P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Talent 2018 za podmienky z UZN
01-18/006 (Vyjadrenie SU a USK k splneniu kritérií športovcov týchto úsekov na
zaradenie do zoznamu). Rozdiel po úprave sa presunie do sub-kapitoly „Rezerva P-SLA
Talentovaná mládež 2018“.

splnené

01-18/013
01-18/002.

P-SLA schvaľuje zapisovateľa 01. zasadnutia P-SLA Moniku Paprčkovú

splnené

01-18/003.

P-SLA schvaľuje overovateľov zápisu 01. zasadnutia P-SLA, T.Murgáč a P.Dluhoš

splnené

01-18/004.

P-SLA schvaľuje program 01. zasadnutia P-SLA

splnené

01-18/005.

P-SLA schvaľuje predložený zoznam RD pre sezónu 2018/2019

splnené

01-18/006.

P-SLA berie na vedomie návrh menného zoznamu Talentovanej mládeže a požaduje

splnené

01-18/007.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov kapitoly Šport mládeže(kluby) 2018

splnené

01-18/008.

P-SLA schvaľuje reklamnú zmluvu so spoločnosťou Steiger

01-18/009.

P-SLA schvaľuje pracovnú zmluvu pre Moniku
registračný/administratívny pracovník Sekretariátu SLA.

01-18/010.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Repre 2018

splnené

01-18/011.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Rozvoj 2018

splnené

01-18/012.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole FIS 2018

splnené

01-18/013.

P-SLA schvaľuje rozdelenie fin. prostriedkov v kapitole Talent 2018 za podmienky z

splnené

02-18/014

P-SLA schvaľuje na návrh P-ÚAL(EL-P-UAL-001/2018) výpravu na MSJ v akrobatickom
lyžovaní v nasledovnom zložení: Nikola Fričová(Skicross)Michal Oravec(Slopestyle, Big
air) Realizačný tím: Tomáš Murgáč(tréner)Boris

splnené

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 01..P-SLA a
02.P-SLA
Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 01..P-SLA a
02.P-SLA

splnené

Paprčkovú

na

pozíciu

splnené

Žbirka(fyzioterapeut)

02-18/015

P-SLA schvaľuje na návrh P-ÚS (P-ÚS_02/27.05.2018) výpravu na MSJ 2018 v
snoubordingu v nasledovnom zložení:Samuel Jaros-Big Air,Slopestyle-tréner Matej
Matys,Samuel Šagát-snowboardcross-tréner Július Hermély

splnené

02-18/016

P-SLA schvaľuje prítomnosť p. F.Vavrinčíka počas celého zasadnutia.

splnené

02-18/017

P-SLA schvaľuje program 2.P-SLA aj so zmenou podľa návrhu p.L.Šandora.

splnené

02-18/018

P-SLA schvaľuje zápis z inventúry hmotného investičného majetku SLA a schvaľuje
vyradenie nasledovných položiek z evidencie investičného majetku SLA z dôvodu
prekročenia doby životnosti a nefunkčnosti tohto majetku pre potreby SLA.

splnené

02-18/019

P-SLA schvaľuje objednávku 20 ks oblečenia inštruktorov SLA od dodávateľa Dialto.

splnené

02-18/020

P-SLA schvaľuje návrh na riešenie pohľadávky D. Kubekovej za činnosť za 6 mesiacov v
roku 2016, kedy pracovala len na základe ústnej dohody vo výške
5.090 € s redukciou 30%.

splnené

02-18/021

P-SLA schvaľuje úhradu faktúr D. Kubekovej 02/2018 a 03/2018 so zápočtom 1760,38
eur.

splnené

02-18/022

P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu na výkon funkcie Športového riaditeľa UAD pre
Mareka Dideka ku 01.07.2018.

splnené

02-18/023

P-SLA schvaľuje zrušenie mandátnej zmluvy pre Reného Pretzelmayera ku 30.09.2018
na odmenu za výkon funkcie Športový riaditeľ SU/USK.

splnené

02-18/024

P-SLA schvaľuje predĺženie mandátnej zmluvy pre Jána Valušku na funkciu tréner
reprezentácie bežeckých disciplín.

splnené

02/18/025

P-SLA schvaľuje dodatok k zmluve medzi SLA a MŠVVaŠ - Národný športový projekt
2018 TopTeam.

splnené

02-18/026

P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA akceptovať rozhodnutie súdu č.
18Cb/88/2015 – 173.

splnené

02-18/027

P-SLA schvaľuje návrh na ocenenie SOV pre Petra Chudého.

splnené

02-18/028

P-SLA schvaľuje návrh konceptu na presun vozového parku do dcérskej spoločnosti FIRN
SLA s.r.o.

splnené

02-18/029

P-SLA schvaľuje vstup štatutárov do pracovno-právneho vzťahu ku SLA do výšky
odmeny priznanej Mzdovou a odmeňovacou smernicou SLA.

splnené

02-18/030

P-SLA schvaľuje úpravu Registračného, prestupového a licenčného poriadku SLA.

splnené

03-18/31

03-18/32

03-18/33

P-SLA zvoláva členskú schôdzu odvetvia Severskej kombinácie na 22.10.2018
(pondelok) o 16:00 v B.Bystrici, detašovaná kancelária SLA, Dolná ul.19 s
nasledovným programom:Prezentácia delegátov a hostí: 15:00 – 15:45 1.
Otvorenie
2.
Oznámenie o uznášania schopnosti Členskej schôdze
3.
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie,
volebnej komisie, predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov
4.
Správa mandátovej komisie
5.
Schválenie volebného poriadku, rokovacieho
poriadku a programu
6.
Prerokovanie odstúpenia podpredsedu a člena
Predsedníctva Severskej kombinácie
7.
Voľba členov Predsedníctva Severskej kombinácie
8.
Správa volebnej komisie
9.
Návrh a schválenie uznesení Členskej schôdze10.
Záver

