ZÁPIS
18. ZASADNUTIE P-SLA
Dátum, hodina konania:
Miesto:
Prítomní:
KRK:
Ospravedlnení:
Sekretariát SLA:
Hostia:

17.03.2015, 11:00 hod.
Businesscentrum Karpatská 15, 6. poschodie č. dv. 606,
058 01 Poprad
Repka, Ivanič, Mersich, Malák, Šandor, Tánczos, Kartík,
Hliničan, Mihok, Poľanová
Martin Kurcáb
Petra Penkert – rodičovská dovolenka
Kubusová, Antol, Čambalová, Pretzelmayer
Tomáš Žampa, Slávka Žampová, Peter Bendik st., Ing. Anton
Revúcky, JUDr. Monika Maršáleková, Mgr. Vladimír Ternavský

Program:
1. Otvorenie
2. Požiadavky Komisie vzdelávania SLA
3. Prejednanie odvolania Jána Garaja proti rozhodnutiu
disciplinárnej komisie SLA zo dňa 22.12.2014
4. Kontrola úloh a uznesení
5. Čerpanie k 31.12.2014
6. Čerpanie 2015
7. Schválenie rozpočtu 2015
8. Odsúhlasenie zmlúv na podpis
9. Mimoriadna členská schôdza ÚAD SLA
10. FIS konferencia 2015 Varna
11. Informácie KRK SLA
12. Rôzne
-

Repka
Ternavský
Repka
Kubusová
Košická
Kubusová
Kubusová
Repka
Kubusová
Kurcáb

Marketingová smernica SLA
Výzva SOV – Fair play ceny Európskeho hnutia fair play
SOV – kandidatúra na funkciu člena výkonného výboru SOV
Prestup športovcov Adam, Andreas Žampovci
Iné

K bodu 1 - Otvorenie
18. zasadnutie predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
V úvode privítal členov Predsedníctva SLA a hostí a konštatoval uznášaniaschopnosť
dnešného zasadnutia:

zúčastnených: 9 členov P-SLA, Karol Mihok meškal
ospravedlnili sa: Petra Penkert – rodičovská dovolenka
dnešné zasadnutie P-SLA je uznášaniaschopné.
P. Repka informoval členov P-SLA, že zápis vypracuje MARTINA ČAMBALOVÁ, overia
Marino Mersich a Monika Poľanová.
P. Repka informoval členov P-SLA, že priebeh rokovania bude ZVUKOVO
NAHRÁVANÝ pre uľahčenie písomného zápisu. Členovia P-SLA súhlasili.
P. Repka informoval členov P-SLA, že na základe vlastnej žiadosti v súlade s rokovacím
poriadkom SLA, boli na dnešné zasadnutie pozvaní títo hostia:
Tomáš Žampa, Slávka Žampová – k bodu č. 12,
JUDr. Monika Maršáleková – k bodu č. 9
Ing. Anton Revúcky a Peter Bendik st. – k bodom č. 5., 6., 7., 9.,
M. Mersich predniesol návrh na zmenu programu, aby bol bod č. 12 presunutý na začiatok
zasadnutia.
Faktická poznámka T. Žampa: Požiadal p. prezidenta a p. predsedu ÚAD, aby mohol zotrvať
na celom zasadnutí, nakoľko sa budú prerokovávať dôležité veci ako marketingová smernica,
čerpanie na rok 2015 a najmä prestup bratov Žampovcov. Z týchto dôvodov má za to, že by
mal byť prítomný na celom zasadnutí.
UZN. 18-15/223
Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 12 na začiatok rokovania.
Za:7
Proti:2
Nehlasoval:1
K bodu 12 – Rôzne
Marketingová smernica SLA
P. prezident informoval členov, že im bola doručená marketingová smernica, ktorá bola
vypracovaná marketingovou komisiou. Marketingová smernica kompletne rieši marketing
v rámci centrály SLA. Rozdeľuje marketing na viacero úrovni – marketing centrály, marketing
odborných úsekov, marketing klubov a individuálny marketing členov. Jedná sa o strategický
dokument a preto prezident podrobne informoval členov o jeho obsahu. Zároveň požiadal
členov, aby vyjadrili svoje pripomienky k jednotlivým bodom. Marketingová smernica tvorí
prílohu č. 1 tohto zápisu.
Prišiel Karol Mihok (11:35)

