, ako
potom môžu byť financovaní prostredníctvom SLA.
J.Tánczos uviedol, že do budúcna bude lepšie, ak Se-SLA pripraví zmluvy a odovzdá ich predsedovi
OÚ, ktorý zmluvy podpíše s pretekármi a doručí naspäť na Se-SLA, zároveň bude predseda za
podpis zmlúv niesť zodpovednosť.
UZN. 16-14/187:
P-SLA poveruje Se-SLA pri príprave RD zmlúv 2015/2016 tieto odovzdať Predsedovi OÚ,
ktorý bude zodpovedný za podpísanie zmlúv s pretekármi a doručenie späť na Se-SLA.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

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
T: 31.5.2015 (Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 13-06/84 - trvá
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloženým návrhom pravidiel pre RD,
predložený 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.
BÚ má zato, že všetky pravidlá sú obsiahnuté v RD zmluve.
splnené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 15-14/168
P-SLA schvaľuje čerpanie ku dňu 13.10.2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
V zápise z 15.P-SLA bola chybná formulácia, kedy P-SLA len určilo členov Disciplinárnej komisie,
nehlasovalo formou uznesenia. Toto bolo overené podľa zvukového záznamu. Napriek tomu, že
podľa Disciplinárneho poriadku SLA nie je P-SLA povinné určiť členov Disciplinárnej komisie
uznesením, no počas konania zasadnutia Disciplinárnej komisie druhá strana tento fakt napadla, tak
aby rozhodnutia Disciplinárnej komisie neboli spochybniteľné, Predsedníctvo SLA bolo požiadané
o hlasovanie:

UZN. 16-14/188:
P-SLA týmto uznesením potvrdzuje určenie členov Disciplinárnej komisie (M.Hliničan, M.Poľanová,
M.Kupčo, P.Bartoň) Predsedníctvom SLA zo dňa 13.10.2014.
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 15-14/176
P-SLA schvaľuje uzatvorenie týchto zmlúv:
Martina Čambalová – Dohoda o pracovnej činnosti od 1.10.2014 – predbežne do 31.12.2014,
suma: 3,50 €/hod., dohodnutý pracovný čas: 4 hod. denne.
SŠDM – Zmluva o spolupráci od 15.12.2014, suma: 2000,€ jednorázovo
Keďže na 15. P-SLA neprebehlo k tomuto UZN. hlasovanie, P-SLA hlasovalo o tomto uzn. na
16.zasadnutí P-SLA:
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/179 prijaté elektronicky 3.11.2014
P-SLA poveruje zmluvného právnika SLA zastupovaním SLA vo veci žaloby o preskúmanie
rozhodnutí prijatých na Mimoriadnej konferencii SLA s prís. žalobcu JUDr. Moniky Maršálekovej
a Ski Race Team Banská Bystrica proti žalovanému SLA vedenej na Okresnom súde Poprad sp.zn.
20Cb/72/2014, a to v plnom rozsahu.
P-SLA zároveň poveruje zmluvného právnika SLA vypracovaním vyjadrenia na Okresný súd Poprad
k tejto žalobe.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/180 prijaté elektronicky 3.11.2014
P-SLA odvoláva všetkých členov Marketingovej komisie s okamžitou platnosťou.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/181 prijaté elektronicky 3.11.2014
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ÚAD na sezónu 2014/2015.
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/182 prijaté elektronicky 3.11.2014
P-SLA schvaľuje OV EP Jasná v zložení:
- cestny predseda OV EP: Repka Frantisek
- predseda OV EP: Mersich Marino

- sekretar OV EP: Kupco Martin ml.
- riaditel pretekov: Palovicova Jana
- velitel trati: Kupco Martin st.
- sekretar pretekov: Kupco martin ml.
- ubytovacia komisia: Sencekova Jaroslava
Za: 7 Proti: 0
Zdžal sa: 1
Nehlasoval: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/183 prijaté elektronicky 15.11.2014
P-SLA poveruje sekretariát SLA výberom PR agentúry a začatím spolupráce s touto agentúrou
okamžite.
P-SLA poveruje prezidenta SLA vykonaním príslušných krokov k zastupovaniu SLA PR agentúrou.
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/184 prijaté elektronicky 17.11.2014
P-SLA schvaľuje doplnenie a zmeny v Registračnom, prestupovom a licenčnom poriadku SLA
s okamžitou platnosťou. Zároveň P-SLA poveruje Se-SLA vykonaním úprav v registrácii
odborných úsekov v súlade s týmito zmenami. Se-SLA je povinný zaslať oznámenie členom SLA,
ktorých sa zmeny dotýkajú, o pridelenom odbornom úseku a možnosti jeho zmene
v stanovenej lehote.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 4
UZN. 16-14/189:
P-SLA schvaľuje zápis z 15. P-SLA s pripomienkami.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
L.Šandor dal návrh o uvádzanie úsekov pri hlasovaní o uzneseniach.

3. Čerpanie
Členom P-SLA bolo čerpanie zaslané elektronicky. GS sa spýtala, či má niekto otázky k čerpaniu,
alebo pripomienky. M.Malák sa informoval o položkách „účtovný odpis“, čo mu bolo vysvetlené,
následne vznikla diskusia, že predložené čerpanie nie je prehľadné, je veľmi komplikované
a požadujú návrat k predchádzajúcej forme, no hlavne aby dané čerpanie bol výstup z účtovníctva,
ale aby to bol prehľad finančných tokov, t.j. cashflow. Informatívne môže byť predkladané aj
účtovníctvo, ale predsedovia OÚ potrebujú informáciu o financiách, ktoré majú k dispozícii, nie
o účtovnom zostatku, ktorý nekorešponduje s aktuálnym zostatkom na účtoch.
M.Mersich požiadal Se-SLA o kontrolu, či zostatky uvedené v čerpaní korešpondujú s reálnymi
finančnými zostatkami.
M.Kupčo informoval o nesprávnom zaúčtovaní zo strany účtovníčky. Tieto nedostatky vyčíta už
niekoľkýkrát, účtovné triedy píše na každý doklad, napriek tomu sú stále chyby. Zároveň dochádza
k chybám aj po oprave a je potrebné to kontrolovať každý mesiac.