P-SLA určuje za predsedajúceho členskej schôdzi odvetvia Severskej kombinácie,
konanej dňa 22.10.2018 (pondelok) o 16:00 v B.Bystrici, viceprezidenta SLA, p.Marina
Mersicha.
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč na Členskú schôdzu Severskej kombinácie, podľa čl.
21.1 stanov SLA a platného Organizačného poriadku SLA:Delegačný kľúč:
Delegačný kľúč:
Predsedníctvo SLA schvaľuje podľa Čl. 21.2 stanov SLA, delegačný kľúč na Členskú
schôdzu Severskej kombinácie, ktorá sa podľa čl. 21.1 stanov SLA.
Najvyšším orgánom úseku je členská schôdza úseku, ktorú tvoria delegáti – športové
organizácie alebo športové kluby, ktoré sú členmi SLA, majú ku dňu
31.12. predchádzajúceho roku príslušnosť k úseku Severskej kombinácie v zmysle
stanov SLA, majú k 31.12. splnené členské povinnosti SLA pre príslušný rok a majú
najmenej jeden hlas určený v zmysle kľúča podľa bodu 21.2. stanov SLA. Športová
organizácia alebo športový klub môže byť na členskej schôdzi zastúpená(ý) štatutárnym
orgánom (predsedom) športovej organizácie alebo klubu, alebo ním písomne
splnomocnená osoba, ktorá musí byť členom SLA. Športová organizácia alebo športový
klub musí mať aktívnych športovcov. Za aktívneho športovca sa považuje ten, ktorý v
predchádzajúcej sezóne 2017/2018 absolvoval 3 a viac pretekov Severskej kombinácie
organizovaných SLA alebo FIS, ak má len rozhodcov, musí organizovať preteky v
Severskej kombinácii. Pre kategóriu masters – veteránov rozhoduje vek súťažiacich
podľa FIS, až na výnimku, kedy športovec absolvoval prevažne preteky dospelých.
Športový odborník s licenciou trénera aj rozhodcu sa do výpočtu uvažuje ako jeden (1).

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 02..P-SLA a
03.P-SLA

splnené

splnené

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 02.P-SLA a
03.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 02.P-SLA a

splnené

03.P-SLA

Za každého člena športovej organizácie alebo športového klubu registrovaného v
Severskej kombinácii, ktorý je aktívnym športovcom a bol uvedený na potvrdenej
súpiske klubu v sezóne 2017/2018 alebo trénerom alebo rozhodcom s platnou licenciou
k 31.12.2017, športová organizácia alebo športový klub dostane:
• v kategórii masters, tréner alebo rozhodca 1 bod,
• v kategórii športovec do 15 rokov 3 body,
• v kategórii športovec junior 5 bodov,

04-18/043

splnené

19.12.2018

04-18/044

P-SLA schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku SLA 2019 podľa modelu
a celkovej výšky samotnej kapitoly v roku 2018 s tým že zvyšné prostriedky budú
rozdelené formou podmienečného financovania.

splnené

19.12.2018

05-19/34

P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
Majstrovstvá sveta juniorov a MS U 23 v Lahti (FIN) 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle
schváleného uznesenia bežeckého úseku SLA č. EL-1/19 zo dňa 07.01.2019.

prijaté

11.01.2019

prijaté

15.01.2019

prijaté

17.01.2019

prijaté

25.01.2019

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

prijaté

25.01.2019

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

prijaté

01.02.2019

prijaté

01.02.2019

prijaté

01.02.2019

prijaté

01.02.2019

prijaté

01.02.2019

05-19/45
05-19/46

05-19/47

05-19/48

05-19/49

05-19/50

05-19/51

05-19/52

05-19/53

05-19/54

P-SLA schvaľuje žiadosť M.Šidla o registráciu ako športovec v Úseku skokov na lyžiach a
Úseku severskej kombinácie.

P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
Majstrovstvá sveta v akrobatickom lyžovaní 2019 (Park City, USA) v zmysle schváleného
uznesenia akrobatického úseku SLA č. 4.1./08 01/2019 zo dňa 08.01.2019.
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie
Majstrovstvá sveta v snoubordingu 2019 (Park City, USA) v zmysle schváleného
uznesenia úseku snoubordingu SLA č. EL 01/19 (EL) .
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie EYOF v
Sarajeve 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku bežeckého
lyžovania SLA zo dňa 21.1.2019 nasledovne: Vedúci výpravy, tréner a servis: Stanislav
Holienčík, Tréner a servis: Jozef Brűnn, Servisman: Ondrej BenkaRybár, Nominovaní
športovci: Dievčatá: Danielová Mária, Klementová Marianna,
Sivoková Kristína, Chlapci: Tilesch Denis
Oravec Matúš, Náhradník: Mazúrová Timea
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie EYOF v
Sarajeve 2019 v zjazdovom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku alpských
disciplín SLA č. 01-07/19 nasledovne: 1. Defenyiova Iveta, 2. Strachanová Silvia, 3.
Zimenová Miroslava, 4. Pavláková Andrea, 1. Baláž Filip, 2.
Sanitrár Ján, 3. Lások Adam, 4. Botka Filip, Realizačný tím: Juraj Pavelka, Richard Králik,
Ján Sanitrár, Stanistav Vozárik
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie Svetová
zimná univerziáda 2019 Krasnoyarsk 2-12.3.2019 (akrobatické lyžovanie) v zmysle
schváleného uznesenia úseku akrobatického lyžovania SLA č. EL 01/19 zo dňa 25.1.2019
nasledovne: Športovci – Henrich Katrenič - skicross
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie EYOF 2019
East Sarajevo v snoubordingu v zmysle schváleného uznesenia úseku snoubordingu SLA
č. EL 02/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne:Vedúci výpravy: Jozef Smekal, Športovci: Juraj
Mlynček – slopestyle, big air
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie SZU 2019
Krasnoyarsk 2.-12.3.2019 (úsek snoubordingu SLA) v zmysle schváleného uznesenia
úseku snoubordingu SLA č. EL 03/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne: Vedúci výpravy:
Miloš Kmeťko, Športovci: Boris Karolčík – slopestyle, snowboardcross, Theodor Christofi
– slalom, Tomáš Kotian - snowboardcross
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie juniorské
majstrovstvá sveta v snowboardcrosse 2019 Rogla25.3.-5.4.2019 (slalomové disciplíny)
a Klaeppen 4.4.-14.4.2019 (big air, slopestyle) v zmysle schváleného uznesenia úseku
snoubordingu SLA č. EL 04/19 zo dňa 22.1.2019 nasledovne:
Vedúci výpravy: Marek Hliničan, športovci: Samuel Jaroš – slopestyle, big air, Eva
Hanicová – slopestyle, big air
Vedúci výpravy snowboardcross a alpine disciplíny: Július Hermély, športovci:
Katarína Pitoňáková – snowboardcross, alpine
P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie SZU
2019 (úsek alpských disciplín SLA)
v zmysle schváleného uznesenia úseku alpských disciplín SLA č. 02-07/19 zo dňa
22.1.2019 nasledovne: Športovci: Hromcová Petra, Hrehorová Evelyn, Hyška
Martin, Revúcky Samuel, Katrenič Henrich, Madro Oskar Realizačný tím: Hyška Martin
st., Hudec Tomáš, Ohrádka Lukáš
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačného družstva úseku alpských disciplín SLA na MS
Are 2019, realizačné tímy a vedúceho výpravy v zložení schválenom P-ÚAD uznesením
číslo 04-07/19 zo dňa 30.1.2019.

