Zápis z 22. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 17.3.2011

Zápis z 22. Zasadnutia Predsedníctva SLA, konaného dňa 17.03.2011 (štvrtok) vo
Vysokých Tatrách

Prítomní: J.Gantnerová, M.Malák, L.Šandor, K.Povrazník, J.Štancel, P.Kurcábová,
I.Ivanič, R.Pretzelmayer (v.z. J.Tánczosa), K.Mihok
KRK – P.Kutlík, J.Babušiak
Ospravedlnení: M.Poľanová, Ľ.Kartík
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie SLA:
Prehľad čerpania k 31.12.2010
Prehľad čerpania k 11.3.2011
Informácie o stave daňového priznania za SLA
Informácie z MŠVVŠ SR ohľadom dotácie
Schválenie tabuľky rozdelenia rozpočtu
4. Správy z MSJ, MS, EYOF a UNI
5. Slávnostné vyhlásenie ankety Lyžiar roka:
Program, nominovaní pretekári, zoznam pozvaných
návrh pozvánky, moderátor, zábava
6. Návrh na ocenenie jubilantov
7. činnosť úsekov
a) návrh uznesení z úsekov na P-SLA
b) reprezentačné družstvá
c) iné
8. informácie KRK
9. rôzne

Gantnerová
Gantnerová
Kurcábová

vedúci výprav

Šandor
predsedovia úsekov

Kutlik
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K bodu 1:
22.Zasadnutie P-SLA otvorila a viedla prezidentka SLA, privítala členov P-SLA.
Zápis vypracuje Petra Kurcábová a overí Michal Malák, Lacko Šandor. Ospravedlnil sa
p.Tánczos, p.Kartík, zastupovať s hlasom rozhodujúcim ich bude René Pretzelmayer,
ospravedlnila sa bez zastupovania M.Poľanová.
Na úvod zasadnutia P-SLA schválilo zápis z 21.P-SLA.
K bodu 2:

UZN. 09-07/37:
P-SLA súhlasí s podaním žalobného návrhu na p. Magdolena za neoprávnené
nakladanie s prostriedkami SLA
Z: prezidentka
T: 15.11.2009
Splnené - Viď zápis z disciplinárnej komisie z 11.5.2010 /príloha/
Nie sú skompletizovane všetky doklady, prezidentka má dohodnuté stretnutie
s Magdolenom, informácie podá na budúcom P-SLA, v prípade urgencie bude
informovať mailom. Samozrejme bude postupovať podľa zákona a stanovených
pravidiel.
Stretnutie s Magdolenom: prešli bod po bode zápis a rozhodnutie DK, v ktorom boli
zistené nedostatky, prezidentka navrhuje zvolať opäť DK na prerokovanie, zaoberať sa
len problémami SLA, nie SLZ a zdokladovať priestupky. Odporučenie na DK znovu
zvolať zasadnutie a prehodnotiť jednotlivé body. Majetok SLZ sa dorieši v SLA až po
prevode a odkúpení majetku SLZ do SLA
Za: 8
Zdržal sa:1
Proti:1
UZN. 10-13/93:
P -SLA poveruje predsedu UAD predložením textového materiálu ku vzdelávaniu
trénerov a učiteľov lyžovania.
T: september 2010
Z: K.Povrazník
Čiastočne splnené
Vzdelávanie ÚS bude prebiehať v spolupráci s Doc. Jirkom Michalom.
Predložené 17.3.2011
Strana 2 z 14