Úloha 14/16.P-SLA:
P-SLA poveruje Se-SLA kontaktovaním účtovníčky SLA s vykonaním nápravy podľa inštrukcií
p.Kupča, žiada preúčtovať náklady MSJ preč zo Se-SLA na MSJ, vypracovať čerpanie cashflow
a porovnať stav účtov OÚ so stavom reálnych financií.
Zároveň P-SLA poveruje Se-SLA prípravou spôsobu riešenia transparentného financovania
podľa jednotlivých OÚ a prehľadu čerpania.
Prezident SLA informoval o úlohe zriadenia podúčtov pre každý OÚ – prebehli rokovania s bankami,
po vyjadrení si vyberieme najlepšiu ponuku a následne vo vybratej banke budeme zakladať všetky
účty.
J.Tánczos požiadal aj o vydanie platobných kariet k jednotlivým podúčtom.
M.Malák požiadal o zaslanie dotácie FIS na účet BÚ, aj dotácie z Zurichu na cestovné K.Liptákovej.
Zároveň sa informoval o dotácii SAUŠ, ktorá nie je v príjmoch. SLA poslala na SAUŠ faktúry podľa
pokynov, financie zatiaľ neprišli.
UZN. 16-14/190:
P-SLA schvaľuje predložené čerpanie s pripomienkami.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Odsúhlasenie zmlúv na podpis
Obchodný partner

Typ/Predmet zmluvy

Suma

Dodatok č. 3 k zmluve o
dotácii
MŠVVaŠ SR

Trvanie zmluvy
(od-do)
7.11.2014

11.000,-€
MSJ (7.000,-€)
EP sn slopestyle (4.000,-€)

31.12.2014

UZN. 16-14/191:
P-SLA schvaľuje predložené zmluvy.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Činnosť sekretariátu SLA
GS informovala o činnosti Se-SLA:
-

Bežná administratívna činnosť

-

Príprava nového dizajnu webovej stránky: príprava nového vzhľadu, ktorý bude lepšie
prezentovať Slovenskú lyžiarsku asociáciu a jej činnosť. Nová stránka by mala byť spustená
koncom roka.

-

registrácie okrem bežnej činnosti zaznamenal sekretariát neštandardný záujem členov SLA
o členstvo vo viacerých úsekoch SLA. Tým bolo spôsobené, že napr. v úseku severskej
kombinácie bolo z pôvodného počtu 8 členov za jeden deň až vyše 40 členov. Táto aktivita
prišla z klubov LK Victory Bratislava, Ski Team Bratislava, Žampa Ski Klub V.Tatry, ASK Bratislava,
Ski Klub Javorovica L.Ján, Ski Team M.Hole, TOM športový klub pre deti, Ski Junior Ružomberok,
LO Proski Ružomberok, Slovenský lyžiarsky klub a LK T.Lomnica. Nakoľko tieto kluby
predsedovia úsekov neevidujú vo svojej činnosti, požiadali prezidenta o zmenu registračného
poriadku. Se-SLA rieši zosúladenie evidencie s platným Registračným, licenčným a prestupovým
poriadkom.

-

Zmena Registračného, licenčného a prestupového poriadku SLA – príprava zmeny
a konzultácie s právnym zástupcom SLA

-

Pravidelné vydávanie a zasielanie newslettra 1x týždenne s najdôležitejšími aktivitami úseku
všetkým členom SLA

-

Porady Se-SLA – pod vedením prezidenta SLA sa konali dve porady Se-SLA, z porád sa
vyhotovujú zápisy, zadávajú sa úlohy, ktorých plnenie sa priebežne kontroluje

-

Zriadenie e-mailových adries SLA pre členov P-SLA

-

Príprava zmien v evidencii SLA – informácie na preukaze (nový vizuál), pridanie zaradenia
člena SLA a s tým súvisiace zmeny v registračnom poriadku

-

Smernica o elektronickej komunikácii SLA – tvorba smernice

-

Vizitky P-SLA – sumarizácia údajov, zabezpečenie

-

Tvorba fotobanky SLA

-

Tvorba organizačnej štruktúry SLA a Se-SLA

-

Príprava zmien v Organizačnom poriadku SLA – potreba jasnej formulácie zrozumiteľnej aj
pre neprávnikov, presná špecifikácia kompetencií

-

Stanovy SLA – MV SR do dnešného dňa napriek urgenciám nedoručilo SLA oficiálne vyjadrenie
dôvodu nezaregistrovania zmien v stanovách. Z tohto dôvodu poslala SLA sťažnosť na konanie
zamestnanca MV SR pre porušenie zákona

-

Žiadosť o akceptovanie rozhodnutí P-SLA a rešpektovanie stanovísk SLA – odoslaná na
VŠC Dukla B.Bystrica p.riaditeľovi Kurčíkovi z dôvodu, že VŠC Dukla trvala napriek upozorneniu
Se-SLA na doručenie pozvánky na podujatie „Najlepší športovec“ predsedovi ÚAD – JUDr.
Monike Maršálekovej. Nakoľko išlo o pozvánku pre predsedu ÚAD, Se-SLA ju doručil p.Marinovi
Mersichovi – predsedovi ÚAD

-

Žiadosť GS o riešenie situácie na Se-SLA (viď príloha č.1)

-

Registrácia 2% - zverejnenie použitia 2% vo vestníku, príprava žiadosti o registráciu SLA na rok
2015

-

Výzvy MŠVVŠ SR – príprava žiadostí a potrebných potvrdení k výzvam na r.2015

-

Zvolanie disciplinárnej komisie voči členovi P-SLA J.Garajovi a administratíva s tým spojená