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA
Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA
Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v

prijaté

01.02.2019

05-19/55

P-SLA schvaľuje zloženie výpravy SLA - skoky na lyžiach na MS Seefeld 2019 v zložení
schválenom P-SÚ uznesením číslo EL-P-SU-02/2019 zo dňa 29.1.2019 nasledovne:
Vedúci výpravy: Ľubomír Šidlo, Vedúci tréner výpravy (headcoach) :
Ľubomír Šidlo
Realizačný tím výpravy : Matúš Mistrík (servis) Športovci: Viktória Šidlová

prijaté

04.02.2019

05-19/56

P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie SZU v
Krasnoyarsk (RUS) 2019 v bežeckom lyžovaní
v zmysle schváleného uznesenia úseku bežeckého lyžovania SLA č. EL 03/19 zo dňa
29.1.2019 nasledovne: František Novodomec – tréner, Michal Polačko – servisman,
Nominovaní športovci:
Barbora Klementová, Ján Koristek, Andrej Segeč

prijaté

11.02.2019

období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA
Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

05-19/57

05-19/58
05-19/59

05-19/60

05-19/61

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

P-SLA schvaľuje zloženie výpravy Slovenskej lyžiarskej asociácie na podujatie MS
Seefeld 2019 v bežeckom lyžovaní v zmysle schváleného uznesenia úseku bežeckého
lyžovania SLA č. EL 04/19 zo dňa 29.1.2019 nasledovne: Realizačný tím výpravy:
Vedúci výpravy: Michal Malák, Vedúci tréner: Ján Valuška
Servisman: Ondrej Benka-Rybár, Masér, kuchár, šofér: Jakub Benč
Fyzioterapeut: Jaroslav Gajdoš alebo Michal Sýkora, Nominovaní športovci: Ženy: Alena
Procházková, Barbora Klementová, Muži:
Ján Koristek, Andrej Segeč, Náhradník: Ján Mikuš
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačného družstva úseku alpských disciplín Slovenskej
lyžiarskej asociácie na podujatie MSJ Val Di Fassa 2019 na základe plnených
nominačných kritérií, v zmysle schváleného uznesenia úseku alpských disciplín SLA č.
05-07/19.
P-SLA schvaľuje návrh Tomáša Murgáča k zmene programu – presunutie bodu
10. Rozdelenie prostriedkov 2019 – schválenie do bodu 4.Financie – podbod c).
P-SLA schvaľuje návrh GS a návrh M. Mersicha k doplneniu programu o body:
Vzdelávanie – bod c) Členstvo SLA v Interski
Zmluvy a dohody – bod f) J. Hermély
Marino Mersich navrhol doplnenie programu o nasledovný bod:
Rôzne – bod c) ISPO 2019

P-SLA schvaľuje am-block nasledovné:
P-SLA ruší platnosť uznesenia č.29-16/381.
P-SLA ruší platnosť uznesenia č. 29-16/382 ohľadom
právomocí Prezidenta SLA a podpredsedu predsedníctva SLA. pozastavuje činnosť
Krízového štábu SLA.
Zvyšná časť uznesenia ostáva v platnosti nezmenená.
P-SLA pozastavuje činnosť Krízového štábu SLA.
Zloženie Krízového štábu sa nemení.

prijaté

11.02.2019

prijaté

17.02.2019

prijaté

19.02.2019

prijaté

19.02.2019

prijaté

19.02.2019

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v

05-19/62

P-SLA schvaľuje Bilanciu ŠR k 31.12.2018.

prijaté

19.02.2019

05-19/63

P-SLA schvaľuje dorovnanie prečerpania/nedočerpania ŠR 2018 cez ŠR kapitolu Rozvoj
2019.

prijaté

19.02.2019

období medzi 04.P-SLA a
05.P-SLA

05-19/64

05-19/65

P-SLA schvaľuje rozdelenie prostriedkov 2019 pre kapitoly Repre, Rozvoj, FIS OU amblock
P-SLA schvaľuje:
Uznesenie č. EL-P-SU-01/2019 – z dňa 18.1.2019
Úsek skokov na lyžiach vyraďuje z Reprezentácie skokov na lyžiach pre sezónu
2018/2019 Jakuba Obšajsníka – narodený 30.6.2005
Uznesenie č. EL-P-USK-01/2019 – z dňa 18.1.2019
Úsek severskej kombinácie vyraďuje z Reprezentácie severskej kombinácie pre sezónu
2018/2019 Jakuba Obšajsníka – narodený 30.6.2005.

prijaté

19.02.2019

prijaté

19.02.2019

05-19/66

P-SLA schvaľuje výukový program pre odbornosť inštruktor akrobatické lyžovanie,
inštruktor severských disciplín, tréner akrobatického lyžovania a tréner pre skoky na
lyžiach.

prijaté

19.02.2019

05-19/67

P-SLA schvaľuje podanie žiadosti SLA o členstvo v Interski.