Zápis z 22. Zasadnutia Predsedníctva SLA, 17.3.2011

Splnené
UZN. 10-14/104:
Predsedovia úsekov zašlú návrhy na Ocenenia a návrh na čestné členstvo v SLA
L.Šandorovi.
T: ihneď
Z: Šandor + predsedovia
Trvá – termín predĺžený do októbra ; Viď bod rôzne

uznesenie trvá, od jednotlivých úsekov sú potrebné pripomienky k "Návrhu smernice o
Vyznamenaniach členov SLA" /bola zaslaná L.Šandorom úsekom/, návrhy sa budú prijímať aj od
jednotlivých oddielov. Sledovať najbližší termín pre vyznamenania a ocenenia z SOV (03/2011),
L.Šandor požaduje od sekretariátu zaslať dátumy narodenia členov P-SLA.
Dátumy nar. Členov P-SLA zaslané, zaslaný návrh na ocenenie SOV.
Ku smernici – dostal reakcie – viď bod 6
Splnené

UZN. 10-19/167:
Športoví riaditelia a predsedovia úsekov pošlú spracované podklady Jarovi Štanclovi
na naplnenie tabuľky.
T: 6.12.2010
Z: športoví riaditelia, predsedovia úsekov
Splnené – okrem ÚS
Splnené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN.11-21/176:
Monika Poľanová pripraví návrh na zapracovanie úhrady výchovného do
Prestupového poriadku SLA. Úseky sa budú zaoberať touto problematikou vo februári
na svojich zasadnutiach. P-SLA sa bude týmto zaoberať na zasadnutí v marci.
T: marec
Z: Poľanová
T: P-UAD apríl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 11-21/177:
Predložené čerpanie rozpočtu za I. – XII. bolo predsedami úsekov s pripomienkami
jednohlasne odsúhlasené.
K bodu 4:
UZN. 11-21/178:
P-SLA schvaľuje nomináciu úsekov na MSJ 2011 (severských disciplín v Otepaa,
zjazdári v Crans Montana) v zložení:
BÚ: U 23: Peter Mlynár
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MSJ:

Jerguš Koplík
Michal Polačko
David Brünn
Michal Novotný
Jana Sedláková
Petra Urgelová
RT:
Jozef Brünn
Stanislav Holienčík
Peter Bartoň
Ondrej Benka-Rybár
ÚAD: Škvarková, Kantorová, Saalová, Vlhová – pretekári
RT: Povrazník, Hudec, Penkert, Malcovský, Chorogwicki, Žampa, Homolová
SÚ: Patrik Lichý - pretekár, Ján Tánczos - tréner

ÚSK: ÚAL: až v marci
ÚSnb: až v marci
Splnené
Doplnenie: UAD pretekári – Andreas Žampa, M.Kutlík, V.Siráň, M.Falát
UZN. 11-21/179:
P-SLA schvaľuje nomináciu úsekov na EYOF Liberec 2011 v zložení:
BÚ: CHLAPCI: Urgela Erik
DIEVČATÁ:
Segeč Andrej
Šulek Miroslav
Konig Nikolas

Klementová Barbora
Haláčová Nina
Valašťanová Katarína
Piatriková Barbora

RT:
Michal Malák - Ved. výpravy
František Klement - Rep. tréner + servis dievcata
Branko Michalech - Asist. trénera + servis dievcata
František Novodomec - Rep. tréner + servis chlapci

ÚAD: CHLAPCI:

Hýška Martin
Ivan Michal
Murín Roman
Onderčanin Daniel
RT: Hudec, Chebeňová, Chorogwicki, Martinček

DIEVČATÁ:

Vlhová Petra
Chebeňová Lenka
Miklošová Katarína
Dúcová Sandra

SÚ: ÚSK: ÚAL: ÚSnb: E.Ondrejovič, A.Hasaková, D.Ilavský, L.Wiesnerová – pretekári
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P.Hermely – tréner, M.Ilavský - servisman

Splnené

UZN. 11-21/180:
P-SLA schvaľuje predbežnú nomináciu na MS 2011 v zložení:
BÚ: (Oslo)

Ženy:
Procházková Alena - predpokladané všetky disciplíny
Garajová Katarína - šprint, 10km C
Johansen Katarína - otázna

Muži:
Bajčičák Martin - tím šprint ?, 30km pursuit, 15km C, 50km F
Bátory Ivan - 15km C, tím šprint, 50km F
Mlynár Peter - šprint, 15km C, tím šprint