Informácie prezidenta:
♦ Se-SLA sa bude zaoberať riešením problému s registráciou vo viacerých úsekov a návrh
predloží P-SLA.
♦ Prezident apeluje na výchovu športovcov, akým vzorom sú im všetci funkcionári vrátane
trénerov, ktorí sa aj napriek rozdielnym názorom nevedia rešpektovať, slušne správať jeden
k druhému ako členovia jednej asociácie. Predsa musí existovať nejaká kultúra a správanie
sa niektorých členov je neakceptovateľné a je veľmi zlým príkladom pre ostatných.
Newsletter – potrebné sa propagovať úspechmi SLA a jej členov
♦ Predstavil novú verziu webovej stránky (zatiaľ len grafiku) a oboznámil P-SLA o novom
spôsobe prezentácie SLA
♦ Prezident konkrétne uviedol mechanizmus svojej vízie, na čom pracuje celý Se-SLA, ale
k jednaniam potrebuje mať zázemie, nie negatívnu kampaň na každom kroku, ako je tomu
teraz

P-SLA berie predložené informácie na vedomie.
6. Príprava rozpočtu 2015
GS informovala o prípravách rozpočtu, tomuto bodu sa P-SLA bude venovať v r.2015.
Prezident informoval, že zo strany MŠVVŠ SR môžeme očakávať prísun finančných prostriedkov pre
SLA približne v rovnakej výške ako v roku 2014.
GS, z poverenia P-SLA, predniesla návrhy na rozdelenie ušetrených finančných prostriedkov FIS.
M.Mersich žiadal, aby strata MSJ vo výške viac ako 70 000,-€ bola financovaná z rozpočtu SLA, nie
z rozpočtu ÚAD. Týmto návrhom sa P-SLA bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.
Prezident momentálne navrhuje rozdeliť FIS prostriedky na OÚ, aby mohli dofinancovať sezónu.
Dlh MSJ navrhuje prerokovať s TMR.
UZN. 16-14/192:
P-SLA schvaľuje rozdelenie FIS podľa počtu pretekárov na MS nasledovne:
rozdelenie podľa podielu a
počtu pretekárov na MS
podiel na 1 pretekára

v CHF
cca EUR
2044,218

UAD - 10 pretekárov MS

20442,18 17001,15

BU - 7 pretekárov MS

14309,53 11900,81

UAL - 3 pretekár MS

6132,655 5100,345

USK - 1 pretekár MS

2044,218 1700,115

SU - 2 pretekári MS

4088,437

Usnb - 1 pretekár MS

2044,218 1700,115

SPOLU:
Za: 7 Proti: 0

3400,23

49061,24 40802,76
Zdržal sa: 1

7. Schválenie súťažných poriadkov OÚ
K dnešnému dňu boli na Se-SLA doručené SP BÚ, SÚ a ÚSK, ÚSnb. Zároveň P-ÚAD žiada
o schválenie SP, v ktorom boli P-ÚAD navrhnuté a schválené zmeny.
SP ÚSnb – potrebné doplneniť partnera – stredisko Donovaly na základe zmluvy
SP SÚ a ÚSK – potrebné zmeniť formát (nové logo SLA)
SP BÚ a ÚAD – bez pripomienok
UZN. 16-14/193:
P-SLA schvaľuje súťažné poriadky ÚAD, BÚ, SÚ a ÚSK, ÚSnb, zároveň ukladá ÚAL doručiť SP
ÚAL najneskôr do 15.12.2014 na Se-SLA, ktorý bude realizovať elektronické hlasovanie.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Informácie o situácii v ÚAD
Predsedníctvo SLA má k dispozícii dve právne stanoviská, ktoré sú podpísané právnikmi
a reprezentujú ich právny názor. Potom má predsedníctvo SLA k dispozícii od p.Maršálekovej
stanovisko vypracované odborným asistentom katedry práva UMB B.Bystrica, toto stanovisko je
podpísané asistentom, bez pečiatky, a bez podpisu dekana, teda nie možné s určitosťou určiť, že
toto stanovisko je stanovisko UMB B.Bystrica. Je potrebné aby P-SLA zaujalo jasné, zrozumiteľné
stanovisko, ktoré je potrebné doručiť všetkým členom, ale hlavne členom ÚAD. Na základe týchto
skutočností je potrebné aby P-SLA členom jasne vysvetlilo, prečo nemôže akceptovať požiadavky
p.Maršálekovej, ktoré vyplývajú z takto zvolanej schôdze členov ÚAD.
V stanovách SLA nie je uvedená možnosť, že ak člen Predsedníctva nie je spokojný s konaním
ostatných členov, tak zvolá mimoriadnu schôdzu úseku. A preto legitimizovaním takto zvolanej
schôdze úseku by došlo k porušeniu stanov SLA zo strany predsedníctva SLA.
Prezident SLA informoval o žiadosti MŠVVŠ SR, ktoré si vyžiadalo k situácii v ÚAD právne
stanoviská SLA, právne stanovisko členov SLA, ktorí majú výhrady k postupom predsedníctva SLA a
oficiálne vyjadrenie P-SLA.
Prezident SLA požiadal prítomných členov o názory na situáciu. Členovia P-SLA sa stotožnili s uzn.
P-BÚ: P-BÚ odmieta legitimitu takýmto spôsobom zvolanej schôdze na úseku ÚAD.
UZN. 16-14/200:
P-SLA poveruje SeSLA, prezidenta a právneho zástupcu SLA sformulovaním stanoviska P-SLA
k situácii na základe právnych stanovísk a podkladov, ktoré má k dispozícii k danej situácii.
Toto stanovisko bude doručené na MŠVVŠ SR, ako aj všetkým členom SLA, zároveň bude
zverejnené na webovej stránke SLA.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Členovia P-SLA uviedli, že žiadajú o zvolanie Tlačovej besedy, pretože je potrebné prezentovať
stanovisko P-SLA smerom k verejnosti a iných komunikačných kanálov v spolupráci s PR agentúrou.
P-SLA poveruje prezidenta a Se-SLA zabezpečením TB asap.