M. Mersich: v stále platnej marketingovej smernici bod č. 4.1 bol aj v predchádzajúcich
marketingových pravidlách. Tak isto aj bod 4.2,4.3. V bode č. 4.4. vidí problém, a to ten, že
sa nedodrží. Máme pretekárov, ktorí majú oblečenie od vlastných sponzorov a uzatvárajú
sponzorské zmluvy bez SLA. To je v rozpore z FIS pravidlom 204. Máme pretekárov, ktorí
nerešpektujú predsedníctvo SLA. Preto môžeme formulovať smernice, avšak keď nebudú
rešpektované, nemajú význam.
Ivanič: Pokiaľ to bude smernica, ktorá bude predstavovať niečo ako všeobecné záväzné
nariadenie, bude dodržiavaná. Zo strany BÚ by chcel marketingovú hierarchiu. Za BÚ si
myslia, že by nejakú prioritu mal mať úsek pre svoje aktivity. V SLA je 7 odlišných odvetví,
úseky by mali mať hierarchicky nadradenú prioritu a SLA by mala fungovať ako združenie
združujúce a zastrešujúce túto hierarchiu.
T. Žampa: Poznámka k bodu 4.7. Tréningový plán sa musí robiť pred sezónou. Preto
navrhuje zmenu termínu z 31.08 na termín 30.04 príslušného kalendárneho roka, aby do
tohto termínu boli jasné pravidlá pre všetkých - aj pre pretekára aj pre asociáciu.
M. Kurcáb: Poznámka k bodu 5. čl7.a). To sa týka aj 2 %. Sprostredkovateľ zabezpečí tie dve
percentá a naspäť ich dostane ako FO alebo ako klub?
F. Repka: Je potrebné stanoviť systém, akým budú plynúť finančné prostriedky. A toto je ten
kľúč.
UZN. 18-15/224
P-SLA schvaľuje zmeny v marketingovej smernici prednesenej prezidentom
SLA.
Za:10
Proti:0
Zdržal sa:0
UZN. 18-15/225
P-SLA schvaľuje marketingovú smernicu predloženú prezidentom SLA
s pripomienkami s účinnosťou od 18.03.2015.
Za:10
Proti:0
Zdržal sa:0
Výzva SOV – Fair play ceny Európskeho hnutia fair play
L. Šandor informoval, že mu nebol doručený žiaden návrh na ocenenie Fair play ceny
Európskeho hnutia fair play.
SOV – kandidatúra na funkciu člena výkonného výboru SOV
V súvislosti so žiadosťou Slovenského olympijského výboru o prerokovanie a písomné
navrhnutie kandidáta do funkcie člena výkonného výboru SOV prebehla diskusia medzi
členmi P-SLA.
UZN: 18-15/226
P-SLA schvaľuje Mgr. Františka Repku do funkcie člena výkonného výboru SOV.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prestup športovcov Adama a Andreasa Žampovcov
Prezident informoval členov P-SLA, že mu bola doručená žiadosť o prestup bratov
Žampovcov. V tejto veci odovzdal slovo Slávke Žampovej.
S. Žampová predniesla žiadosť, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto zápisu.
T. Žampa doplnil, že týmto krokom skončia boje, ktoré neprospievajú nikomu.
Ľ. Kartík: Váži si ľudí, ktorí investujú peniaze a čas do športu. Mrzí ho, že Žampovci riešia
situáciu takto a má z toho veľmi zlý pocit. Vie, že sú tu finančné a osobné problémy.
T. Žampa: Váži si ľudí, ktorí robia pre šport. Avšak čím vyššie idú Adamove výsledky, tým je
nižšia jeho dotácia. Preto sa pýta, dokedy majú rodičia financovať najlepšieho reprezentanta
Slovenska za posledných čias na Olympiáde. V duchu je Slovákom a takisto aj Adam. Bol za
ministrom a aj za premiérom a do 20.03.2015 majú šibeničný dátum. Adam povedal, že sa už
nemôže pozerať na to ako mama robí a preto je definitívne rozhodnutý odísť.
L. Šandor: V plnej miere súhlasí s p. Žampom, ale bol by rád ak by sme sa dostali k záveru
ako v prípade Veroniky Zuzulovej. Z FIS sú podmienky, že pretekár stratí FIS body, a tie FIS
body od prestupu sú oveľa nižšie ako má Adam alebo Andreas teraz. Ako sa bude toto riešiť
?
T. Žampa: má naštudované pravidlá. Záleží to od týchto dvoch subjektov, v prípade, že sa na
prestupe nedohodnú je tu ešte športová arbitráž. Bolo by veľmi zlé, ak by sme sa dostali až
tak ďaleko.
J. Tanczos: sa informoval či p. Žampa už má určitú krajinu, do ktorej odchádza. Ak to schváli
úsek ÚAD nemá problém schváliť prestup.
M. Malák: Chápe situáciu pozerá sa na to ako p. Tanczos, že potrebuje najprv rozhodnutie
odborného úseku, ktorý prejedná detaily a všetky veci a podľa tohto vyjadrenia by sa malo
následne rozhodnúť samotné P-SLA.
Ivanič: Si myslí, že je zbytočné prilievať olej do ohňa. Všetci poznáme situáciu. Jediný rozdiel
je, že si myslí že nie SLA je za to zodpovedné, ktoré tento rok nemalo podporené ani jedno
podujatie. Osobne ho to veľmi mrzí, ak k tomu má dôjsť, avšak P-SLA sa ocitlo v situácii za
ktorú nemôže. Myslí si, že to treba rozumne uzavrieť. Je to rozhodnutie ÚAD, síce P-ÚAD
nie je funkčné, ale má dvoch kooptovaných členov P-SLA p. Poľanovú a p. Repku, a preto má
za to, že oni by si mali sadnúť a dohodnúť sa. Nevie či by zdvihol ruku za to, proti čomu on
sám vnútorne je.