prijaté

19.02.2019

05-19/68

P-SLA schvaľuje vyslanie 2 osôb na Interski kongres 2019 za SLA.

prijaté

19.02.2019

05-19/69

P-SLA schvaľuje Zmluvy a dohody a) Príspevok uznanému športu 2019, b) KŠZ
2019, c) SAUŠ 2019, d) EYOF 2019, e) Top Tím 2019 am-block

prijaté

19.02.2019

05-19/70

P-SLA schvaľuje podpísanie trénerskej zmluvy s J. Hermélym do dátumu 30.4.2019.

prijaté

19.02.2019

05-19/71

P-SLA schvaľuje žiadosť K. Povrazníka voči SLA o preplatenie nákladov spojených s
letenkami do Fínska na vedeckú Konferenciu v Lahti.

neprijaté

19.02.2019

05-19/72

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov SLA podľa priloženého zoznamu.

prijaté

19.02.2019

06-19/73

P-SLA schvaľuje doplnený program na 6. P-SLA.

06-19/74

P-SLA schvaľuje, aby projekt Lyžiarskej akadémie Veroniky Velez Zuzulovej bol
zohľadnený ako projekt v SLA.

06-19/75

P-SLA schvaľuje rozdelenie štátnych finančných prostriedkov vo výške 206 215€, pre
jednotlivé úseky nasledovne: BU = 55 933€, UAD = 72 333€, SU = 18 913, USK = 17 457€,
UAL = 19 457€, ULT = 4 911€, USB = 17 211€ a rozdelenie FIS finančných prostriedkov, v
Septembri 2019, vo výške 100 000€ pre jednotlivé úseky nasledovne: BU = 28 075€,
UAD = 25 345€, SU = 7 080, USK = 5 000€, UAL =12 865€, ULT = 5 000€, USB = 16 635€.

prijaté

27.03.2019

neprijaté

27.03.2019

prijaté

27.03.2019

06-19/76

P-SLA schvaľuje uznesenie P-UAL č. 002/2019 zo dňa 10.3.2019.

prijaté

27.03.2019

06-19/77

P-SLA schvaľuje, že športovci budú mať jednotnú kombinézu v modrobielom dizajne s
čičmanským vzorom.

prijaté

27.03.2019

06-19/78

P-SLA schvaľuje Reprezentáciu UTL na sezónu 2019/2020 v zložení: RD-A L Nikol
Fričová; RD-U16 L Vanesa Drahovská; RD-A M Ohrádka Lukáš; RD-U21 M Ficeľ
Matúš* Masár Adam, Jánoška Alex. *Na výnimku P-UTL

prijaté

27.03.2019

06-19/79

P-SLA schvaľuje zmluvy Rossignol cup 2018 a Steiger cup 2018/19.

prijaté

27.03.2019

06-19/80

P-SLA schvaľuje Mandátnu zmluvu športovo-technický riaditeľ UTL pre L. Šandora.

prijaté

27.03.2019

06-19/81

P-SLA schvaľuje Smernicu Vedúci výpravy/Vedúci tréner pre PMV.

prijaté

27.03.2019

06-19/82

P-SLA schvaľuje nové registrácie 02/2019.

prijaté

27.03.2019

06-19/83

P-SLA schvaľuje odpis pohľadávok vo forme neuhradenej faktúry a nevyúčtovanej
zálohy starších ako rok 2016.

prijaté

27.03.2019

07-19/84

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku SLA za rok 2018.

prijaté

17.04.2019

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 06.P-SLA a
07.P-SLA

07-19/85

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku FIRN SLA s.r.o. za rok 2018.

prijaté

17.04.2019

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 06.P-SLA a
07.P-SLA

07-19/86

P-SLA schvaľuje upravený program na 7. P-SLA.

prijaté

09.05.2019

prijaté

09.05.2019

07-19/87

P-SLA upravuje formuláciu uznesenia č. 06-19/75, čím ruší toto uznesenie a schvaľuje
rozdelenie štátnych finančných prostriedkov vo výške 206 215€, určené výhradne na
účelové financovanie projektov zameraným na reformu
talentovanej mládeže nasledovne: BU = 55 933€, UAD = 72 333€, SU = 18 913, USK = 17
457€, UAL = 19 457€, ULT = 4 911€, USB = 17 211€ a rozdelenie FIS finančných
prostriedkov, v septembri 2019, vo výške 100 000€ pre jednotlivé úseky nasledovne: BU
= 28 075€, UAD = 25 345€, SU = 7 080, USK = 5 000€, UAL =12 865€, ULT = 5 000€, USB
= 16 635€. Toto znenie plne nahrádza uznesenie P-SLA č.06-19/75.

07-19/88

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2019 dňa 23.mája 2019 (štvrtok) o 12:00 hod. s
miestom konania Hotel Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad.

prijaté

09.05.2019

07-19/89

P-SLA schvaľuje návrh programu riadnej Konferencie SLA 2019.

prijaté

09.05.2019

07-19/90

P-SLA schvaľuje výpočet delegačného kľúča na riadnu Konferenciu SLA 2019.

prijaté

09.05.2019

07-19/91

P-SLA schvaľuje návrh volebného a rokovacieho poriadku na riadnu Konferenciu SLA
2019.

prijaté

09.05.2019

07-19/92

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho riadnej Konferencie 2019 I. Ivaniča.

prijaté

09.05.2019

07-19/93

P-SLA schvaľuje návrh za zapisovateľa riadnej Konferencie SLA 2019 Ing. Katarínu
Mašlejovú.

prijaté

09.05.2019

07-19/94

P-SLA schvaľuje návrh za skrutátorov na riadnu Konferenciu 2019 – Zuzana Senčeková,
Martina Husárová, Kristína Saalová.

prijaté

09.05.2019

07-19/95

P-SLA schvaľuje návrh na návrhovú komisiu na riadnu Konferenciu SLA 2019 – Stanislav
Holienčik, Miroslav Štrkolec, Július Hermély.

prijaté

09.05.2019

07-19/96

P-SLA schvaľuje návrh na mandátovú komisiu na riadnu Konferenciu SLA 2019 – Ladislav
Šandor, Petra Jurečková, Martin Vigaš.