ÚAD: (GaPa) SLŽ – V.Zuzulová, J.Gantnerová, B.Lukáčová, J.Škvarková; GSŽ – V.Zuzulová, K.Saalová,

J.Škvarková, J.Gantnerová; SCŽ –B.Kantorová, J.Škvarková, K.Saalová
SLM – A.Žampa, V.Siráň, J.Babušiak, Š.Šimon; GSM – A.Žampa, J.Babušiak, A.Žampa,
M.Kutlík; SGM – J.Babušiak, A.Žampa, M.Falát, M.Kutlík; DHM – J.Babušiak, A.Žampa, M.Falát; SCM –
M.Falát, A.Žampa, J.Babušiak, Š.Štancel
RT: Zuzula, Velez, Vojteková, Gantner, Iľanovský, Fabián, Hudec, Pošta, Penkert, Baláž, Chorogwicki,
Cingel, Žampa, Malcovský, Homolová
SÚ: (Oslo) T.Zmoray - pretekár, M.Filipko - tréner
ÚSK: (Oslo) R. Kartík - pretekár, M.Šablatúra - tréner
ÚAL: (Deer Valley) N.Šlepecká - pretekárka
ÚSnb: (La Molina) K.Medlová - pretekár

Splnené

UZN. 11-21/181:
P-SLA schvaľuje obsadenie voľného miesta na Univerziádu 2011 zjazdárom Šimonom
Štanclom a zároveň výpravu na SZU Erzurum, TUR, 2011 v zložení:
ÚAD: Lukáčová Barbora, Hučková Eva, Gantnerová Jana, Babušiak Jaroslav, Š.Štancel - pretekári

Heimschild Ivan, Gantner Juraj - RT
ÚS: Kupcová Lucia, Matys Matej - pretekári
Kupec Ľubomír - RT
ÚAL: Bartalský Tomáš
BÚ: Procházková Alena, Garajová Katarína, Mlynár Peter, Žiška Peter - pretekári
Valuška Ján, Procházka Benedikt, Malák Michal – RT
SÚ: Nosáľ Mojmír – pretekár, Hýsek Jozef – tréner
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Za: 8
Splnené