M. Hliničan: Súhlasí s Michalom. Osobne ho to veľmi mrzí, že tak skvelí ľudia a pretekári ako
Adam a Andreas by nereprezentovali republiku. Vie sa vžiť do situácie rodičov. Ocitol sa
v rovnakej situácii asi pred dvomi rokmi pred Olympiádou, keď Klaudia mohla ísť
reprezentovať Českú republiku. Nakoniec k prestupu nedošlo, a nevie povedať či urobil
dobre alebo nie. Má za to, že Adamov a Andreasov talent treba rozvíjať ďalej. Uprednostní
Adamovu a Andreasovou kariéru pred tým, aby reprezentovali Slovensko. Keď im Slovensko
nevie vytvoriť podmienky, nech idú ďalej, pretože potrebujú rásť.
L. Šandor: Súhlasí so stanoviskom rodičov. Je mu ľúto, aby náš najlepší pretekár odišiel do
inej krajiny. Ide mu o to, aby sme sa nedostali do sporu čo sa týka FIS bodov. Vrhlo by to
tieň na SLA.
M. Poľanová: Dokáže to pochopiť. Mala doma tiež športovcov, ktorí lyžovali. 8 rokov
nepoznala deň voľna. Robila všetko preto, aby mohla platiť všetky sveťáky. Je to na
rozhodnutí rodičov. Má za to, že to nie je nepriechodné a dôležitá je komunikácia
s Ministerstvom školstva, SOV a Ministerstvom vnútra - DUKLA. Dôležité je, aby aj úsek
alpských disciplín fungoval na báze slušnej komunikácie a nie vydierania.
K. Mihok: Mrzí ho, že s odstupom času, keď sa riešila Veronika Zuzulová, sa situácia opäť
opakuje. Rozdiel medzi Klaudiou Medlovou bol ten, že z úseku dostala 90 % úsekových
zdrojov, aby sa mohla kvalifikovať do Sochi a v ÚAD mu to pripadá, že to robia takým
štýlom „urobme maximum aby sme znepríjemnili týmto ľudom lyžovanie.“ Bude potrebné to
vysporiadať na všetkých inštitúciách – SOV, Ministerstvo školstva. Treba sa zamyslieť prečo
SLA musí riešiť takúto situáciu. Aj členovia P-SLA zlyhali, že to nechali zájsť až tak ďaleko.
V iných úsekoch by sa už dávno určil termín mimoriadnej členskej schôdze. Je to patový stav
pre slovenské lyžovanie. Ak nie sme schopní vytvoriť podmienky v rámci našich štruktúr pre
top športovcov, ako budeme motivovať a vytvárať podmienky pre deti a mládež.
M. Mersich: Urobil telefonát na FIS ohľadom tejto situácie. Situácia je taká, že my ako
asociácia máme zodpovednosť za konanie pretekára. A asociácia má urobiť rozhodnutie či
áno alebo nie. Arbitrážna komisia povedala, že posledných 5 rokov nemá nejaký
kontroverzný stav. Pravidlá sú jasné, bez súhlasu nie je možný žiadny prestup. My ako
asociácia musíme predložiť doklady, ktorých súčasťou je aj pas.
T. Žampa: Poďakoval tým, ktorý vyslovili morálny súhlas. Skôr ako Žampovci požiadali
o tento papier, s druhou federáciou si naštudovali všetky presné kroky. Prvým krokom je
vyžiadanie súhlasu. Slušne sa dohodnúť. Neprišiel dnes s novinármi, nemá chuť bojovať ďalej.
Má chuť urobiť Adamovi maximálne podmienky a chce to urobiť slušne. Je to Adamove
definitívne rozhodnutie. Môže sa zmeniť iba po 20.3.2015. Predseda vlády, predseda
parlamentu a minister školstva zaujmú k tomuto stanovisko, pretože to nie je ľahká situácia.
Možno to bude signál, nech ide tento pretekár, ak sa štát nevie o neho postarať. Možno
bude spúšťací element, ktorý zobudí túto vládu.

F. Repka: počuli sme názory členov P-SLA. P-ÚAD musí prijať nejaké rozhodnutie a toto
bude posunuté P-SLA. Členovia P-SLA budú hlasovať elektronicky. Rešpektuje toto
rozhodnutie, aj keď je mu to ľúto. Má za to, že by sa mal hľadať priestor na riešenie tejto
situácie. Ak je to stanovisko definitívne a nie sme schopní vytvoriť mu požadované
podmienky, asi by bolo nekorektné hádzať mu polená pod nohy.
UZN. 18-15/227
P-SLA poveruje P-ÚAD, aby sa k 23.3.2015 vyjadrilo k žiadosti o prestup Adama
a Andreasa Žampovcov a 24.3.2015 budú členovia P-SLA hlasovať elektronicky.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2 – Požiadavky Komisie vzdelávania SLA
UZN. 18-15/228
P-SLA schvaľuje presunutie bodu č. 2 na ďalšie zasadnutie z dôvodu odchodu p.
Ternavského zo zasadnutia.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3 – Prejednanie odvolania Jána Garaja proti rozhodnutiu DK zo dňa
22.12.2014
Počas prerokovávania tohto bodu boli na zasadnutí prítomní Ján Garaj a JUDr. Monika
Maršáleková.
Prezident vyzval predsedkyňu Disciplinárnej komisie, M. Poľanovú, aby predniesla stanovisko
disciplinárnej komisie k odvolaniu p. Garaja, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto zápisu.
M. Poľanová informovala členov P-SLA, že zloženie DK sa počas disciplinárneho stíhania
menilo. Predniesla stanovisko DK.
P. Repka poďakoval p. Poľanovej a odovzdal slovo pani doktorke Maršálekovej.
M. Maršáleková oboznámila členov o dôvodoch, prečo je p. Garaj obvinený. Ak by mohla
vychádzať z vyjadrenia, ktoré dal prvostupňový disciplinárny orgán je rozporuplné.
Očakávala, že disciplinárna komisia bude jednať v súlade s disciplinárnym poriadkom.
Namietala na skutočnosti vo vzťahu ku KRK. Ani odôvodnenie disciplinárneho rozhodnutia
jej nedáva odpovede na námietky. Je presvedčená že DK mala rozhodnúť na prvom
prejednaní a nemala ho prerušovať ani presúvať. Prvé disciplinárne jednanie má také vady, že
celé disciplinárne konanie je zmätočné. Keď chcete niekoho vylúčiť, disciplinárny poriadok to
ani neumožňuje. Z tohto vyplýva zastavenie konania voči J. Garajovi z dôvodu procesných
chýb a z toho dôvodu, že sa skutok nestal.