prijaté

09.05.2019

07-19/97

P-SLA schvaľuje zoznam hostí na riadnu Konferenciu SLA 2019 – JUDr. Marcela
Martinkovičová, členov KRK, ŠR UAD – M. Didek, NŠC, SOŠV, HKŠ, OŠG BB, OŠG PP.

prijaté

09.05.2019

07-19/98

P-SLA schvaľuje Výročnú správu SLA za rok 2018.

prijaté

09.05.2019

07-19/99

P-SLA schvaľuje Správu P-SLA za rok 2018.

prijaté

09.05.2019

07-19/100

P-SLA schvaľuje Výročnú správu FIRN SLA, s.r.o. za rok 2018.

prijaté

09.05.2019

07-19/101

P-SLA berie na vedomie správu KRK za posledné obdobie.

prijaté

09.05.2019

07-19/102

P-SLA schvaľuje návrhy na úpravu Predpisu o Talentovanej mládež SLA v č.4, písm.9.

prijaté

09.05.2019

07-19/103

P-SLA berie na vedomie zoznam uznesení prijatých Konferenciou SLA 2018.

prijaté

09.05.2019

prijaté

09.05.2019

07-19/104

P-SLA schvaľuje návrh uznesenia pre Konferenciu SLA vo veci dlhodobého porušenia
čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA členmi SLA.
„Konferencia SLA berie na vedomie, že viac ako 50% registrovaných členov k dnešnému
dňu nemá uhradený príspevok na činnosť SLA, čím porušujú čl.8, odsek 8.2, písmeno a)
Stanov SLA.
Konferencia SLA vyzýva všetkých svojich členov aby najneskôr k 31.12.2019 si splnili
členskú povinnosť uhradiť príspevok na činnosť SLA.
Konferencia SLA upozorňuje svojich členov, že nasledujúca Konferencia SLA vylúči zo
SLA tých členov SLA , ktorí si nesplnia svoju členskú povinnosť uhradiť ročný príspevok
na činnosť SLA v súlade s čl.8, odsek 8.2, písmeno a) Stanov SLA v stanovenej lehote.“

07-19/105

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Smernice k vydávaniu FIS a SLA licencií na sezónu
2019/2020.

prijaté

09.05.2019

07-19/106

P-SLA schvaľuje súťažný priadok ULT na sezónu 2019/2020.

prijaté

09.05.2019

07-19/107

P-SLA schvaľuje letný kalendár FIS podujatí, update k 30.4.2019

prijaté

09.05.2019

07-19/108

P-SLA schvaľuje Reprezentáciu SR SLA podmienečne na sezónu 2019/2020. Podmienkou
je doručenie formálneho uznesenia z P-UAD.

prijaté

09.05.2019

07-19/109

P-SLA schvaľuje aktualizované štatúty reprezentanta – Štatút reprezentanta 2019/20 –
junior, Štatút reprezentanta 2019/20 – dospelý.

prijaté

09.05.2019

07-19/110

P-SLA schvaľuje zoznam športovcov zaradených na listinu TM SLA 2019 podmienečne,
na základe predpisu o talentovanej mládeži SLA. Podmienkou je doručenie formálneho
uznesenia z P-UAD.

prijaté

09.05.2019

07-19/111

P-SLA schvaľuje žiadosť - zoznam športovcov zaradených do VŠC Dukla.

prijaté

09.05.2019

07-19/112

P-SLA schvaľuje návrh Zmluvy pre tréner/inštruktor 2019.

prijaté

09.05.2019

07-19/113

P-SLA schvaľuje navýšenie odmeny Ján Garaj (sklad SLA) na 400 Eur netto mesačne.

prijaté

09.05.2019

07-19/114

P-SLA schvaľuje zmluvu športovo-technického riaditeľa SU/USK - F. Vavrinčík.

prijaté

09.05.2019

07-19/115

P-SLA udeľuje I. Ivaničovi a M. Mersichovi mandát na jednanie s TMR ohľadom
finančného partnerstva medzi TMR – SLA.

prijaté

09.05.2019

07-19/116

P-SLA schvaľuje zmluvu Steiger Roller Ski cup 2019.

prijaté

09.05.2019

07-19/117

P-SLA schvaľuje Smernica o príprave, realizácii, vyúčtovaní a cestovných náhradách pri
tuzemských a zahraničných pracovných cestách SLA, ktorá je platná od 1.5.2019.

prijaté

09.05.2019

07-19/118

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov SLA.

prijaté

09.05.2019

08-19/119

P-SLA schvaľuje upravený program na 8. P-SLA.

prijaté

05.06.2019

08-19/120

P-SLA schvaľuje rozúčtovanie FIS prostriedkov na OU.

prijaté

05.06.2019

08-19/121

P-SLA schvaľuje vzorec pre rozdelenie prostriedkov z kapitoly Talentovaná mládež
2019.

prijaté

05.06.2019

08-19/122

P-SLA schvaľuje percentuálne rozdelenie čiastky pridelenej na úsek z Talentovej
mládeže – 60% - združená príprava talentov v ProSki tíme úseku; 40% - úsekové
rozhodnutie o realizácii (iné družstvo, alebo jednotlivec).
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prijaté

05.06.2019

08-19/123

P-SLA schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov Šport mládeže 2019 (kluby).

prijaté

05.06.2019

08-19/124

P-SLA schvaľuje Súťažné poriadky na sezónu 2019/2020 (letná časť) SU, USK, BU amblock.

prijaté

05.06.2019

08-19/125

P-SLA schvaľuje aktualizovanú Reprezentáciu SLA 2019/20 v sekcii UAD, SNB.

prijaté

05.06.2019

08-19/126

P-SLA schvaľuje aktualizovanú Smernicu SLA k licenciám SLA a FIS 2019/20 v kategórii
Masters.

prijaté

05.06.2019

08-19/127

P-SLA schvaľuje trénerskú zmluvu pre Júliusa Hermélyho na sezónu 2019/2020 platnú
od 1.7.2019.

prijaté

05.06.2019

08-19/128

P-SLA schvaľuje navýšenie odmeny za činnosť trénera v súlade s uznesením P-USK a PSU.