9. Legislatíva SLA
9 a) Schválenie rokovacieho poriadku KRK
UZN. 16-14/194:
P-SLA schvaľuje Rokovací poriadok KRK s okamžitou platnosťou.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

9 b) Schválenie Smernice o elektronickej komunikácii
UZN. 16-14/195:
P-SLA schvaľuje Smernicu o elektronickej komunikácii s okamžitou platnosťou
s pripomienkami.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prezident SLA informuje o príprave zmien všetkých legislatívnych poriadkov SLA z dôvodu zmeny
Stanov SLA. Zároveň vyzýva členov P-SLA, že ak majú pripomienky alebo návrhy na doplnenie
alebo zmeny niektorého z leg. Poriadkov SLA, aby zaslali pripomienky elektronicky na Se-SLA
najneskôr do 7.12.2014, následne tieto pripomienky zapracuje Legislatívna komisia SLA a právnička
upraví formuláciu a skontroluje súlad so stanovami.
Po týchto úpravách budú členom P-SLA zaslané finálne verzie všetkých poriadkov na pripomienky
a na schválenie elektronicky.
UZN 16-14/196:
P-SLA žiada členov P-SLA o zaslanie pripomienok k legislatívnym poriadkom SLA najneskôr
do 7.12.2014 elektronicky na Se-SLA. P-SLA poveruje Legislatívnu komisiu zapracovaním
zmien legislatívnych poriadkov SLA v spolupráci s právničkou SLA do 21.12.2014. P-SLA
poveruje GS realizovaním elektronického hlasovania ohľadom legislatívnych poriadkov tak,
aby boli schválené najneskôr do 31.12.2014.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

10.

Schválenie členov Marketingovej komisie

Prezident SLA je zodpovedný za marketing SLA. Tiež predniesol na minulom zasadnutí
marketingovú stratégiu, ktorú mu P-SLA schválilo. Elektronicky boli členovia MK odvolaní
a prezident navrhuje nových členov MK, ktorí už na naplnení marketingovej stratégie pracujú
a ktorých životopisy boli členom P-SLA zaslané elektronicky vopred.
P-SLA navrhuje zloženie MK v zložení:
Mgr. František Repka - predseda komisie
Ing. Bystrík Mucha – člen
Mgr. Roman Kováč – člen
UZN 16-14/197:
P-SLA schvaľuje zloženie MK nasledovne:
Mgr. František Repka - predseda komisie
Ing. Bystrík Mucha – člen
Mgr. Roman Kováč – člen
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Informácie KRK
Člen KRK, M.Kurcáb informoval P-SLA o posledných zasadnutiach KRK a riešení podnetov, návrhu
Rokovacieho poriadku KRK a návrhov KRK na zmeny a doplnenia v Disciplinárnom poriadku SLA.
Všetky zápisy KRK sú na webovej stránke SLA.
P-SLA berie správu KRK na vedomie.
12. Rôzne
♦

♦

♦
♦

1.
2.
3.
4.
5.

Žiadosť p.Zuzulu o preplatenie liečebných nákladov Veroniky Velez Zuzulovej v zahraničí vo
výške cca 18 tis. €. T.Zuzula uvádza, že zo strany SLA a Se-SLA bol zavedený, pretože mu
nebolo priamo uvedené, čo kryje poistka SLA a zároveň mu nebola predložená zmluva, v RD
zmluve sa uvádza len poistenie liečebných nákladov v zahraničí do max. výšky 100 000,- €.
P.Zuzula bol poisťovňou informovaný, že operácia v zahraničí nebude hradená z tejto
poistky ešte pred samotnou operáciou. Po predložení informácií z poisťovne (zaslané aj
p.Zuzulovi) prezentovali členovia P-SLA svoje názory. Se-SLA vypracuje stanovisko na
základe týchto vyjadrení, pošle P-SLA na pripomienky a po schválení doručí p.Zuzulovi. SLA
je ochotné poskytnúť služby právneho zástupcu na riešenie tejto situácie.
Prezident nerozumie tomu, že ho kontaktujú členovia SLA s apelom na vyriešenie ich
problémov, ktoré sú v kompetencii odborných úsekov a predsedníctva SLA. Prezident
predsa nemôže zasahovať do kompetencií týchto orgánov a sám vyriešiť situáciu ako uzná
za vhodné. Aj prezident sa predsa zodpovedá za svoje rozhodnutia P-SLA!
P-SLA poveruje Se-SLA informovaním členov RD o poistnom krytí
rokovanie SLA a TMR – zmluva o spolupráci ešte nie je podpísaná (skipasy, trate pre
podujatia, kempy a pod.) a podpis zmluvy je podmienený zo strany TMR bezodplatným
odstúpením zmlúv ohľadom SP (Infront). P-SLA má tieto možnosti:
SP bude organizovať TMR a SLA odstúpi zmluvy bezodplatne
SP bude organizovať TMR v spolupráci so SLA za podmienky vyjasnenia vkladov do
rozpočtu z oboch strán
SP bude organizovať TMR, ale SLA zmluvy neposkytne bezodplatne
SP bude organizovať ÚAD, ak bude na to mať finančné krytie
Nebude organizovať SP

UZN 16-14/197:
P-SLA poveruje rokovaním s TMR Predsedníctvo UAD v zmysle delegovanej právomoci.
Následne bude výsledky rokovania a súvisiace zmluvy schvaľovať P-SLA.
T: asap, najneskôr do 5.12.
Z: predseda ÚAD
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 16-14/198:
P-SLA schvaľuje úpravu spôsobu elektronického hlasovania:
Elektronické hlasovanie bude prebiehať 4 kalendárne dni (nie pracovné), v urgentných
prípadoch 2 kalendárne dni s upozornením SMS-kou.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

GS informovala P-SLA:
- Výzva SOV k oceneniam Fair Play:
Návrh SLA je potrebné poslať do 31.12.2014
Kategórie ocenení Klubu fair play SOV:
1. Cena Jána Popluhára - najvyššie ocenenie Slovenského olympijského výboru v oblasti fair
play
2. Čestné uznanie Klubu fair play SOV
3. Diplom Klubu fair play SOV
Tri tematické okruhy ocenení KFP SOV:
a) Za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
c) Za príkladný čin v duchu fair play
-

Žiadosť p. Kutlíka o vyplatenie „odmien“ za činnosť ako predsedu KRK (zaslané členom PSLA vopred) – Se-SLA sformuluje odpoveď, že žiadosti sa vyhovie za účasť na P-SLA kedy
vznikol p.Kutlíkovi nárok a vyplatí odmeny spolu s ostanými členmi P-SLA

-

Námietky p. Kutlíka k rozhodnutiu KRK (zaslané členom P-SLA vopred) – P-SLA poveruje SeSLA vyžiadaním stanoviska KRK a následne sa bude námietkami zaoberať

-

Námietka p. Gibódovej voči platnosti 15.P-SLA (zaslané členom P-SLA vopred) – Se-SLA
sformuluje odpoveď p.Gibódovej s vysvetlením vzniknutej situácie, kedy p.Dluhoš bol prítomný,
no nakoniec nehlasoval, pretože P-SLA sa následne uznieslo, že sa bude riadiť stanovami z mája
2013.