M. Poľanová: DK nemá už možnosť ďalej konať, preto je potrebné aby P-SLA sa vyjadrilo
k vylúčeniu resp. nevylúčeniu J. Garaja.
T. Žampa: Má za to, aby si problém vyriešil úsek alpských disciplín.
F. Repka: požiadal členov P-SLA aby vyjadrili konštruktívne stanovisko k danej veci. Máme tu
názory dvoch strán a je potrebné sa vyjadriť.
M. Poľanová: navrhuje aby sa vyjadrilo oficiálne vedenie ÚAD, ktoré bude zvolené na
mimoriadnej členskej schôdzi úseku alpských disciplín 18.04.2015.
T. Žampa: Ak DK stiahne svoje stanovisko v akom postavení bude Ján Garaj?
F. Repka: Požiadavka zo strany p. Maršálekovej je, že skutok sa nestal. Sú vytýkané procesné
chyby. Zastavenie DK. P. Poľanová navrhla vysporiadanie po MČS. V každom prípade P-SLA
musí k tomu zaujať právne stanovisko.
M. Malák: Chcel by sa opýtať p. Garaja či má pocit viny keď spätne hodnotí svoje konanie.
J. Garaj: Ako sa voči nemu začalo poľovať našiel si právnu zástupkyňu a tá má všetky jeho
vyjadrenia. Preto prosí všetky otázky smerovať na p. Maršálekovú.
P. Garaj a p. Maršáleková opustili miestnosť rokovania.
F. Fepka: Na základe oboznámenia členov P-SLA so stanoviskami oboch strán poprosil
o vyjadrenia členov P-SLA.
Ivanič: Je tu skutková podstata. Potvrdzuje návrh KRK, ktorá sa podieľala na konaní DK. Má
za to, že trest je ešte nízky.
M. Kurcáb: Pozvánka, ktorú rozposlal p. Garaj nespĺňala náležitosti, ktoré mala. Akceptuje
stanovisko, že to bola vôla členskej základne, avšak napriek tomu to nespĺňalo podmienky
zvolania. KRK riešilo to že p. Garaj prekročil právomoci a organizácia nebola v súlade so
stanovami. Spúšťač všetkého bola práve táto MČS zvolaná na 18.10.2014.
F. Repka: Predniesol svoje stanovisko otvorene. Za túto vec je zodpovedné veľké
predsedníctvo, ktoré nevyriešilo situáciu na základe podnetov. To vyústilo až do
disciplinárneho konania. Ako odvolací orgán môže dnes P-SLA rozhodnutie Disciplinárnej
komisie iba zmeniť alebo zrušiť. Nemôže ho potvrdiť.

UZN. 18-15/229
Členovia P-SLA súhlasia so zrušením disciplinárneho konania vedenému voči
Jánovi Garajovi.
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 2
Nehlasovali: 2
Z dôvodu rovnosti počtu hlasov bol rozhodujúcim hlasom hlas prezidenta a teda
disciplinárne konanie voči Jánovi Garajovi bolo zrušené.
Ján Garaj a JUDr. Monika Maršáleková boli opäť prizvaní do rokovacej miestnosti.
Prezident informoval disciplinárne stíhaného Jána Garaja o výsledku hlasovania:
P-SLA hlasovalo ohľadom disciplinárneho konania a výsledok je zrušenie konania. F. Repka
verí, že sa táto situácia už nebude opakovať a nebude sa toto rozhodnutie zneužívať. Bol by
rád, ak by tento krok brali ako ústretový krok k členom.
K bodu 4 – Kontrola úloh a uznesení
KONTROLA ÚLOH
Úloha 14/9. 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
Projekt SES CUP bol vypracovaný, odprezentovaný na FIS kongrese v Barcelone, kde bol predložený na
zasadnutí SES.Na usporiadanie tohto podujatia bol však vybraný iný kandidát.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Úloha 16/9. P-SLA – trvá
Se-SLA spolu so športovými riaditeľmi vypracuje projekt Erasmus.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: ASAP

Projekt je vypracovaný v kooperácii so Španielmi, momentálne čakáme na stanovisko z Európskej komisie, či
bude projekt schválený.

------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Všetci reprezentanti majú reprezentačné zmluvy podpísané okrem týchto reprezentantov:
Za ÚAD : Adam a Andreas Žampa, Veronika Velez-Zuzulová, Matej Prieložný, Daniela Kamenická, Barbora Lukáčová
Za SÚ: Jozef Caban, Tomáš Zmoray
Predseda ÚAD informoval členov P-SLA, že p. Lukáč poslal e-mailom vyjadrenie o ukončení reprezentovania Barbory
Lukáčovej v zjazdovom lyžovaní. P-SLA nemá písomné vyjadrenie a preto bude žiadať p. Lukáča o jeho zaslanie.

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. 15-14/172 – trvá
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 – trvá
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. 16-14/187 - trvá
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN 16-14/197 - trvá
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. 17-15/203 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje zmeny a doplnenia v Registračnom, licenčnom a prestupovom poriadku SLA
podľa prílohy e-mailu s platnosťou od 05.01.2015.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/204 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje zmeny a doplnenia v Rokovacom poriadku Predsedníctva SLA podľa prílohy
e-mailu s platnosťou o 05.01.2015.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/205 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje zmeny a doplnenia v Disciplinárnom poriadku SLA podľa prílohy e-mailu
s platnosťou od 05.01.2015.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
UZN. 17-15/206 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou DE PLANO s. r. o., IČO: 36830780,
predmetom ktorej je komplexné vedenie účtovníctva Slovenskej lyžiarskej asociácie s účinnosťou od
1.1.2015 s mesačnou odmenou za poskytnuté služby v sume 665,-€ bez DPH. Odmena za spracovanie
ročného daňového priznania dani z príjmov PO činí sumu 400,-€ bez DPH. Zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú, možno ju ukončiť vzájomnou dohodou alebo výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4
Hlas poradný: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/207 – prijaté elektronicky
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013, 84/2014 Z. z. P-SLA schvaľuje
vypracovanie bezpečnostného projektu pre Slovenskú lyžiarsku asociáciu spoločnosťou
CBsoft s. r. o. v sume 550,-€ bez DPH vrátane školenia k danej problematike ochrany
osobných údajov v sume 55,-€ bez DPH (školenie do 5 osôb).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4
Hlas poradný: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/208 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje uzatvorenie Mandátnej zmluvy s p. Ing. Vladimírom Antolom, Nábrežie A.
Stodolu 1747/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 1038073674 predmetom ktorej je výkon
funkcie sekretárašportového riaditeľa úseku alpských disciplín SLA. Dohodnutá mesačná paušálna odmena je
vo výške 1000,-€ s DPH. Účinnosť zmluvy od 01.01.2015.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4
Hlas poradný: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/209
P-SLA schvaľuje preplatenie nákladov vo výške 200,- € pre vedúceho komisie
vzdelávania spojené s testami ISSIA z nákladov ÚAD.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/210
P-SLA schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške 200,- € komisii vzdelávania za vypracovanie
nasledovných akreditácii, ktorým skončila platnosť dňa 8.1.2015:
Tréner zjazdového lyžovania I., II. a III. Kvalifikačného stupňa