prijaté

05.06.2019

08-19/129

P-SLA ruší doterajšiu trénerskú zmluvu Jána Tanczosa k dátumu 30.06.2019

prijaté

05.06.2019

08-19/130

P-SLA schvaľuje trénerskú zmluvu pre Jána Tanczosa na sezónu 2019/2020 platnú od
1.7.2019.

prijaté

05.06.2019

08-19/131

P-SLA schvaľuje zmluvu o nájme vozidla medzi SLA a FIRN SLA, s.r.o.

prijaté

05.06.2019

08-19/132

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov SLA.

prijaté

05.06.2019

09-19/133

P-SLA poveruje štatutárov na prípravu a podpisy zmlúv, objednávok a potrebnej
ekonomickej agendy pre NLC a ProSki Tímy v súlade so schválenými projektami a
schváleného rozpočtu.

prijaté

19.06.2019

09-19/134

P-SLA schvaľuje upravený program na 9. P-SLA.

prijaté

30.07.2019

09-19/135

P-SLA schvaľuje návrh rozdelenia štátnych prostriedkov v sume 100.000€ na Kluby v
sume 15.536€, Správa a prevádzka v sume 14.000€, Talent v sume 25.000€, Rozvoj
(vrátane 5%) v sume 20.000€ a Repre (vrátane 5%) v sume 22.617€ podľa rozpočtového
modelu 2019.

období medzi 08.P-SLA a
09.P-SLA

prijaté

30.07.2019

09-19/136

P-SLA schvaľuje návrh rozdelenia štátnych prostriedkov v kapitole Kluby vo výške
jednotkovej refundácie na aktívneho športovca podľa ZoŠ na sumu 226 €/športovec.

prijaté

30.07.2019

09-19/137

P-SLA schvaľuje rozšírenie ProSki Team-u UAD o 3 miesta pre dievčatá – juniorky.
Jednania so zákonnými zástupcami športovcov zabezpečí prezident I.
Ivanič, zástupca P-UAD a športový riaditeľ UAD.

prijaté

30.07.2019

prijaté

30.07.2019

prijaté

30.07.2019

prijaté

30.07.2019

prijaté

30.07.2019

09-19/138

09-19/139

09-19/140

P-SLA schvaľuje širší zoznam kandidátov na ZOH 2022 štipendium v zložení:
Žampa Andreas, Moravčíková Soňa, Jančová Rebeka, Koristek Ján, Jaroš Samuel,
Medlová Klaudia, Klementová Barbora, Oravec Michael, Hanicová Eva, Fričová Nikola,
Bendik Martin.
P-SLA schvaľuje nákup materiálu pre SU/USK v cene >5.000 eur: 4 párov skokanských
lyží, 10 párov skokanských lyží junior, 4x viazanie senior, 10x viazanie junior, 8x
cestovný vak, 6x vak na lyže, 2x vozík na špeciálne nápodobivé cvičenia, 10x drobný
materiál.

P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA vo veci Darina Kubeková:
•
vyzývateľ neakceptuje zápočet „Vlha“ v sume
1.760,68 eur (nemá nárok),
•
vyzývateľ žiada úhradu fa za práce 06-11/2016 vo
výške 5.090 eur (má nárok),• vyzývateľ žiada úhradu úrokov z omeškania vo výške
807 eur (správna suma 543 eur),
•
vyzývateľ žiada úhradu nákladov na túto výzvu vo
výške 320 eur (má nárok),• Vyzývateľ žiada úhradu nákladov právneho zastúpenia vo
výške 474 eur (nemá nárok).
P-SLA schvaľuje nomináciu MS/MSJ Rollerski 2019 – UZN BU 10/19, Uzn. BU-EL16/19:
Ženy: Alena Procházková, Barbora Klementová, Muži: Ján Koristek, Matej
Kazár, Juniorky: Mária Danielová, Kristína Sivoková, Marianna Klementová, Timea

09-19/141

09-19/142

P-SLA schvaľuje zmeny v súťažnom poriadku SU/USK 2019/20 podľa návrhu P-SU a PUSK.

prijaté

30.07.2019

09-19/143

P-SLA schvaľuje návrh na zaradenie športovcov P-AD, podľa Uzn UAD 13-13/19 pre
Roberta Ruffínyho.

prijaté

30.07.2019

prijaté

30.07.2019

prijaté

30.07.2019

09-19/144

09-19/145

EL

EL

EL

Mazúrová, Juniori: Denis Tilesch, Matúš Oravec, Damián Cesnek RT: Ján Valuška,
Stanislav Holienčík
P-SLA schvaľuje nomináciu MS/MSJ 2019 - Uzn. UTL - 1/6/2019: RT: vedúci výpravy
Ladislav Šandor, vedúci tréner výpravy Lubomír Masár, realizačný tím výpravy - Vincent
Frič-funkcia servis, Jozef Drahovský-funkcia servis (len MS Juniorov), Športovci: Nikola
Fričová, Vanesa Drahovská, Adam Masár.

P-SLA schvaľuje uznesenia P-UAD o zaradení trénera UAD do VŠC Dukla: Uzn
UAD 2-13/19 – Miroslav Malcovský, Uzn UAD 3-13/19 – Sanitrár Ján, Uzn UAD 613/19 zaradenie trénerov do VŠC DUKLA BB v poradí: Miroslav Malcovský, Sanitrár Ján, Boris
Anton.
P-SLA schvaľuje hlasovanie za osobné pracovné zmluvy am-block a za obchodné zmluvy
am-block.