-

Žiadosť p. T.Žampu o zaslanie vyjadrenia právneho zástupcu SLA v ktorom potvrdil svojim
podpisom a pečiatkou, že mimoriadna členská schôdza UAD zo dňa 18.10.2014 nebola zvolaná
podľa stanov SLA. P-SLA poveruje Se-SLA zverejnením právnych stanovísk na webovej stránke
SLA a v tomto zmysle odpovedať aj p.Žampovi

-

Žiadosť p.Rebra o úhradu zastupovania SLA na súdnych pojednávaniach proti Gryf-u (zaslané
členom P-SLA vopred) – P-SLA zašle p.Rebrovi odpoveď, kde si vyžiada všetky doklady
a následne mu odmenu priznanú súdom vo výške 3801,89€ uhradí. Následne bude SLA
požadovať úhradu týchto trov od žalobcu.

-

Výzva pre P-SLA od p.Maršálekovej ako členky P-SLA o zverejnenie všetkých zmlúv SLA, kde
SLA je zmluvnou stranou, pracovných zmlúv a stanovenie komisie na kontrolu evidencie SLA
v lehote do 5 dní od doručenia výzvy (zaslané členom P-SLA vopred) – Se-SLA sformuluje
odpoveď, že na základe vyjadrení právneho zástupcu SLA, Predsedníctvo SLA neakceptuje
p.Maršálekovú ako člena P-SLA, preto považuje jej výzvu za bezpredmetnú. Zároveň však na
zverejnení zmlúv bude pracovať v zmysle schváleného projektu transparentná asociácia,
nebude to však realizovateľné v lehote, ktorú stanovila.

UZN. 16-14/199:
P-SLA poveruje prezidenta a GS administratívnym doriešením doručenej pošty.
T: ihneď
Za: 8 Proti: 0

Z: prezident, GS
Zdržal sa: 0

UZN. 16-14/201:
P-SLA schvaľuje nákup mikrobusu pre potreby BU z rozpočtu BU v súlade s uznesením P-BU:
UZN.: EL-9/14
UZN.: el. zo dňa 17.10.2014
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje na základe ponúk výberového konania a na základe najnižšej
cenovej ponuky zakúpenie mikrobusu značky Opel Movano s financovaním prostredníctvom
autoúveru VÚB leasing.
Financovanie prebehne z vlastných zdrojov FIS so zložením 40% akontácie t.j. 9576€ a následné
splátky po dobu 48 mesiacov vo výške 335,40 €. Záloha pre objednanie sa uhradí prevodom cez
sekretariát SLA.
Za: 3 Zdržal sa: 0 Proti: 0 Schválené
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 16-14/202:
P-SLA schvaľuje nástup GS do zamestnania na polovičný pracovný úväzok.
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda SÚ a ÚSK informovali P-SLA o vzájomnej dohode o poskytnutí finančnej pôžičky pre SÚ
z rozpočtu ÚSK. P-SLA berie túto informáciu na vedomie.

Prezident SLA poďakoval členom P-SLA za účasť a ukončil zasadnutie P-SLA.
V Poprade, 02.12.2014
Dĺžka trvania: 3,5 hodiny
ZAPÍSAL
Petra Penkert
Dňa
02.12.2014
Podpis

OVERIL
Marino Mersich
Dňa
Podpis

OVERIL
František Repka
Dňa
Podpis

Príloha č.1:
Členom Predsedníctva SLA
Poprad, 21.11.2014
Vec:
Žiadosť a apelovanie na riešenie situácie v SLA
Vážení členovia P-SLA,
z pozície generálnej sekretárky Vás chcem informovať o vypätej situácii na Sekretariáte SLA a zlom
pracovnom prostredí, čo je dôsledok arogantného správania sa určitých členov a ich neustály
psychický nátlak vyvíjaný na pracovníkov Se-SLA. Týmto žiadam o urgentné riešenie situácie v SLA.
Navonok sa môže zdať, že táto situácia sa týka len ÚAD, no opak je pravdou. Mali ste možnosť sa
o tom sami presvedčiť minulý týždeň aktivitou niektorých klubov, kedy sa členovia pôvodne
zjazdárskeho úseku registrovali aj do ostatných úsekov SLA, pravdepodobne s cieľom ovládnuť
úseky (ÚAL, ÚSnb, ÚSK, SÚ) a postupne naplniť svoj cieľ, ovládnuť Predsedníctvo SLA. Na žiadosť
niektorých z vás o riešenie situácie sme vykonali zmeny v reg.poriadku a situácia je zatiaľ pôvodná.
Toto je len konkrétny príklad toho, čo sa v poslednej dobe deje na sekretariáte a čomu je
sekretariát nútený venovať väčšinu času. Týmto je Se-SLA väčšinou bezdôvodne zaťahovaný do
intríg a špinavostí určitých členov SLA.
Niektorí členovia týchto klubov začali vyvíjať tlak hraničiaci s vyhrážaním sa na pracovníkov
sekretariátu a tým vytvárať negatívnu atmosféru na Se-SLA. Jedná sa väčšinou o tých istých členov.
Pre úplnosť a korektnosť musím byť konkrétna a uviesť aspoň niekoľko príkladov:
 T.Žampa doniesol pol hodiny pred koncom pracovnej doby prihlášky k registrácii členov
SLA do rôznych odborných úsekov SLA. Vyvíjal nátlak na D.Kubusovú, aby prihlášky
registrovala okamžite, ešte za jeho prítomnosti. Keď odmietla z dôvodu konca pracovnej
doby, arogantným spôsobom jej stanovil termín do nasledujúceho dňa ráno. Takéto
správanie je neprípustné, registračný poriadok uvádza lehotu 30 dní! Komunikácia p.Žampu
býva arogantná a agresívna, viď maily nižšie.
 A.Boris z LK Levoča – vytváranie nátlaku na D.Kubusovú pri žiadosti o okamžitú registráciu
členov do rôznych úsekov SLA a neadekvátne správanie. D.Kubusová mala povinnosti
v súvislosti s prítomnosťou audítorky SLA, p.Boris trval na okamžitej registrácii. Nasledoval
telefonát so mnou, kedy som súhlasila s vydaním potvrdenia o prijatí prihlášok a odmietnutí
registrácie na počkanie. Prítomná p.audítorka rozhorčená odišla, ako nezávislá osoba
uviedla, že takéto správanie člena SLA k pracovníkom Se-SLA nie je akceptovateľné.
 Informácie z úradov (daňový, živnostenský, okresný súd, inšpektorát práce a pod.) o zvýšený
záujem o SLA a pravdepodobne nariadené kontroly z dôvodu „udania“ členov SLA.
Informovali pracovníci, že majú pokyny vedenia zatiaľ neregistrovať stanovy a zmenu
štatutára. Toto sa deje bez opory v zákone.
 Títo členovia zvyknú používať vyhrážky typu súdnych sporov, straty zamestnania,
prokuratúry, psychického nátlaku a pod. Napr. dobre mienené sarkastické poznámky
p.Kutlíka a p.Garaja pracovníkom Se-SLA ohľadom sťahovania sídla SLA, zastavenia