Učiteľ zjazdového lyžovania I., II. a III. Kvalifikačného stupňa
Tréner bežeckého lyžovania I., II. a III. Kvalifikačného stupňa
Tréner snowboardingu I., II. a III. Kvalifikačného stupňa
Učiteľ snowboardingu I., II. a III. Kvalifikačného stupňa
Rozhodca zjazdového lyžovania I., II. a III. Kvalifikačného stupňa
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/211
P-SLA poveruje prezidenta a športových riaditeľov o prerokovaní spolupráce s vedúcim
komisie vzdelávania do nasledujúceho P-SLA.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 17-15/212
P-SLA poveruje Se-SLA a prezidenta vypracovaním schémy čerpania rozpočtu na rok 2014
a 2015, ktorá bude prednesená členom P-SLA na nasledujúcom zasadnutí.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/213
Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 4 na nasledujúce rokovanie
P-SLA z dôvodu neschválenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/214 - trvá
P-SLA schvaľuje zmluvy prednesené Denisou Kubusovou, okrem časti 10.1- Svetový pohár
v alpskom lyžovaní 2016, ktorú preverí právnik, aby nevznikli žiadne finančné náklady pre
SLA vyplývajúce z organizácie Svetového pohára. M. Mersich navrhuje, aby sa pre toto
podujatie uzavrela samostatná zmluva so spoločnosťou TMR, kde bude definované, že všetky
práva a povinnosti FIS, INFRONT vyplývajúce z organizovania Svetového pohára budú na
účet organizátora - TMR.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/215
P-SLA poveruje Sekretariát korekciou žiadosti o dotáciu na ministerstvo v pomere 65 %
finančných prostriedkov na reprezentáciu a 35 % na mládež.
Z: 8:
Proti: 0
Zdržal sa: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/216
Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 7 na nasledujúce zasadnutie
P-SLA z dôvodu neschválenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/217
P-SLA schvaľuje termín konania Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD SLA na deň 18.4.2015
v Banskej Bystrici. Delegačný kľúč a pozvánka budú stanovené v súlade s platnou legislatívou
SLA.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Nehlasoval: 2 (Mersich, Ivanič)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/218
Predsedníctvo SLA kooptuje k Marinovi Mersichovi – predsedovi ÚAD dvoch členov P-SLA
a to Moniku Poľanovú – predsedníčku úseku akrobatického lyžovania a Františka Repku –
prezidenta SLA, aby dočasne viedli úsek alpských disciplín a suplovali P-ÚAD do konania
MČS, teda do 18.04.2015.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/219
P-SLA sa riadi Stanovami z 25.05.2013.
Za: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/220
P-SLA schvaľuje JUDr. Mariánovi Rebrovi úhradu zvyšnej sumy v právnej veci JASPIC, s. r. o.
vo výške 1593,50 €.
Za: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 1(Ivanič)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/221
P-SLA schvaľuje doplnenie troch členov úseku snowboardingu Henrieta Hanicová, Lukáš
Droppa, Jaroš do reprezentačného družstva.
Za: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/222
P-SLA potvrdzuje zloženie disciplinárnej komisie vo veci disciplinárneho konania voči p.
Tomášovi Žampovi v zložení: Marino Mersich – predseda DK, Ing. Vladimír Antol, Martin
Kurcáb.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 18-15/243 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje navýšenie mzdy administratívnej pracovníčky Denisy Kubusovej o 250,€/mesačne brutto (mzda vrátane nadčasov) počas zastupovania a vykonávania pracovnej
agendy generálnej sekretárky Petry Penkert.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
K bodu 5 – Čerpanie k 31.12.2014
F. Repka informoval členov, že dňa 16.3.2015 mal stretnutie s p. audítorkou ohľadom
ukončenia účtovnej závierky za rok 2014. Vzhľadom na okolnosti nebolo možné audit
uzatvoriť. Z pohľadu účtovného je všetko v poriadku, avšak na SLA od marca 2014 prebieha
daňová kontrola v súvislosti s MSJ. Do dnešného dňa daňová kontrola nie je ukončená.
Z tohto dôvodu p. audítorka neuzavrie audit. V priebehu týždňa od 23.3 do 27.3 bude táto
daňová kontrola ukončená. Po audite bude vyčíslená účtovná závierka. Po tomto audite bude
nasledovať audit od novej audítorky.