Uznesenie prijaté per rollam v

P-SLA schvaľuje osobné pracovné zmluvy amblock:
Zmluvu o profesionálnom športovcovi – A. Procházková;
Zmluvu o spolupráci medzi SLA NLC a – F. Baláž, D. Nosek, M. Dluhoš, M. Ilavský, K.
Pavelka;

09-19/146

Zmluvu ½ pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie – J. Valuška;
Mandátnu Zmluvu tréner – J. Valuška;
Zmluvu pracovno-právny vzťah – tréner reprezentácie– S. Holienčík;
Mandátnu Zmluvu tréner NLC – R. Leiter;

prijaté

30.07.2019

Mandátnu Zmluvu asistent trénera NLC – M. Jarábek;
Mandátnu Zmluvu trénera – Ľ. Masár;
Zmluvu pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ – M. Didek;
Zmluvu o výkone činnosti – sklad SLA – J. Garaj
P-SLA schvaľuje zrušenie Mandátnej zmluvy – športový riaditeľ – M. Hliničan; zrušenie
Mandátnej zmluvy – tréner – J. Hermély.
P-SLA schvaľuje vytvorenie zmluvy pracovno-právny vzťah – športovo-technický riaditeľ
– M. Hliničan; pracovno-právny vzťah – tréner – J. Hermély;
P-SLA schvaľuje obchodné zmluvy k motorových vozidlám am-block:
09-19/147

Zmluvu o prenájme SLA motorového vozidla Volkswagen Caravella a Zmluvu o prenájme
LSA motorového vozidla FORD Tourneo, ktoré sú v správe FIRN SLA, s.r.o.

prijaté

30.07.2019

09-19/148

P-SLA schvaľuje Zmluvu o zabezpečení PR služieb spoločnosťou Marcus s.r.o.

prijaté

30.07.2019

09-19/149

P-SLA schvaľuje nové registrácie za obdobie 06/2019 členov SLA a klubov SLA.

prijaté

30.07.2019

09-19/150

P-SLA schvaľuje návrh osôb na vyznamenanie SOŠV - Juraj Sinay, Janka Gantnerová, Ján
Greguška, Anna Pasiarová, Igor Pohle st.

prijaté

30.07.2019

prijaté

09.09.2019

10-19/151
P-SLA schvaľuje Štatút Národného športového centra SLA.
10-19/152

P-SLA schvaľuje upravený program na 10. P-SLA.

prijaté

09.10.2019

10-19/153

P-SLA žiada vykonať právnu analýzu k súdnemu sporu 9c268-216/185 vo veci vymáhania
škody od žalobcov SLA v rozsahu majetková a nemajetková škoda spôsobená SLA.

prijaté

09.10.2019

10-19/154

Na základe splnenia predošlého uznesenia č. 29-16/382 budú výdaje krízového štábu
SLA vyplatené z účtu TÚ ÚAD nasledovne: Ivanič 2.585 Eur, Mersich 8.344 Eur, M.
Kurcáb 6.800 Eur a preúčtovanie D. Kubusová 1.010 Eur.

prijaté

09.10.2019

10-19/155

P-SLA schvaľuje Žiadosť na Príspevok uznanému športu 2020.

prijaté

09.10.2019

10-19/156

P-SLA súhlasí s ponukou firmy Commander na montáž jednotky GPS a palivového
modulu do všetkých vozidiel vo vlastníctve SLA a FIRN SLA, s.r.o.

prijaté

09.10.2019

10-19/157

P-SLA berie na vedomie ponuku spoločnosti Sarfir v znení predloženom v podkladoch k
zasadnutiu a poveruje GS na uskutočnenie vstupného auditu PZS a BOZP.

prijaté

09.10.2019

10-19/158

P-SLA upravuje sumu prostriedkov FIS 2019 z uzn. Č. 07-19/87 na výšku 70.000€. Suma
70.000€ je rozdelená medzi OU na základe modelu prerozdeľovania prostriedkov FIS
podľa prostriedkov FIS 2019 nasledovne: UAD = 15.276€, BU =
15.915€; SU = 5972€; USK = 4789€; ULT = 3271€; UAL = 7936€; SNB = 7452€.

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 09.P-SLA a
10.P-SLA

prijaté

09.10.2019

10-19/159

P-SLA schvaľuje vyradenie členky Emma Wittmannová, z Reprezentácie SR na sezónu
2019/2020 z úseku SU, k dátumu 09.10.2019. č. uzn. EL-P-SU-16/2019 z dňa
24.9.2019.

prijaté

09.10.2019

10-19/160

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Registračného a prestupového poriadku SLA k dňu
09.10.2019 v znení predloženom v podkladoch k zasadnutiu.

prijaté

09.10.2019

10-19/161

P-SLA schvaľuje vzorec na predbežné prerozdelenie voľných tréningových dní FIS WCH
kemp využitím % prínosu za pred - predchádzajúcu sezónu v znení predloženom v
podkladoch k zasadnutiu.

prijaté

09.10.2019

10-19/162

P-SLA schvaľuje pracovno-právnu zmluvu M. Murgáčovi na športový riaditeľ.

prijaté

09.10.2019

10-19/163

P-SLA schvaľuje pracovno-právnu zmluvu K. Mašlejová na Projektový manažér.

prijaté

09.10.2019

10-19/164

P-SLA schvaľuje zmluvu o dielo P. Jurečková na marketing UAL.

prijaté

09.10.2019

10-19/165

P-SLA schvaľuje hlasovanie o mandátnych zmluvách am-block.

prijaté

09.10.2019

10-19/166

P-SLA schvaľuje mandátne zmluvy am-block: J. Valuška – metodik; M. Sýkora –
fyzioterapeut/kondičný tréner; J. Benč – kuchár/výživový špecialista; O. BenkaRybár –
servisný technik.

prijaté

09.10.2019

10-19/167

P-SLA schvaľuje nájomnú zmluvu na časomieru so spoločnosťou FIRN SLA, s.r.o. v znení
predloženom v podkladoch k zasadnutiu.

prijaté

09.10.2019

10-19/168

P-SLA schvaľuje zmluvu o poskytovaní elektronických prameňov s MV SR v znení
predloženom v podkladoch k zasadnutiu.

prijaté

09.10.2019

10-19/169

P-SLA schvaľuje zmluvu o spolupráci s VŠC Dukla v znení predloženom v podkladoch k
zasadnutiu.

prijaté

09.10.2019

10-19/170

P-SLA schvaľuje dodatok k zmluve TOPTím 2019 v znení predloženom v podkladoch k
zasadnutiu.

prijaté

09.10.2019

10-19/171

P-SLA schvaľuje nové registrácie členov a klubov za obdobie 09/2019 členov SLA.

prijaté

09.10.2019

10-19/172

P-SLA schvaľuje registráciu členstva v dvoch OU UAD (materský úsek)/ULT – Timea
Volentierová.

prijaté

09.10.2019

10-19/173

P-SLA schvaľuje Petru Jurečkovú ako návrh do Medzinárodnej komisie SLA.

prijaté

09.10.2019

prijaté

23.10.2019

období medzi 10.P-SLA a
11.P-SLA

Uznesenie prijaté per rollam v
období medzi 10.P-SLA a
11.P-SLA

P-SLA schvaľuje vznik pracovných pozícii:
Projektový manažér (koeficient náročnosti 3)
11-19/174

Hlavný tréner reprezentácie (koeficient náročnosti 3)
Asistent hlavného trénera reprezentácie (koeficient náročnosti 2) Skladník SLA
(koeficient náročnosti 2).