financovania SLA a chýbajúcich výplat, porušovanie stanov, hrozby súdnych žalôb a pod.,
všetko zaručené informácie z pravej ruky. Väčšina z nich sa samozrejme nepotvrdí.
 Telefonické nátlaky členov SLA pred stretnutím členov SLA (18.10.2014 v Grand Hoteli
Bellevue) ohľadom registrácii – členovia tlačili na pracovníčky, že sú povinné registrovať
členov napriek tomu, že neboli dodané všetky podklady, najmä úhrada členského
 E-mailové ataky p.Žampu, člena ÚAD na M.Kupča, prezidenta SLA, mňa a člena KRK
M.Kurcába (pre krátkosť uvádzam len niektoré):
VŠC DUKLA

-------- Original Message -------Subject:Re: Pozvánka "Najlepší športovec"
Date:Fri, 14 Nov 2014 17:47:51 +0100
From:tomas zampa <tom.zampa@gmail.com>
To:Petra Penkert <sekretariat@slovak-ski.sk>
CC:Kurcab Martin, Frantisek Repka <prezident@slovak-ski.sk>, Konferencia SLA
<konferenciasla2014@gmail.com>, Denisa SLA <info@slovak-ski.sk>
Vazena generalna sekretarka , mozno nelegitimny prezident SLA a mozno tiez nelegitimny clen KRK SLA.
Dovolte mi este nieco na zaver nasej spolocnej komunikacii!!!( urcite s Vami troma poslednej )
Keby ste tolko energii radsej venovali podpore sportu pre reprezentantov a pre talentovanu mladez a nie
pre Vasu zachranu na stolickach !!!!
Mna neutopite, ja sa lyzovat budem aj bez Vas dalej !!!
Robite si reklamu len za seba !!!!
Vsetci v SLA uz na Vas maju svoj nazor a ten im nezoberiete!!!!
A Ferko, Tebe som povedal ze sa postav pred zjazdarov, predstav im program, presvec ich a budes
prezident. A myslis si, ze po tomto divadelnom vystupeni este budes mat sancu ????
Ja si myslim ze urcite nie !!!!
Je to len moj nazor !!!
Je to len otazka casu!
Vela stastia Vasej budovatelskej praci!!!!
S pozdravom
Tom
PS: A kedze ide o vsetkych clennov oz SLA tak to preposielam aj na nasu stranku ked na tej stranke nasho oz
SLA ktore ovladate Vy, nam nechcete uverejnovat veci vacsiny clenov a dokonca ani Vase pravne stanovisko
k mcs UAD SLA konanej 18.10.2014 !!!!
odpoved k "prekročenie našich právomocí a porušenie stanov.":
Ved to stale robis a Tvoj nominant na prezidenta tiez
👍
vela stastia !!!
S pozdravom
Tom
Odoslané z iPhonu
Dňa 14.11.2014, o 12:30, Petra Penkert <sekretariat@slovak-ski.sk> napísal:
Ahoj Tomáš,
akceptujeme stanovisko Predsedníctva SLA, a v súlade s ním sme povinní konať, inak by to bolo prekročenie
našich právomocí a porušenie stanov.
Ďakujem za porozumenie,

s pozdravom
peťa
Petra Penkert
Generálna sekretárka / Secretary General
Slovenská lyžiarska asociácia / Slovak Ski Association
Karpatská 15
POPRAD 058 01
Slovak Republic

On 14.11.2014 11:51, tomas zampa wrote:
este stale chcete pokracovat?
S pozdravom
Tom
Odoslané z iPhonu
Preposlaná správa:
Od: sekretariat <sekretariat@dukla.sk>
Dátum: 14. novembra 2014 10:49:24 GMT+2
Pre:: tom.zampa@gmail.com, ak.marsalekova@gmail.com
Predmet: Fwd: Re: Pozvánka "Najlepší športovec"
Dobrý deň ešte raz, posielam stanovisko VŠC.
Slušná
-------- Pôvodná správa --- Original Message -------Predmet:Re: Pozvánka "Najlepší športovec"
Dátum: Fri, 14 Nov 2014 09:42:00 +0100
Od:
sekretariat <sekretariat@dukla.sk>
Pre:
Slovak Ski Info <info@slovak-ski.sk>
Dobrý deň, na základe vyjadrenia hlavného trénera VŠC DUKLA Mgr. Miloša Bátovského si Vám dovoľujem
tlmočiť jeho stanovisko:
Pozvánka na Vyhlásenie športovca rezortu obrany bola zaslaná JUDr. Maršálekovej ako novozvolenej
predsedsedníčke Úseku alpských disciplín, nakoľko VŠC zastrešuje lyžiarov alpských disciplín.
Pozvánka sa vzťahuje na funkciu predsedu ÚAD, VŠC akceptuje aktuálneho predsedu ÚAD, ktorého na
uvedenú akciu pozývame.
Za VŠC: Slušná
Dňa 14. 11. 2014 8:54 Slovak Ski Info wrote / napísal(a):
Dobrý deň, chcem sa ešte spýtať, či je pozvánka na meno alebo sa vzťahu na funkciu?
Ďakujem.
--s pozdravom,
Mgr. Denisa Kubusová
administratívny pracovník SLA
Slovenská lyžiarska asociácia
Slovak Ski Association
Karpatská 15
POPRAD 058 01
Slovak Republic