F. Repka informoval členov, že bola vrátená suma vo výške 12 728,49 € na účet Ministerstva
školstva z dôvodu nenaplnenia rozpočtu MSJ v Jasnej 2014. Se-SLA žiadal o odpustenie dlhu,
avšak prišla rezolútna odpoveď, že naša žiadosť je zamietnutá. Z tohto dôvodu bola táto
čiastka vrátená.
F. Repka navrhol presunúť bod č. 5 na nasledujúce zasadnutie - po vykonaní
auditu. Členovia P-SLA súhlasili.
K bodu 6 – čerpanie 2015
F. Repka informoval členov P-SLA, že im bolo v podkladoch elektronicky zaslané čerpanie za
rok 2015 – výstup z účtovníctva. Zdôraznil, že potrebujeme, aby čerpanie bolo prehľadné
v rámci transparentnej asociácie a aby sa v ňom vedel zorientovať každý člen občianskeho
združenia a člen P-SLA. Prezident má za to, že je potrebné zjednotiť kapitoly. Prezident
predniesol návrh na rok 2015, ktorého cieľom je, aby boli nastavané pre každý úsek rovnaké
kapitoly. Ak to bude jednotné, bude to možné jednoducho zverejniť aj v transparentnej
asociácii.
F. Repka predniesol stanovisko z FIS k prideleniu finančných prostriedkov, ktoré tvorí
prílohu tohto zápisu.
F. Repka vzhľadom na nespokojnosť úsekov s kľúčom na prerozdelenie finančných
prostriedkov, položil členom P-SLA otázku, či je z ich strany ochota zmeniť tento kľúč.
V prípade ak áno, Se-SLA je schopný v priebehu mesiaca pripraviť nové modely
prerozdeľovania finančných prostriedkov, s tým, že do jeho vytvorenia bude SLA fungovať
zatiaľ provizórne.
M. Mersich: Časť peňazí z FIS je pridelená za to, že príde nejaký pretekár a vieme, že sme na
podujatie neposlali toľko pretekárov, koľko sme mohli, tak bude pridelených menej peňazí.
Ale otázka je koľko stojí jeden pretekár. Na základe výsledkov popularity športu je viacero
kritérií, ale my sme sa nedostali výsledkami na ten strop, aby nám umožnil zvýšiť príjem
finančných prostriedkov. Mali by sme mať majstrov sveta aby sme dostali viac peňazí.
V tabuľke sú zohľadnené výsledky aj početnosť základne. Tá tabuľka sa mení každý rok.
M. Poľanová: Na tejto tabuľke sa pracovalo už 15 rokov. Vždy sa viedli spory a otázka bola,
ako ju vypracovať, aby to bolo spravodlivé.
J. Tanczos: Sme v situácii, že nás je málo. Každý šport má svoje práva. Avšak športy, ktoré
majú málo členov, nemajú skoro žiadne práva. Táto tabuľka je podľa neho motivačná.

Revúcky: Peniaze sa dávajú ako povedal M. Mersich - popularita športu x výsledky x
početnosť aktívnej základne do 18 rokov. Pokiaľ nebudú výsledky, nebudú ani peniaze. A.
Revúcky súhlasí s myšlienkou F. Repku a je za neho. Avšak neporozumel novej vízii p.
prezidenta. Má za to, že sú dva spôsoby ako rozdeliť finančné prostriedky. Buď od začiatku
celý rozpočet rozdeľme na úseky a nech si úseky robia čo chcú. A druhá cesta je, že dáme
prostriedky na top teamy a zvyšok sa rozdelí podľa kľúča. Mali by sme sa rozhodnúť, ktorou
cestou ideme a vyhodnotiť, čo z toho vyplýva. Čo sa týka tejto tabuľky, nerozumie ako sa
tvorí, ale možno by bolo dobré ku každej položke vysvetliť čo znamená. Navrhuje, aby bola
vytvorená pracovná komisia, ktorú bude tvoriť člen každého úseku a aby každé číslo
v tabuľke malo svoje vysvetlenie.
M. Mersich: Vie, že p. Revúcky písal list, kde riešil rozpočet. Otázka M. Mersicha je, či p.
Revúcky považuje túto tabuľku za zlú a či si myslí, že nové riešenie je zlé pre malé úseky.
J. Tanczos: Tento variant je likvidačný pre malé úseky.
Revúcky: Má za to, že by bolo najprospešnejšie, ak by sa vytvorila pracovná komisia, ktorá by
vypracovala konsenzus a členom P-SLA by tak uľahčila prácu.
UZN. 18-15/230
P-SLA poveruje Se-SLA a prezidenta prípravou modelov prerozdeľovania
finančných prostriedkov. Termín doručenia je minimálne 15 dní pred konaním
nasledujúceho zasadnutia P-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 18-15/231
P-SLA súhlasí s presunutím bodu č. 6 – čerpanie 2015 a bodu č. 7 – schválenie
rozpočtu 2015 na nasledujúce zasadnutie P-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prezident ďalej informoval, že nové modely prerozdelenia financií budú prístupné celej
členskej základni prostredníctvom predsedníctva daného úseku.
K bodu 8 – odsúhlasenie zmlúv na podpis
Mgr. Denisa Kubusová predniesla odsúhlasenie zmlúv na podpis:

Obchodný partner
Kristína Saalová
SOV
SOV
KŠZ

Predmet zmluvy
Poskytnutie peňažného daru na
podporu športovej prípravy
Podpora SOT pretekára Samuela
Šenkára (ÚAD SLA)
Podpora SOT pretekárky Barbory
Klementovej (BÚ SLA)
Zmluva o členskom príspevku

Suma
v EUR
(+/-)

Doba trvania
zmluvy

-1.499,02 €

-

2.000,- €
jednorázovo
2.000,-€
jednorázovo
531,-€
ročne

do 31.12.2015
do 31.12.2015
1.1.-31.12.2015

UZN. 18-15/232
P-SLA schvaľuje zmluvy prednesené Denisou Kubusovou.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9 – Mimoriadna členská schôdza ÚAD
Prezident informoval členov, že im boli elektronicky zaslané podklady k tomuto bodu. Na
minulom zasadnutí bol odsúhlasený dátum a miesto konania MČS ÚAD. Dnes je potrebné
schváliť program a delegačný kľúč.
M. Mersich: Povedal svoj názor aj minule, keď bola zvolaná MČS. Máme stanovy a jasné
vnútorné pravidlá, na základe ktorých by mal byť zvolený delegačný kľúč.
Najdemokratickejšie podľa Mersicha by bolo, keby sa mohol zúčastniť každý člen.
V stanovách je napísané, že člen ma vykonávať aktívne právo prostredníctvom jeho klubu.
Teda klub mu dá mandát. Mysli si, že členovia by nemali vykonávať svoje právo
prostredníctvom iných klubov. Z toho dôvodu M. Mersich pripravil nejaké zmeny.
L. Šandor sa musí ospravedlniť, ale súhlasí s predloženým návrhom delegačného kľúča
právneho zástupcu SLA vrátane rokovacieho a volebného poriadku.
F. Repka: Tento kľúč vychádza z druhého najväčšieho úseku – bežeckého. Má za to, že ak to
funguje na inom úseku malo by to fungovať na každom.
Ivanič: Na bežeckom úseku tento kľúč v minulosti mali, avšak na základe stanoviska
niekoľkých právnikov, že v Stanovách nemáme ošetrené kolektívne členstvo sú toho názoru,
že je chyba v Stanovách. Na najbližšej členskej schôdzi budú pravdepodobne zvolávať valné
zhromaždenie, teda všetkých členov. Mal by byť delegovaný každý, kto má platný členský
preukaz v danom úseku.