Zdržal sa: 2

UZN. 11-21/182:
P-SLA schvaľuje Marketingovú smernicu SLA vypracovanú a predloženú Sekretariátom
SLA. Smernica bude zverejnená na webstránke SLA.
Za: 8
Zdržal: 1
Splnené
UZN. 11-21/183:
P-SLA schvaľuje zmeny v Organizačnom poriadku SLA vypracované a predložené
Sekretariátom SLA. Nový Organizačný poriadok bude zverejnený na webstránke SLA.
Za: 7
Zdržal: 2
Splnené
UZN. 11-21/184:
Generálna sekretárka dohodne termín zasadnutia MK s jednotlivými členmi MK.
T: 15.3.2011
Z: P.Kurcábová
Termín stanovený na 24.3.2011
Splnené
UZN. 11-21/185:
P-SLA schvaľuje rozdelenie rozpočtu SLA podľa návrhu Sekretariátu SLA (viď príloha
č.1 a č.2)
Za: 7
Zdržal sa: 2
UZN.11-21/186:
P-SLA berie na vedomie požiadavku p.Magáta, vyriešením tejto požiadavky poveruje
P-ÚAD.
Za: jednohlasne
UZN. 11-21/187:
P-SLA poveruje generálnu sekretárku spolu so športovými riaditeľmi pripraviť
kalendár vyhodnotenia sezóny, nominácií do RD 2011-2012 a termín vyhlásenia Lyžiar
roka.
T: do 31.1.2010
Z: gen.sekretárka
Lyžiar roka: 15.3.2011, Nominácie RD najneskôr 20.4.2011, vyhodnotenie sezóny –
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individuálne
UZN. 11-21/188:
P-SLA poveruje ÚSnb určením športového riaditeľa, ktorý bude zodpovedný za úsek
v súlade s organizačným poriadkom.
T: 31.1.2011
Z: predseda ÚS
T: P-UAD apríl
UZN. 11-21/189:
P-SLA schvaľuje kúpu projektoru za 512,-€ z prostriedkov Se-SLA
Splnené
UZN. 11-21/190:
P-SLA schvaľuje, že vreckové sa so spätnou platnosťou od 1.1.2011 nebude
z prostriedkov SLA uhrádzať z dôvodu nových platných zákonov.
Trvalé
UZN. 11-21/191:
P-SLA schvaľuje hodnotu stravných lístkov vo výške 3,30 € so zúčtovaním hodnoty
lístku na náklady SLA.
Trvalé
UZN. 11-21/192:
P-SLA schvaľuje výšku odmeny pre športových riaditeľov ÚLT, ÚAL a ÚS 600,-€ ročne
z prostriedkov úsekov s platnosťou od 1.1.2011
Trvalé
UZN.11-21/193:
P-SLA schvaľuje OV EP Jasná, 72.ročník VC Demänovských jaskýň v zložení:
Predseda – Janka Gantnerová
Podpredseda – zástupca TMR
Riaditeľ – Jana Palovičová
Sekretár - Martin Kupčo ml.
Veliteľ tratí – Martin Kupčo st.
Prihlášky – Petra Kurcábová
Za: jednohlasne
Splnené
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Prezidentka vyjadrila nespokojnosť s poskytnutím dotácie z MŠVVŠ SR z časového
hľadiska, nakoľko sme zimný šport, potrebujeme finančné prostriedky nielen pre činnosť
reprezentácie ale aj organizovanie podujatí najneskôr koncom januára.
K bodu 3:
P.Kurcábová predložila čerpanie za jednotlivé úseky k 31.12.2010 a novú tabuľku
čerpania k 11.3.2011.
UZN. 11-22/194:
Predložené čerpania budú prerokované individuálne na Se-SLA a očistené (so
zapracovanými pripomienkami) bude členom P-SLA zaslané 31.3.2011.
T: 31.3.2011
Z: gen.sekretárka
KRK predniesla správu k daňovému priznaniu a kontrole v účtovníctve
Zálohy – bude mesačne kontrolované
DHM – skladové karty – je potrebné doplniť aj z účelovo určených prostriedkov
čerpaných v SLA
Prekontroloval a predložil informatívne – stavy účtov, súvahu, stav pokladne, hlavnú
knihu
Informácie z MŠVVŠ SR: viď príloha
Tabuľka rozpočtu:
Jaro Štancel predložil tabuľku rozpočtu
UZN. 11-22/195:
P-SLA odsúhlasuje tabuľka rozpočtu 2011 s počtami % pre jednotlivé úseky, ktorá je