From: sekretariat [mailto:sekretariat@dukla.sk]
Sent: Thursday, November 13, 2014 9:23 AM
To: Slovak Ski Info
Subject: Re: Pozvánka "Najlepší športovec"

Na základe pokynov OV uvedenej akcie si Vás dovoľujeme požiadať o odovzdanie uvedenej pozvánky p.
JUDr. Maršálekovej.
Ďakujem, Slušná
Dňa 13. 11. 2014 9:04 Slovak Ski Info wrote / napísal(a):
Príjemný dobrý deň,
dňa 11.11.2014 nám bola poštou doručená pozvánka na slávnostný
večer, spojený s vyhlásením Najlepšieho športovca.
Pozvánka bola adresovaná na p JUDr. Moniku Maršálekovú, predsedníčku
ÚAD SLA. Dovoľujem si Vás informovať, že predsedom ÚAD SLA je naďalej
p. Marino Mersich, preto túto pozvánku posielame jemu.
Za porozumenie ďakujem a prajem Vám pekný deň.
s pozdravom,
Mgr. Denisa Kubusová
administratívny pracovník SLA
Reakcia na zaslanie oficiálneho stanoviska P-SLA na výzvu prezidentovi

-------- Original Message -------Subject:Re: Verejná výzva prezidentovi SLA pánovi Repkovi
Date:Thu, 16 Oct 2014 14:45:08 +0200
From:tomas zampa <tom.zampa@gmail.com>
To:Slovak Ski Secretary General <sekretariat@slovak-ski.sk>
CC:Fero Repka SLA <frantisek.repka@lfci.eu>, Fero Repka SLA <lonik@lonik.sk>
to si nechaj moja zlata !!!
Tak ako napisal Stancel pohar pretiekol.
A ten kus papiera od notara zo SNV je pre pravnikov k smiechu.
A dobre sa drz !
S pozdravom
Tom
a pre Teba Feri. To je ten poriadok v uad z bezeckymi clenmi ako si mi povedal v telefone dnes ?
Odoslané z iPhonu
Dňa 16.10.2014, o 14:29, Slovak Ski Secretary General <sekretariat@slovak-ski.sk> napísal:
Dobrý deň,
v prílohe posielam vyjadrenie Predsedníctva SLA k Vašej žiadosti.
Vyjadrenie zasielame súčasne poštou.
S pozdravom
Petra Penkert
generálna sekretárka SLA

Secretary General
Slovenská lyžiarska asociácia
Slovak Ski Association
www.slovak-ski.sk
sekretariat@slovak-ski.sk
+421 (0) 918 249 159

Informovanie Se-SLA o kontaktoch na trénerov EC vo FIS
Ahoj Mano
co Ti mam k tomu povedat?
vlani som tam bol napisany a teraz zrazu nie ?
Pripomina mi to akreditacie na Wcup a pracu g sek!
ta zena nech sa na mna tesi 💋
v utorok som doma!😎
a teraz Vazne !
Vies mi prosim Ta vysvetlit ako sportovy profik preco tam niesom? Uz nemam ako
trener vysledky tak ma talianik skrtol zo supisky alebo kto to tam zmenil ?
Ja si myslim ze tam mohli byt aj viaceri. (Zampa Gemza Bizik)
Dakujem za info

Reakcia na správu o činnosti ÚAD

-------- Pôvodná správa --- Original Message -------Predmet:grc
Dátum:Wed, 25 Jun 2014 19:45:24 +0200
Od:tomas zampa <tom.zampa@gmail.com>
Pre:Martin Mano SLA Kupco <alpine@slovak-ski.sk>
Mano je mi z toho na grcanie ako si to mohol povesit v takejto podobe
si uplny amater ked to takto dokazes s nimi hrat
co si vybavil s tym panom na ispe u firiem
to si tam mal napisat ze velke ....
a este aj to ze nema sla ziadneho partnera
a ze ziacke preteky (Finale )robili traja blazni
atd atd
S pozdravom
Tom

Reakcia na zmeny v registračnom poriadku SLA

-------- Original Message -------Subject:Re: stanovisko pr. zastupcu
Date:Wed, 12 Nov 2014 21:01:13 +0200
From:tomas zampa <tom.zampa@gmail.com>
To:petra SLA Kurcabova1 <sekretariat@slovak-ski.sk>
CC:Kurcab Martin
ako som sa dozvedel ze pokracujeme 😝💋❤️
tak pekny vecer
a este sa spytam na listky
ok ?
S pozdravom
Tom

