ZÁPIS

28. zasadnutie Predsedníctva SLA
Dátum, hodina konania:

21.06.2016, 10.00 hod.

Miesto:

KRK SLA:

Business Centrum, Karpatská 15, 058 01 Poprad, 6. Poschodie, č. dverí 606
František Repka, Ivan Ivanič, Marino Mersich, Michal Rajčan, Monika Poľanová, Marek
Hliničan, Ladislav Šandor, Ján Tánczos, Ľudovít Kartík, Michal Malák, (10 členov P-SLA)
Petra Penkert

Ospravedlnení:

Natália Šlepecká, René Pretzelmayer

Sekretariát SLA:

Radovan Cagala, Denisa Kubusová, Ivana Kobolková, Tomáš Murgáč

Prítomní členovia P-SLA:

Hostia:

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie rozpočtu SLA na rok 2016
3. Návrhy plánov športovej prípravy a financovania sezóny 2016/2017
jednotlivými odbornými úsekmi SLA
4. Legislatívne poriadky SLA
5. Komisia SLA
6. Rôzne

Bod č. 1 - Otvorenie
28. zasadnutie predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
R. Cagala informoval členov P-SLA, že zápis vypracuje Ivana Kobolková, overia Monika Poľanová
a Michal Malák, a že priebeh rokovania bude ZVUKOVO NAHRÁVANÝ pre uľahčenie
písomného zápisu. Členovia jednohlasne súhlasili.
F.Repka predložil návrh na zmenu programu: „Voľba komisií SLA“ ako samostatný bod programu
a do bodu Rôzne doplniť žiadosť p. Bekeša.
M.Hliničan predložil návrh do bodu Rôzne : opätovné hlasovanie ohľadom smernice pre udeľovanie
licencíí.
R.Cagala a M.Malák namietli túto zmenu a doporučili p.Hliničanovi účasť na najbližšom zasadnutí
Komisie vzdelávania, 23.06.2016 v B.Bystrici.

M.Rajčan predložil návrh ku bodu č. 3 programu - Schválenie legislatívnych poriadkov, kedy navrhol
neprerokovávať tento bod, keďže neboli vopred zaslané podklady k tomuto bodu.
F.Repka uviedol k tomuto návrhu, že nie je v pláne na danom zasadnutí uvedené poriadky schvaľovať,
ale prejsť a eventuálne doplniť. Vzhľadom k časovej tiesni sa budú uvedené poriadky schvaľovať
elektronicky nasledujäci týždeň po obdržaní pripomienok.
Bod 3 preformulovaný na „Legislatívne poriadky SLA“.
Uznesenie. 28-16/371
P-SLA schvaľuje program 28. Zasadnutia v nasledovnom znení:
Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie rozpočtu SLA na rok 2016
3. Návrhy plánov športovej prípravy a financovania sezóny 2016/2017
jednotlivými odbornými úsekmi SLA
4. Legislatívne poriadky SLA
5. Voľba Komisii SLA
6. Rôzne (Žiadosť p. Bekeša)
Za: 10

Proti: 0

Zdržal: 0

F.Repka skonštatoval, program zasadnutia za prijatý počtom 10 hlasov a zároveň oznámil, že členovia
predsedníctva sú prítomní v počte 10 z 11a konštatoval uznášaniaschopnosť dnešného zasadnutia.
R.Cagala informoval P-SLA v stručnosti o priebehu FIS Kongresu 2016. Uviedol významné podujatia,
ktoré sa dostali do kalendára 2016/17 a predovšetkým o plánovaných zmenách vo financovaní
asociácií z FIS.
M.Rajčan informoval, že o konaní EC sa ÚAD dozvedela sprostredkovane. Pred kongresom sme mali
informáciu že nie sme v kalendári EC v sezóne 2016/17. Rozhodnutie o zaradení Jasnej do EC mužov
padlo na kongrese FIS kde boli zástupcovia SLA. ÚAD od SLA nedostalo žiadnu informáciu ohľadne
EC v Jasnej. Termín pretekov 8-9.2.2016 je počas konania majstrovstiev sveta v St. Moritz. Takisto
informoval, že vo štvrtok 23.6.2016 bude FIS inšpekcia strediska Jasná ohľadne európskeho pohára.
F.Repka požiadal p.Cagalu o pripravenie podrobnej prezentácie ohľadom nového modelu financovania
z FIS na najbližšie stretnutie predsedníctva.