súčasťou pre výpočet pridelenej čiastky pre jednotlivé úseky na rok 2011:
BU – 33,9%; UAD – 49,4%; SU – 3,8%; USK – 1,1%; ULT – 7,1%; US – 3,6%
Za: jednohlasne
K bodu 4:
MSJ – všetky správy boli zaslané písomne, sú evidované na Se-SLA
K.Povrazník – predložil bilanciu za posledné 3 MSJ
M.Malák –výsledkovo nespokojní, „papierové“ zlepšenie, Koplík – zdravotne problémy,
nemohli postaviť štafetu
MS – všetky správy boli zaslané písomne, sú evidované na Se-SLA
R.Pretzelmayer – USK - pre podozrenie z mononukleózy (neskôr potvrdené) necestoval
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Skoky – organizačne bez problémov, hl.kritérium - postúpiť nesplnené skončil na
55.mieste, rozdiel bol len 3m
M.Malák – ženy: Vynikajúce 6 miesto Procházkovej – amatérske podmienky servisu,
smola – ochorenie A.Procházkovej
Muži – 12.miesto tímšprint – úspech, výborné individuálne výsledky Bajčičáka, celé
podujatie hodnotené kladne
K.Mihok – ZPŠ - predložil tabuľku výsledkov, SR na 3.mieste
K.Povrazník – trate boli na hranici únosnosti, s lyžovaním to nemalo nič spoločné
Vyzdvihuje odhodlanie pretekárov, ktorí riskovali svoje zdravie a život, aby
reprezentovali SR, zhodnotil výsledky jednotlivých pretekárov, atmosféra bola
vynikajúca, najmä ženské svk lyžovanie je jasne etablované v svetovej špičke. Podmienky
– je to v ľuďoch, tréneroch i pretekároch.
J.Gantnerová – samozrejme, že máme rezervy, ale celkovo hodnotí sezónu úspešne,
oznámila zaslanie žiadosti na SOV ohľadom zaradenia do SOTT a JOT – Procházková,
Bátory, Bajčičák, Kantorová, Vlhová
EYOWF
Tradične veľmi dobré zabezpečenie zo strany SOV za čo im zo strany SLA patrí vďaka.
Zo SVK výpravy sme medzi športami 2.najlepší. (1. je krasokorčuľovanie s medailou)
Univerziáda
K.Povrazník – zhodnotil zlepšenie
R.Pretzelmayer – hodnotí výpravu kladne
K.Mihok – zhodnotil účasť Kupcovej
M.Malák – vzorová Alena Procházková - najúspešnejšia pretekárka celej SZU
Pripomienku k hodnoteniu Heimschilda vzniesol J.Štancel
Vírové ochorenie – negatívum na celom podujatí
Celkovo – skokani –mimosúťažný prístup je katastrofálny, nízka profesionalita,
super atmosféra, mrzia ho zdravotné problémy u zjazdárov, veľmi dobre sme sa zapísali
Vhodné riešiť stav pretekárov, ktorí ďalej súťažia, sú v RD, nespĺňajú však podmienky na
zaradenie do rezortov. Tlačiť na čerpanie podpory z uni športu
UZN. 11-22/196:
Michal Malák sformuluje znenie listu (projektu) ohľadom oslovenia MŠVVŠ SR –
čerpanie, zaradenie do NŠC, UNI a pod, možností udelenia individ. študijný plán
T: ihneď
Z: M.Malák
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K bodu 5:
Lyžiar roka
Termín: 15.4.2011
Návrh pozvánky – pripomienky budú zapracované
Hlasovať budú novinári + P-SLA
Vyhlasujeme prvých 10
Pozvaní partneri z úsekov – náklady budú hradené z úsekových rozpočtov
Pozvaní partneri za SLA – náklady hradené zo Se-SLA
UZN.11-22/197:
P.Kurcábová pripraví na návrh úsekov zoznam nominovaných, ktorý zašle novinárom
na hlasovanie.
T: 24.3.2011
Z: P.Kurcábová
K bodu 6:
L.Šandor predložil vypracovanú smernicu o oceňovaní, k návrhu sa vyjadril len BU
Smernicu doplnenú o návrhy BÚ zašle L.Šandor na Se-SLA, bude zverejnená na web.
stránke SLA.
M.Malák – informoval o návrhoch BÚ k jubileu
UZN.11-22/198:
P-SLA schvaľuje Smernicu o oceňovaní SLA. Smernica bude zverejnená na webstránke
SLA.
Za: jednohlasne
K bodu 7:
BÚ - uznesenia vyplývajúce z P-BÚ berie P-SLA na vedomie
SÚ – uznesenia vyplývajúce z P-SÚ berie P-SLA na vedomie
ÚSK – uznesenia vyplývajúce z P-ÚSK berie P-SLA na vedomie
ÚLT – medailisti MSJ a SP nesplnili kritériá ocenenia, pričom Šandor našiel klauzulu,
podľa ktorej môžu byť ocenení (mim.šport. výkony – napr.za celkové umiestnenie)
UZN.11-22/199:
L.Šandor sformuluje list na MŠVVŠ SR ohľadom ocenenia športovcov lyžovania na
tráve, ktorý bude zaslaný zo Se-SLA.
T: 25.3.2011
Z: L.Šandor
ÚAD – ťažkosti s M-SR, kt. sú vyhlásené v Krynici
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J.Štancel – vzniesol pripomienky k častým zmenám termínov
K bodu 8:
12.3.2011 – zasadnutie KRK – správa zaslaná členom P-SLA, J.Babušiak a P.Kutlík –
poverení kontrolou účtovníctva
Podnet na kontrolu ohľadom evidencie 300 tyčí zakúpených v r.2010 – Povrazník
uviedol, že sú v sklade ÚAD
Prestup Hromec, Hromcová – odvolanie sa voči prestupu (LK Victory):
LK Victory sa opieralo sa o návrh dokumentu ÚAD, ktorý však nebol nikdy schválený,
teda je neplatný. V tomto zmysle napíše gen.sekretárka odpoveď klubu - rozhodnutie.
UZN.11-22/204:
P-SLA vyhlasuje prestup pretekárov Hromec, Hromcová z LK Victory do LOPS Bratislava
platný. Rozhodnutie bude zúčastneným stranám zaslané písomne formou rozhodnutia
podľa platného Prestupového poriadku SLA
T: 4.4.2011
Z: gen.sekretárka, prezidentka
Pozvánky na zasadnutia OÚ – nie vždy sú zaslané aj členom KRK
Informácia zo SÚ - V januári bol P.Schlank požiadaný zastupovaním M.Filipku – Schlank
sa venoval problému T.Zmoraya – má absolútne najpomalšie lyže, Filipko sa mu
nevenoval, Filipko sa v médiách vyjadril, že „nemieni sponzorovať SLA“
KRK rozhodla, že sťažnosť J.Štancla na prácu športového riaditeľa ÚAD sa posunie najprv
na UAD, ktoré bude o svojom rozhodnutí informovať KRK
UZN. 11-22/200:
KRK spätne prekontroluje spôsob zadávania termínov na zasadnutie úsekov,
posielanie pozvánok a pod.
T: P-SLA apríl
Z: predseda KRK
K bodu 9:
Rôzne
KP – prijatý poolový poriadok – platný pre ÚAD od 2011/12
Top termíny ÚAD – odsúhlasený kalendár
JŠ – Webstránka – pripravený dizajn, k 1.4. by mala byť aktívna podľa programu,
prezentoval demo verziu
UZN. 11-22/201:
SLA uhradí z rozpočtu Se-SLA odmenu J. Štanclovi 500,- € ihneď za spravovanie
a napĺňanie aktuálnej stránky SLA, 500,-€ po spustení novej stránky SLA.
Za: jednohlasne
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UZN. 11-22/202:
P-SLA odsúhlasilo nových členov MK v súlade s Marketingovou smernicou v zložení:
J.Gantnerová, P.Kurcábová, K.Povrazník, M.Malák, R.Pretzelmayer, K.Mihok, P.Bartoň
Za: jednohlasne
Najbližšie zasadnutie MK – 24.3.2011
UZN. 11-22/203:
Se-SLA na svojom rokovaní pripraví návrh RD dohody na nasledujúcu sezónu
a predloží na aprílovom zasadnutí P-SLA.
T: 1.4.2010
Z: gen.sekretárka
Úlohy na FIS Konferenciu Portoroz:
- Pripraviť návrhy dokumentov na predloženie na komisie
- Pripraviť návrh za jednotlivé úseky – kto tam pôjde, ako, na čie náklady,
atď...na zasadnutie Se-SLA
Termín najbližšieho P-SLA: 14.týždeň/2011
Vo V.Tatrách, 17.3.2011
Zapísala:
Petra Kurcábová
Overili:
Ladislav Šandor
Michal Malák
Dĺžka trvania 4,5 hodín