-------- Original Message -------Subject:Re: zmena Registracny poriadok
Date:Sat, 22 Nov 2014 08:59:54 +0200
From:tomas zampa <tom.zampa@gmail.com>
Dovolte mi aby som Vam vsetkym zagratuloval za dobre vykonanu pracu!
Preco ?
Krk vlani poukazovala na dva vyvolene kluby ( Kartik a Talentovanu Mladez ) ze su vo viacerich
usekoch no stale sa im nedarilo urobit v tom poriadok a tak nam sa to podarilo v priebehu 24 hodin.
Dakujem a prajem Vam vela zdravia v priprave na novu sezonu, ktora Vam zacne coskoro a potom
vela vela stastia v oboch kolach a Vam funkcionari v SLA vela uspechov vo vasej dobre vykonanej
praci aby ste vytvarali vyborne podmienky vsetkym clenom SLA a bolo to pre tych zacinajucich
malych a mladych motivujuce!
S pozdravom
Tomas Zampa
Odoslané z iPhonu
Dňa 22.11.2014, o 8:07, Predsednictvo Uad <novepuad@gmail.com> napísal:
caute vsetci,
tak zase sme urobili pekny vietor na sekretariate SLA, este 10.11. hned na druhy den ako sme
registrovali clenov do dalsich usekov, presne tak ako to uz maju vyse roka SK Kartik, a
Talentovana Mladez, hned prisiel okamzity zakaz registracie od Penkert (je mozne prebrat ziadosti
a registracie vykonaju v 30dnovej lehote), nasledne okamzite prislo elektonicke hlasovanie o zmene
registracneho poriadku:
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
na základe poverenia prezidenta SLA Vás prosím o hlasovanie k uzn:
UZN.:
P-SLA schvaľuje doplnenia a zmeny v Registračnom, prestupovom a licenčnom poriadku SLA s
okamžitou platnosťou.
Zároveň P-SLA poveruje Se-SLA vykonaním úprav v registrácii odborných úsekov v súlade s týmito
zmenami. Se-SLA je povinný zaslať oznámenie členom SLA, ktorých sa zmeny dotýkajú, o
pridelenom odbornom úseku a možnosti jeho zmeny v stanovenej lehote.
ZA: PROTI: ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL:
Hlasujte prosím odpoveďou na tento mail najneskôr do 17.11.2014 do 14,00 hod.
Ďakujem
S pozdravom -- Petra Penkert Generálna sekretárka / Secretary General
Nasledne bol zmeneny Reg. poriadok a od 18.11. 2014 si mozete vybrat uz iba jeden usek, kde
chcete byt registrovany. Na jednej strane dobre, pretoze to iste musi platit rovnako pre Kartik a
Talentovanu Mladez, takze sa to vycisti...

Na druhej strane musime z nasich klubov ostat aj v dalsich usekoch, aby sme boli clenovia a mohli
sme mat delegata na schodzach vsetkych usekov za co najviac klubov.
Nas postup: musime vsetci nechat aspon po jednom clenovi v kazdom useku z kazdeho nasho
klubu (seba prihlaste naspet do UAD), ale v inych usekoch nechajte kazdy aspon po jednom dvoch clenoch, ktory vam nebudu chybat v UAD). Aby sme z kazdeho nasho klubu mali aj
clena v ostatnych usekoch = bezecky, akrobaticke lyzovanie, skoky, lyzovanie na trave,
severska kombinacia, snoubord! Nas nedobehnu!!!
Ak ste nedostali mail od sekretariatu, kontaktujte sekretariat, pretoze nam vraj bezi 30dnova lehota
na preregistrovanie...
... a mnoho ďalších podobných mailov od p.Žampu, ktorými dlhodobo útočí na pracovníkov
sekretariátu a bez zistenia skutočností obviňuje konkrétne osoby. Podobným spôsobom na
M.Kupča ako sekretára ÚAD útočil aj p.Kmeť.
Navyše je veľmi zarážajúce, že p.Žampa disponuje konkrétnymi e-mailami ohľadom vnútornej
komunikácie P-SLA, ktorú majú k dispozícii len členovia P-SLA a sekretariát SLA a preto dávam na
zváženie P-SLA, či nedá prešetriť KRK, kto posiela internú poštu P-SLA ostatným členom SLA.
Pravdepodobne nie všetkým, ale len p.Žampovi.
Se-SLA sa podieľa na zabezpečení športovej činnosti pre pretekárov a zabezpečuje servis pre
všetkých členov SLA bez ohľadu na slovné či písomné útoky, ktoré pretrvávajú cca 6 a viac
mesiacov. Nie som si vedomá porušovania legislatívnych poriadkov, poškodzovaniu záujmov
pretekárov alebo ktoréhokoľvek člena SLA zo strany Se-SLA, resp. ktoréhokoľvek pracovníka SeSLA. Se-SLA je výkonný orgán, ktorý zabezpečuje výkon rozhodnutí P-SLA a P-OÚ, preto si myslím,
že táto žiadosť je namieste a prosím členov P-SLA, aby sa všetci do jedného začali zaoberať
kritickou situáciou vnútri SLA v oblasti vzťahov.
Podľa môjho úsudku je hlavným cieľom týchto členov SLA znefunkčniť činnosť a prácu Se-SLA,
a tým aj SLA, znemožniť naplnenie cieľov prezidentovi SLA, znepríjemniť pracovnú klímu a zdeptať
pracovníkov Se-SLA. Osobne si myslím, že toto všetko je len snaha o pomstu za to, že pracovníci
Se-SLA podľa subjektívneho úsudku týchto členov slepo slúžia predsedovi ÚAD a plnia jeho úlohy.
Trvám na tom, ako už vyššie spomínam, že Se-SLA sa snaží plniť svoje úlohy vyplývajúce
z legislatívnych poriadkov SLA a prijatých uznesení P-SLA a P-OÚ čo najsvedomitejšie s cieľom
napredovania SLA bez ohľadu na to, kto je vo funkcii riadiacich orgánov. Jeden cieľ je už splnený
s dôsledkom výpovede sekretára (športového riaditeľa) M.Kupča pred hlavnou zimnou sezónou.
Zároveň sa plne stotožňujem s výzvou a názorom M.Kupča, ktorého mail ste si mohli prečítať všetci
a apeluje na riešenie situácie, nakoľko každý z vás má jeden hlas a spolu určujete smerovanie SLA.
Momentálne nie je pre SLA vôbec príjemné pracovať, sama som neraz zvažovala odísť na 3 roky na
rodičovskú dovolenku, no to by som len vyhovela všetkým neprajníkom, a ja len pevne verím, že sa
nám podarí udržať aktuálny kolektív tak, aby bol zabezpečený plynulý chod SLA a mohli sme
KONEČNE pracovať na rozvoji a v prospech nášho športu.

Ďakujem za porozumenie,
S pozdravom
Petra Penkert
Generálna sekretárka