Bod č. 2 – Schválenie rozpočtu SLA na rok 2016
R.Cagala na úvod predstavil analýzu účtovných zostatkov úsekov za rok 2015, a ich korekciu
o náklady úsekov v roku 2015 uhradené prostredníctvom účtu sekretariátu.
F.Repka pripomenul, že peniaze zo štátnych zdrojov, ktoré úsek nedokáže zdokladovať a vyúčtovať
musí vrátiť ministerstvu školstva a preto sa čerpanie týchto zdrojov pravidelne sleduje na mesačnej
báze.

M.Rajčan poznamenal, že do dnešného dňa ÚAD nedostal žiadny report o čerpaní štátnych zdrojov
za rok 2016. Ďalej uviedol, že s účelovými prostriedkami na meno športovca za dosiahnuté výsledky
nedisponuje úsek a tieto prostriedky nemôžu byť rozpočtom úseku, alebo SLA.
M.Rajčan poukázal, že v prezentovanom čerpaní prostriedkov v roku 2015, nie je jasné ako SLA
uhradila pokutu vo výške 29 000 €.
M.Rajčan žiadal o vysvetlenie účtovného zostatku 68 000 € ÚAD, ktorý bol prezentovaný viacerými
členmi predsedníctva SLA a je tiež uvedený v zápise z konferencie SLA z 29.5.2016. Poukázal, že
zostatok na transparentnom účte ÚAD k 31.12.2016 nebol 68 000 €. Čast týchto prostriedkov bola
pred 31.12.2015 poukázaná na transparentný účet ÚAD, s ktorých sa medzi časom čerpalo, a tým
pádom ÚAD nemalo k 31.12.2015 zostatok 68.000 €, tak ako sa uvádzalo.
F. Repka uzavrel túto časť žiadosťou aby si členovia Predsedníctva pripravili na najbližšie stretnutie
návrhom ako sa vysporiadať so prebytkom/dlhom úsekov za rok 2015.
R.Cagala predstavil v stručnosti 1.návrh delenia štátnych zdrojov vychádzajúci z decembrového
jednania P-SLA upravujúci solidaritu menších úsekov (SÚ, SK a ÚAL) pevným podielom 2%, 2% a 6%.
M.Malák predstavil 2.návrh delenia štátnych zdrojov, ktorý upravuje pevný podiel vo výške 4% pre
každý jeden úsek a redukuje sa neolympijská disciplína lyžovania na tráve o 50% a získaná redukcia sa
delí medzi tie 2 zo 4 menších úseky, ktoré prispeli najviac ku tvorbe dotácie MŠVVaŠ.
I.Ivanič podotkol, že neolympijské disciplíny boli vždy krátené o 50 %. a podľa nového nariadenia
vlády na výpočet dotácie je tomu tak aj teraz.
M.Malák objasnil, že sa účastnil sedenia ohľadom výpočtu dotácie, a preto navrhuje aby mal ÚLT
polovične delený rozpočet a druhá polovica by bola prerozdelená pre úseky ktoré prispeli najviac ku
tvorbe financií.
M.Rajčan oponoval , že v súčasnosti pri výpočte rozpočtu SLA, sa pri bežeckom úseku zaratúvajú do
hodnotenia aj výsledky zo svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach, čo je tiež neolympijská
disciplína.
L.Šandor navrhol doplnenie návrhu o prerozdelenie rozdielu, ktorý vznikne redukciou na úseku
lyžovania na tráve medzi všetky ostatné úseky a nie len ÚSB a ÚAL.
I.Ivanič podotkol, že existuje aj návrh, aby úsek lyžovania na tráve bol začlenený do alpských disciplín.
F.Repka uviedol, že každý úsek môže čakať generačný výpadok v určitom období a asociácia musí
mať mechanizmus, ktorý to bude kontrolovať a nastaviť takú mieru solidarity, aby sme mládež
pritiahli. Doplnil, že na športovú činnosť je potrebné čo najviac investovať zo štátnych zdrojov
a rôzne návrhy, ktoré odzneli zakomponovať do rozpočtu na rok 2017.
M.Malák vyzval predsedov úsekov, aby sa každý úsek sústredil predovšetkým na získavanie vlastných
zdrojov pre SLA.
I.Ivanič poznamenal, že náklady na sekretariát a manažment asociácie sa pohybovali v minulosti okolo
100 000 eur a nemali by prekročiť 150 000 €. Navrhol stanoviť limit.