M. Maršáleková: Porovnávala asociáciu s Českým lyžiarskym zväzom. Ten funguje na
rovnakom princípe. Tiež je rozdelený na úseky a má stanovený delegačný kľúč fixne v
štatúte. Občianske združenie funguje na základe toho, čo je jeho účel – výchova mládeže.
Toto je záujmové združenie, ktoré sa zameriava na výchovu mládeže. A tým, že vyberieme
len vybranú skupinu ľudí nad 18 rokov, demotivujeme kluby, aby zvyšovali členskú základňu,
pretože sa nebudú môcť podieľať na rozhodovacích právomociach.
M. Hliničan: Oni majú všetkých členov, ktorých majú v jednom klube. Teraz podľa tohto
kľúča, sa mu zdá, že by mal týchto členov rozdeliť do viacerých klubov, ak sa na to pozerá
z politického hľadiska. Príde mu to nefair.
K. Mihok: Nevidí problém vo veľkých kluboch. Táto otázka je položená na kluby, kde je väčší
počet členov. V snowbordingu nemajú tri poriadne kluby, kde by mali po 10-15 aktívnych
členov.
M. Malák: V roku 2011 mali nastavený kľúč, ktorým sa postavili férovo k členskej základni.
Zohľadňoval to, aby motivovali usporiadateľov pretekov a členskú základňu. Zmenou Stanov
boli zlikvidovaní z tohto kľúča a preto sa ho až tak nedržia. Ak by sa malo ísť podľa kľúča
predneseného prezidentom, treba to opraviť od 3-10 členov a treba sa vrátiť k tomu, že
členovia P-ÚAD by mali byť delegovaní klubmi, aby mohli hlasovať. Nech hlasujú všetci, ale aj
tie deti, ktoré sú v kluboch nech majú zástupcu na členskej schôdzi.
Ivanič: Nechce rozhodovať proti ÚAD. P-ÚAD má síce len jedného člena, ale má dvoch
kooptovaných členov a preto žiada, aby si sadli a vyriešili túto otázku.
F. Repka: Kľúč musí schváliť dnes P-SLA. Sú navrhnuté dve zmeny, a to zrušiť hlasovanie
členov P-SLA, keďže je to proti Stanovám a tiež opraviť počet členov klubu z 0 na 3, keďže
podľa Stanov musí mať organizačná zložka zaregistrovaných minimálne 3 členov.
M. Poľanová: Navrhla kľúč za každý troch členov jeden delegát.
M. Mersich: predniesol návrh delegačného kľúča a programu.
F. Repka: navrhol, aby program zostal taký ako je predložený, nakoľko je spracovaný
a doporučený právničkou SLA.
Organizačná zložka lyžiarskeho športu, ktorá bola registrovaná v SLA k 31.12.2014 a mala
splnené členské povinnosti k 31.12.2014, môže nominovať na mimoriadnu členskú schôdzu
taký počet delegátov, koľko je členov odborného úseku ÚAD, sú registrovaní v SLA pod
touto organizačnou zložkou lyžiarskeho športu ku dňu 16.3.2015, a ktorý ku dňu konania
mimoriadnej členskej schôdze dovŕšil 18 rokov a ktorého členstvo v SLA nebolo
registrované po 16.03.2015.

M. Maršáleková: Navrhla, aby si do budúcnosti delegačný kľúč schválila členská schôdza.
M. Mersich: Dáva za pravdu M. Maršálekovej, členská schôdza nemôže diktovať
predsedníctvu. Kľúč pre určenie počtu hlasov na členskú schôdzu určuje predsedníctvo ÚAD
pri dodržaní pomerného princípu členov. Otázka je aký je pomerný princíp počet členov?
Predsedníctvo rozhoduje o delegačnom kľúči a teda predsedníctvo môže len brať na
vedomie návrh z členskej schôdze. Čo sa týka delegačného kľúča. Kľúč určuje P-ÚAD pri
dodržaní pomerného princípu členov. Otázka je, ktorý pomerný princíp členov je
spravodlivejší.
UZN. 18-15/233
P-SLA schvaľuje presný termín a miesto Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských
disciplín SLA na 18. apríla 2015 o 10.00 hod. v Hoteli DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská
Bystrica.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 18-15/234
P-SLA schvaľuje pozvánku Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín s týmto
programom schôdze:
Prezentácia od 9.00 – 9.45 hod.
1. Otvorenie a oznámenie o uznášaniaschopnosti Mimoriadnej členskej schôdze
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
4. Schválenie programu Mimoriadnej členskej schôdze
5. Diskusia
6. Správa mandátovej komisie
7. Odvolanie predsedu Predsedníctva ÚAD
8. Voľba predsedu, podpredsedu a ostatných členov Predsedníctva ÚAD
9. Správa volebnej komisie
10. Návrh a schválenie uznesení Mimoriadnej členskej schôdze
11. Rôzne
12. Záver
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
Pozvánky na Mimoriadnu členskú schôdzu budú delegátom odoslané najneskôr 3. apríla
2015 prostredníctvom Sekretariátu SLA.
UZNESENIE 18-15/235 - NEPREŠLO
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý

je registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Počet registrovaných členov klubu ÚAD s platným členským v ÚAD SLA a za každých
ďalších 10 členov nad počet 40 je 1 delegát:
· 3-10 členov = 1 delegát,
· 11-20 členov = 2 delegáti,
· 21-30 členov = 3 delegáti,
· 31 a viac členov = 4 delegáti,
Za: 4 (Mihok, Šandor, Tanzcos, Repka)
Proti: 4 (Poľanová, Hliničan, Ivanič, Mersich)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2 (Kartik, Malák)
UZN. 18-15/236 – NEPREŠLO
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý
je registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Organizačná zložka lyžiarskeho športu, ktorá bola registrovaná v SLA k 31.12.2014 a mala
splnené členské povinnosti k 31.12.2014, môže nominovať na mimoriadnu členskú schôdzu
taký počet delegátov, koľko je členov odborného úseku ÚAD, sú registrovaní v SLA pod
touto organizačnou zložkou lyžiarskeho športu ku dňu 16.3.2015, a ktorý ku dňu konania
mimoriadnej členskej schôdze dovŕšil 18 rokov a ktorého členstvo v SLA nebolo
registrované po 16.03.2015.
Za: 4 (Hliničan, Poľanová, Ivanič, Kartik)
Proti:3 (Mihok, Tanczos, Repka)
Zdržal sa: 1 (Mersich)
Nehlasoval:2 (Malák, Šandor)
Vzhľadom na skutočnosť, že pri hlasovaní o UZN. 18-15/235 a UZN. 18-15/236 nebolo
schválené ani jedno z uznesení, p. prezident vyzval členov, aby sa vyjadrili k vzniknutej
situácii a navrhol 10-minútovú prestávku.
Po prestávke p. prezident vyzval členov, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu
o Mimoriadnej členskej schôdzi ÚAD, tým prispeli k riešeniu vzniknutej situácie na úseku
alpských disciplín a vyjadrili svoj názor jasným postojom pri hlasovaní.

M. Malák: Nehlasoval ani pri jednom návrhu. Z jeho pohľadu to nie je alibizmus. Boli
prednesené dva návrhy kľúčov, keby sa priklonil k jednému z kľúčov, druhá strana by mala
problém. Jeho záujem je, aby sa vytvoril kľúč, ktorý nebude spochybnený.
Ivanič: Navrhuje aby zostal kľúč navrhnutý p. prezidentom na základe stanoviska právneho
zástupcu SLA, avšak žiada zmenu, aby za každých troch členov bol jeden delegát. Má za to, že
je to reálny kompromis.
M. Maršáleková: Ako kompromis navrhla, aby delegačný kľúč bol za každých 5 členov 1
delegát. Má za to, že tento pomer by mohol byť akceptovaný oboma stranami.
UZN. 18-15/237
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý
je registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Za každých troch členov s klubovou príslušnosťou jeden delegát.
Za: 5
Proti: 3
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
J. Tanczos pripomienkoval prečo sa nehlasovalo aj o druhom návrhu, ktorý predniesla M.
Maršáleková. Na základe tohto podnetu prezident dal hlasovať o zrušení UZN. 18-15/237.
UZN. 18-15/237 - ZRUŠENÉ
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý
je registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Počet aktívnych registrovaných členov klubu ÚAD s platných členským v ÚAD SLA
v evidencii SLA:
 3 – 6 členov = 1 delegát
 7 – 10 členov = 2 delegáti
 11 - 14 členov = 3 delegáti
 15 – 18 členov = 4 delegáti
 Atď.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZN. 18-15/238
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý
je registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Počet aktívnych registrovaných členov klubu ÚAD s platným členským v ÚAD
SLA v evidencii SLA :
· 3- 5 členov = 1 delegát,
· 6-10 členov = 2 delegáti,
· 11-15 členov = 3 delegáti,
· 16-20 členov = 4 delegáti,
· 21-25 členov = 5 delegátov
atď.
Za: 8 (Mihok, Poľanová, Repka, Hliničan, Malák, Kartik, Tanczos, Ivanič)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Mersich)
Nehlasoval: 1 (Šandor)
Do úvahy sa berie stav členskej základne k 30.dňu pred dátumom konania Mimoriadnej
členskej schôdze t.j. 20.03.2015.
Delegátom môže byť len člen SLA registrovaný v SLA za klub, za ktorý bol nominovaný ku dňu
stanovenia kľúča a dovŕšil v deň konania Mimoriadnej členskej schôdze 18. rok svojho veku.
Všetci zúčastnení sa musia pri prezentácii preukázať platným členským preukazom SLA.
UZN. 18-15/239
V prípade, že Mimoriadna členská schôdza ÚAD SLA nebude uznášaniaschopná, náhradná
Mimoriadna členská schôdza ÚAD SLA sa bude konať 18. apríla 2015 o 10.30 hod.
s totožným programom Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD SLA.
Za: 7
Proti:0
Nehlasoval:2 (Mersich, Kartik)
UZN. 18-15/240
P-SLA schvaľuje Marino Mersich za predsedajúceho Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD
SLA konanej dňa 18.04.2015 v Hoteli Dixon BB.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
UZN. 18-15/241

P-SLA schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku Mimoriadnej členskej schôdze
ÚAD SLA, konanej dňa 18.04.2015 v Hoteli Dixon BB.
Za: 8

Proti: 0

Nehlasoval: 1

K bodu 10 – FIS konferencia 2015 Varna
Denisa Kubusová vyzvala členov, aby sa vyjadrili, či budú nejaké zmeny v komisiách oproti
minulému roku. Michal Malák informoval, že sa nebude môcť konferencie zúčastniť. BÚ bude
riešiť zástupcu za M. Maláka. Do 01.04. je potrebné zaslať zoznamy členov jednotlivých
komisií, preto sa členovia dohodli, že o tomto bode budú hlasovať elektronicky.
UZN. 18-15/242
Členovia P-SLA súhlasia, že bod č. 10 budú schvaľovať elektronicky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11 – Informácie KRK SLA
M. Kurcáb informoval, že od posledného zasadnutia predsedníctva SLA sa Kontrólno-revízna
komisia SLA nezaoberala žiadnym podnetom a po vykonaní auditu bude riešiť hospodársku
agendu.
V Poprade, 17.03.2015
Termín nasledujúceho zasadnutia: elektronicky sa dohodne
Trvanie: 8 hodín
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