Zápis zo 16. zasadnutia Predsedníctva SLA

Termín zasadnutia: 24.5.2021 o 10:45h
Miesto: Banská Bystrica
Prítomní členovia P-SLA: Ivanič, Garaj, Mersich, , Mesík, Zlevský, Hliničan, Dluhoš, Halíř, podľa
priloženej prezenčnej listiny
Prítomní členovia KRK: Petra Penkert
Hostia: podľa priloženej prezenčnej listiny
Predsedajúci: Ivan Ivanič
Zapisovateľ: Ivan Karkošiak
Overovatelia: J.Garaj, M. Mesík

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Krízová situácia v SLA
Konferencia SLA
Rôzne
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA Ivan Ivanič, privítal prítomných členov a skonštatoval uznášania
schopnosť pléna. Zo stretnutia sa ospravedlnili T.Murgač a J.Gantnerová ml. P-SLA schválilo navrhnutý
program zasadnutia. Zápis vypracuje I.Karkošiak, overia J.Garaj a M.Mesík.
Prezident SLA informoval o novom vedení UAL, nový P-UAL je p.Červeň, členovia Majerčák,
Jurečková, ktorí boli zvolení na ČS ÚAL 17.5.2021
Prezident SLA vysvetľuje dôvody, prečo sa uskutočňuje P-SLA.

2. Krízová situácia v SLA
Prezident SLA sa kvôli neschváleným uznesenia v el. hlasovaní, ktoré sa týkali práce Krízového štábu
(KŠ), rozhodol dať hlasovať v P-SLA o svojej dôvere.
P.Dluhoš zdôvodnil, že elektronicky nehlasoval kvôli nedostatku informácií. Hovorí, že má pocit, že mu
chýba dôvera v P-AD. Nepáči sa mu štýl komunikácie predsedu Krízového štábu M.Kurcába. Má
problém s procesmi v SLA. Zdôraznil, že najvyšším výkonným orgánom SLA je P-SLA a nie krízový
štáb. Všetky rozhodnutia krízového štábu by mali prejsť schvaľovaním P-SLA. Vyjadril nesúhlas so
zmluvou o GDPR.
M.Kurcáb – ako predseda KŠ, si nevie predstaviť, aby každé rozhodnutie prechádzalo schválením PSLA,
kvôli pružnosti a operatívnosti. Z tohto dôvodu M.Kurcáb odmieta spolupracovať s M.Mersichom, keďže
z jeho pohľadu brzdí rozhodnutia KŠ a navyše je neprijateľná osoba pre verejnosť. Nie je to osobná
animozita,ale pokiaľ bude M.Mersichovi P-SLA vyslovená dôvera, M.Kurcáb nebude pre SLA pracovať
ako predseda KŠ.
- vysvetlil obsah listu z MV o rozpustení SLA ako O.Z., ako aj popísal našu reakciu na tento list
prostredníctvom právnickej kancelárie
- Informoval o zamietnutí Žaloby SLA na priznanie odkladného účinku správnej žalobe
M.Mersich sa vyslovil, že Prezident SLA má stmeľovať a on osobne má obavy z rôznych vecí, ktoré sa
dejú. Útoky na svoju osobu pokladá za nepodložené, nenechá sa osočovať. Bojuje cez svoje kontakty za
SLA. Postoj M.Kurcába voči svojej osobe považuje za vydieranie.
Prezident SLA tvrdí, že verejne vždy chránil M.Mersicha. Chce, aby Predsedníctvo SLA vyslalo jasný
signál aj vonku, že SLA prechádza aj vnútornou reformou. Prezident SLA zvažuje na Konferencii SLA
dať návrh na vyslovenie dôvery Predsedníctvu SLA a dáva hlasovať P-SLA o dôvere k Prezidentovi SLA
a viceprezidentom.
M.Hliničan 100% podporuje Prezidenta SLA a Krízový štáb. Nesúhlasí so zmluvou M.Kurcába a chcel
by ju pozmeniť. Argumentuje , že nemá dosť informácií o peniazoch. M.Mesík súhlasí s nastaveným
trendom.
F.Zlevský súhlasí s Marekom a Martinom.
J.Garaj vychádza zo Stanov SLA a verí Prezidentovi SLA. Žiada hlasovať aj o sebe. Navrhuje Michala
Maláka za GS, ak vrátia SLA štatút. Informoval sa o zmluve so Sebastiánom Pavelkom.
V.Halíř vyslovuje dôveru Prezidentovi SLA a Krízovému štábu. Na Konferencii SLA končí v P-SLA.

M.Mersich verí, že sa SLA zachráni. Tvrdí, že pri kríze 2016 neprehral s jeho stratégiou ani jeden súd a
zopakoval, že ho M.Kurcáb svojim konaním vydiera. Mrzí, že je vynechaný z komunikácie a že sa s ním
neráta.
P.Dluhoš vyslovuje všetkým štatutárom dôveru. Ak si prítomní myslia, že je problémom, zariadi sa.
Uznesenie P-SLA 16/21/312
Hlasovanie o dôvere Ivanovi Ivaničovi
ZA 7
Proti 0
Zdržal sa 0
Uznesenie prijaté, P-SLA vyslovuje jednohlasne dôveru Prezidentovi SLA Ivanovi Ivaničovi. Ten sa
bude snažiť obnoviť Krízový štáb.
Uznesenie P-SLA 16/21/313
Tajné hlasovanie o nedôvere Marinovi Mersichovi.
Vyslovila sa mu 4 hlasmi nedôvera (Ivanič, Halíř, Hliničan, Mesík). 2 mu dôverujú (Mersich, Dluhoš), 1
sa zdržal (Zlevský) a 1 neprítomný (Garaj).
Uznesenie prijaté. P-SLA vyslovilo M.Mersichovi nedôveru.
Uznesenie P-SLA 16/21/314
V tajnom hlasovaní J.Garajovi mu bola vyslovená dôvera jednohlasne.
Uznesenie prijaté. P-SLA vyslovilo dôveru viceprezidentovi Garajovi.

3. Konferencia SLA
KRK na konferencii končí svoju činnosť. Podľa jej informácií končí aj podpredseda KRK.
Predsedníctvo SLA treba doplniť, keďže končí V.Halíř, T.Murgač a odišiel L.Šandor. J.Gantnerová ml v
PSLA by mala byť tiež nahradená, keďže pravidelne nehlasuje.
Ko-SLA by sa mala prebežne konať 30.6.2021 v Kremnici.

4. Rôzne
P- SLA navrhlo členov jednotlivých FIS komisií za SLA.
Prebehla diskusia o predaji áut. Zodpovednosť za predaj áut majú J.Garaj a M.Mersich.
Predsedníctvo SLA akceptuje platnosť el. hlasovaní o uzneseniach P-SLA č.15/21/301 až 311-el.
5. Záver
Prezident SLA bude informovať o krízovom štábe a ďakuje prítomným za účasť.

Príloha č.1 – prezenčná listina
Príloha č.2 – el. uznesenia P-SLA 15/20/246 až 15/21/311
Zapísal

Predsedajúci

Ivan Karkošiak

Ivan Ivanič

24.5.2021

24.5.2021

Overili

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

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

Ján Garaj

Martin Mesík