J.Táncosz uviedol, aby právne služby v súvislosti so súdnymi spormi si každý úsek hradil zo svojich
zdrojov a nie zo spoločného zdroja asociácie.
M.Mersich navrhol, zamerať sa aby súčasný schodok v manažmente asociácie (– 30 017 €) bol čo
najnižší.
I.Ivanič súhlasil aby sa ušetrilo minimum 30 017 € voči návrhu a limitovať tak rozpočet sekretariátu
a manžmentu asociácie na 120-125 000 €.
M.Malák navrhol limitovať rozpočet sekretariátu a manažmentu asociácie na 120 000€.
M.Mersich navrhol limitovať rozpočet sekretariátu a manažmentu asociácie na 130 000€.
Uznesenie. 28-16/372
P-SLA schvaľuje návrh na rozpočet sekretariátu a manažmentu asociácie 2016 na sumu 130 000 €.
Za: 8

Proti: 1

Zdržal: 1

Uznesenie. 28-16/373
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 2%-2%-6% pre SÚ, SK a ÚAL v
pôvodnom znení.
Za: 2

Proti: 7

Zdržal:1

Uznesenie neschválené.
Uznesenie. 28-16/374
P-SLA schvaľuje návrh delenia štátnych prostriedkov s fixom 4 % pre všetky odborné úseky, s 50%
redukciou ÚLT a delením získanej sumy na polovice medzi ÚSB a ÚAL..
Za: 7

Proti: 2

Zdržal:1

M.Rajčan poznamenal, že v návrhu na výpočet budäceho príspevku štátnych prostriedkov pre SLA,
váha výsledkov jednotlivých úsekov za SLA v delení – zjazdári 40 %, bežci 30 %, snowboard 10 %,
akrobatické lyžovanie 10 %, skoky 5 %, severská kombinácia 5 % je nešťastné riešenie a v budúcnosti
to môže mať negatívny dopad na SLA.
F.Repka podotkol, že v danej chvíli je uvedený koncept návrhom ostatných zväzov, nie MŠVVaŠ.
Doplnil, že SLA nesúhlasila s týmto konceptom, v diskusii však prevláda tlak od najväčších športových
zväzov.

Bod. č. 3 – Návrhy plánov športovej prípravy a financovania sezóny
2016/2017 jednotlivými odbornými úsekmi SLA
F.Repka infomoval a vyzval ÚSB a ÚAD doručiť plán športovej prípravy a financovania sezóny
2016/17 na sekretariát SLA, nakoľko nie sú obdržané.
M.Rajčan uistil, že spôsob financovania ÚAD bol prijatý na ČS ÚAD 23.04.2016, kde sú zahrnuté
jednotlivé položky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod č. 4 – Legislatívne poriadky SLA
F.Repka pripomenul, že do 30.6.2016 je potrebné schváliť registračný poriadok, disciplinárny
poriadok a konanie o sporoch.
Následne prebehla diskusia o vybraných bodoch registračného poriadku. Upozornil, že kľúčovou
zmenou je zavedenie len online registrácie prostredníctvom web-stránky SLA a druhou významnou
zmenou je, že každá registrácia musí byť schválená predsedníctvom SLA a potvrdená predsedníctvom
úseku. Cieľom je urobiť poriadok v registráciách a dôsledkom je, že žiadatelia o členstvo už nebudú
registrovaní zo dňa na deň.
M.Rajčan uviedol, že očakáva komplikácie pri registrácií detí, kedy kluby a ani rodičia nevedia či dieťa
bude pretekať, predovšetkým v kategórii „predžiaci“.
F.Repka citoval doplnenie na zmenu registračného poriadku, článok 4, bod 6c): predloženie overenej
fotokópie min. jedného dokladu.
R.Cagala navrhol popri minimálnom ročnom členskom poplatku mať aj flexibilné viacročné členské.
F.Repka informoval, že článok 10 bude pripomienkovať Komisia vzdelávania po svojom najbližšom
zasadnutí.
Predsedníctvo SLA súhlasilo s návrhom poplatkov za jednotlivé registračné úkony s tým, že poplatok
za vydanie členského preukazu (5 €) sa nebude uhrádzať na účet sekretariátu, ale na transparentný
účet jednotlivých úsekov, kde sa člen registruje.
R.Cagala navrhol, aby sa do registračného poriadku exaktne zakomponovala veta, „...že pre deti do
12 rokov je prestup do iného klubu bez výchovného poplatku“ (bodu 12a, čl.11.).
F.Repka skonštatoval, že po doplnení zmien a konzultácie s právničkou SLA sa Registračný poriadok
zašleme všetkým členom predsedníctva a posunie na elektronické hlasovanie.
F.Repka informoval, že Sporový poriadok je pripravený, legislatívno-právna komisia nemala
pripomienky. Bude posunutý na elektronické hlasovanie. Disciplinárny poriadok sa bude posielať na
pripomienkovanie. Následne bude posunutý na elektronické hlasovanie.