Príloha č.1:
Používanie financií z dotácie MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR vydalo usmernenie k použitiu dotácie, kde rozdeľuje náklady na oprávnené
(priame a nepriame) a neoprávnené pre jednotlivé účely.
Medzi neoprávnené náklady patrí:
• výdavky spojené s VO a prepravou (účel šport.repre a rozvoj šport.odvetví)
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• Náklady na sekretariát, osobné náklady pracovníkov Se (účel šport.podujatia detí,
žiakov a študentov, šport.príprava vybraných športovcov, organ.významných
šport.podujatí, výber a príprava šport.talentov)
• Účasť na MS, ME, náklady na sparingpartnera (účel športová príprava vybraných
športovcov)
• Odmeny pre členov RT (účel športová príprava vybraných športovcov)
• Účasť na MS, ME (účel výber a príprava športových talentov)
• Všeobecne neoprávnené náklady: splácanie úverov, pôžičiek a úrokov, náklady
súvisiace so zahraničnými osobami (doprava, strava, ubytovanie), vreckové,
prizemoney
V roku 2011 sa vyžaduje zdokladovanie spolufinancovania (určené zmluvou). Je potrebné
preukázať spolufinancovanie pri vyúčtovaní dokladmi vystavenými na SLA, príp. sú uhradené
inou osobou ako prijímateľom, ale sú preukázateľne použité na spolufinancovanie. Originály,
resp. kópie týchto dokladov musia byť uložené na SLA
Osobné náklady – mzdy vrátane odvodov, akákoľvek forma finančného, aj nefinančného
plnenia, finančné prostriedky vyplatené na základe akejkoľvek formy prac. zmluvy (DoVP,
príkazná zmluva, mandátna zmluva – živnosť....)
Okrem týchto výnimiek je v roku 2011 zakázané poskytovať dotáciu ďalším subjektom
z rozpočtu MŠVVŠ SR. Nakoľko SLA má množstvo klubov, ktorým poskytuje dotácie (činnosť,
organizácia pretekov, CTM a pod.), sú pravidlá platné od 1.1.2011 nasledovné:
SLA uzavrie s klubom zmluvu o spolupráci, vystaví pre klub poverovací dekrét a uzavrie
„Dohodu o refundácii nákladov“ (nesmieme používať slovo „dotácia“). Po uskutočnení
podujatia klub zdokladuje (čísla dokladov, kópie dokladov, správy z podujatia, výsledky, ...)
výdavky a následne SLA zhodnotí oprávnenosť refundácie nákladov a uhradí podľa dohody.
Je tiež možné vystaviť objednávku na organizačno-technické zabezpečenie podujatia, kde
potom klub následne vystaví faktúru a SLA vykoná platbu na základe faktúry, ktorej prílohou
budú náležitosti žiadané tiež od MŠVVŠ SR (vyhodnotenie, kópie dokladov a pod.). Táto
možnosť však môže byť zrealizovaná len do výšky ca 1500€, inak by SLA bolo povinné
uskutočniť VO! (navrhujem prijať uznesenie)
Tretia možnosť je, že doklad bude vystavený priamo na SLA (tak, ako majú zjazdári v sezóne
2010/11 – ÚAD hradí meranie a TD, doklad je vystavený priamo na SLA)
Nie je možné uzavrieť zmluvu o dotácii a prostriedky poukázať dopredu !!! Výnimkou nie sú ani
športovci so zdravotným postihnutím!!!
Keďže pri vyúčtovaní bude MŠVVŠ SR žiadať aj zdokladovanie spolufinancovania, je nutné,
aby kluby predložili účtovanie celého podujatia s kópiami dokladov pri každej dotácii (aj CTM)
Prostriedky účelovo pridelené na organizovanie významných podujatí majú byť známe
najneskôr do 31.3.2011.
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