Bod č. 5 –Komisia SLA
F.Repka otvoril bod č. 5 programu a poprosil jednotlivých predsedov úsekov na nominácie.
Boli podané nasledovné návrhy:
1. Disciplinárna komisia SLA
Úsek lyžovanie na tráve: Vincent Frič
2. Orgán na riešenie sporov
Úsek lyžovanie na tráve: Martin Jánoška
3. Kontrolno-revízna komisia SLA
Akrobatický úsek: Pavol Ilenčík
Úsek snoubordistov: Róbert Hliničan
Pri návrhu členov KRK vznikla nejasnosť v počte jednotlivých zástupcov úsekov.
F.Repka uviedol, že sa preverí skutkový stav s právničkou SLA a na základe toho sa stanoví ďaľší
postup. Dotknuté úseky budú informované. Zloženia komisií budú následne odsúhlasené
elektronicky.

Bod č. 6 – Rôzne
V úvode prezident oboznámil členov Predsedníctva SLA so žiadosťou p.Bekeša.
P-SLA sa uzhodlo pozvať p. Bekeša na najbližšie zasadnutie Predsedníctva SLA.
M.Rajčan žiadal informáciu akým spôsobom sa bude postupovať pri výzve SOV o návrhu športovcov
na štipendium SOV pre ZOH 2018, vzhľadom na to, že celkový počet štipendií na ZOH je 10 pre
všetky zimné športy.
Jednotlivé úsekové návrhy:
Skokanský úsek: 1. Viktória Šidlová
Úsek snoubordistov: 1. Klaudia Medlová, 2. Zuzana Medlová, 3.
4. Samuel Jaroš

Dávid Kordiak,

Úsek akrobatického lyžovania: 1. Richard Jurečka
Bežecký úsek: 1. Miroslav Šulek, 2. Alena Procházková, 3. Andrej Segeč, 4. Ján Koristek
L.Šandor: žiadame, aby za úsek lyžovania na tráve bola zaradená na žiadosť o štipendium Barbara
Míková, t.č. študentka, ktorá prináša na SLA výnimočné výsledky, viď výsledky na FIS komisii –
kryštálový glóbus za víťazstvo o SP, 3 – násobná víťazka S-G na MS, atď.
Úsek alpských disciplín: doručí v priebehu nasledujúceho týždňa.

Vyplnené formuláre poslať do 27.6.2016 na Sekretariát SLA, následne kompletizácia pre SOV po
úsekoch a v rámci úseku hierarchicky.
M.Rajčan požiadal o zaslanie žiadosti o zaradenie juniorského družstva dievčat do Dukly. Uviedol, že
NŠC informovalo, že neplánujú rozšíriť program o zjazdové lyžovanie. S ŠKP spolupracuje bežecký
úsek, preto chceme požiadať a osloviť Duklu o zaradenie juniorského družstva dievčat, nakoľko v
súčasnosti sa dievčatá pripravujú spoločne a je predpoklad že sa to nebude meniť.
Se-SLA pošle žiadosť na vedeni VŠC Dukla o stretnutie v tejto záležitosti.
M.Rajčan žiadal informáciu o či boli schválené Uznesenia v rámci Komisii vzdelávania, ktoré boli
zadané pred konferenciou SLA. ale nemáme informácie či boli uznesenia prijaté alebo nie. Dostali
sme iba informáciu o počte hlasov bez vyjadrenia. Išlo o body: 1. smernica, 2. zloženie Ko-VZ, 3.
Odmena za činnosť predsedovi Ko-VZ.
M.Rajčan žiadal informáciu aký je stav súdnych sporov ktoré SLA eviduje. Na 1.6.2016 a 2.6.2016 boli
pojednávania žaloby SPaP a p. Mersich.
Na záver prezident SLA poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Termín ďalšieho zasadnutia P-SLA bude dohodnutý elektronicky.
V Poprade, 21.06.2016
Trvanie: 8 hodín
ZAPÍSAL
Ivana Kobolková
Dňa
21.06.2016
Podpis

OVERIL

OVERIL

Michal Malák
Dňa
28.6.2016
Podpis