Uznesenie prijaté per rollam v

Pracovné náplne uvedených pozícií sú súčasťou jednotlivých pracovných zmlúv k týmto
pracovným pozíciám.
11-19/175

P-SLA schvaľuje zabezpečenie financovania z prostriedkov SLA dlhodobého prenájmu v
rozsahu 4-5 rokov dvoch (2) jazdených vozidiel kategórie microbus pre prepravu osôb
pre športové potreby SLA.

prijaté

21.11.2019

11-19/185

P-SLA schvaľuje upravený program na 11. P-SLA.

prijaté

12.12.2019

11-19/177

P-SLA schvaľuje predloženú reformu vozového parku.

prijaté

12.12.2019

11-19/178

P-SLA schvaľuje splátkový kalendár preúčtovania výdavkov SLA na krízový štáb

prijaté

12.12.2019

2016/17 z účtu TU UAD v nasledovnom delení: 3 x 21.050 eur v termíne
30.03.2020, 30.06.2020 a 30.09.2020.
11-19/186

P-SLA schvaľuje vyradenie Radovana Danka z RD-U16 M BÚ SLA na základe rozhodnutia
P-BU.

prijaté

12.12.2019

11-19/187

P-SLA schvaľuje kalendár FIS podujatí 2019/20.

prijaté

12.12.2019

11-19/189

P-SLA schvaľuje v nominácii na World Best Kids award Školskú snowboardovú ligu.

prijaté

12.12.2019

11-19/179

P-SLA schvaľuje longlist kandidátov na nomináciu na YOG 2020 pre SOŠV.

prijaté

12.12.2019

11-19/179

P-SLA schvaľuje shortlist športovcov na YOG 2020 pre SOŠV.

prijaté

12.12.2019

11-19/178

P-SLA schvaľuje uzatvorenie pracovno-právnej zmluvy s M. Malákom na funkciu
športovo technický riaditeľ BU ku 01.01.2020. P-SLA zároveň ruší mandátnu zmluvu s M.
Malákom na funkciu športovo-technický riaditeľ BU ku 31.12.2019.

prijaté

12.12.2019

11-19/179

P-SLA schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s J. Šoltésom na funkciu asistenta
trénera NLC Alpine ku 17.09.2019.

prijaté

12.12.2019

11-19/180

P-SLA schvaľuje kalendár FIS podujatí 2019/20.

prijaté

12.12.2019

11-19/181

P-SLA schvaľuje v nominácii na World Best Kids award Školskú snowboardovú ligu.

prijaté

12.12.2019

11-19/182

P-SLA schvaľuje longlist kandidátov na nomináciu na YOG 2020 pre SOŠV.

prijaté

12.12.2019

11-19/183

P-SLA schvaľuje shortlist športovcov na YOG 2020 pre SOŠV.

prijaté

12.12.2019

prijaté

12.12.2019

11-19/184

P-SLA schvaľuje uzatvorenie pracovno-právnej zmluvy s M. Malákom na funkciu
športovo technický riaditeľ BU ku 01.01.2020. P-SLA zároveň ruší mandátnu zmluvu s
M. Malákom na funkciu športovotechnický riaditeľ BU ku 31.12.2019.

11-19/185

P-SLA schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s J. Šoltésom na funkciu asistenta
trénera NLC Alpine ku 17.09.2019.

prijaté

12.12.2019

11-19/186

P-SLA schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy s J. Brunnom na funkciu servisný
technik reprezentácie BU a družstiev talentovanej mládeže BU ku 01.11.2019.

prijaté

12.12.2019

11-19/187

P-SLA schvaľuje uzatvorenie obchodnej zmluvy s JUDr. K. Štelmachovou na
funkciu špeciálne právne služby ku 01.12.2019.

prijaté

12.12.2019

11-19/188

P-SLA schvaľuje uzatvorenie jednorazovej dohody s M. Jánoškom o vykonaní činnosti ku
01.11.2019.

prijaté

12.12.2019

11-19/189

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy GOPASS na tréningové lístky UAD 2019/20.

prijaté

12.12.2019

11-19/190

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s VOSTP s.ro. na spracovanie výsledkov
podujatí BU v sezóne 2019/20.

prijaté

12.12.2019

11-19/191

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s Časomiera PT na spracovanie výsledkov
podujatí UAD v sezóne 2019/20.

prijaté

12.12.2019

11-19/192

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy so SportTiming s.r.o. na spracovanie
výsledkov podujatí UAD v sezóne 2019/20.

prijaté

12.12.2019

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s J. Garajom pre spravovanie skladového
11-19/193

hospodárstva UAD.
P-SLA schvaľuje úpravu zmluvy s RealSvit-Z3 s.r.o. na prenájom skladových priestorov
pre materiál

prijaté

12.12.2019

11-19/194

P-SLA schvaľuje Smernicu o ochrane športovca SLA.

prijaté

12.12.2019

11-19/195

P-SLA schvaľuje Smernicu o elektronickom hlasovaní orgánov SLA s pripomienkami

prijaté

12.12.2019

11-19/196

P-SLA schvaľuje aktualizáciu Registračného a prestupového poriadku SLA v súlade s
predloženým podkladom k rokovaniu.

prijaté

12.12.2019

P-SLA schvaľuje nových členov SLA registrovaných v mesiaci október a november 2019.

prijaté

12.12.2019

UAL. Materským úsekom pre vykonávanie práv člena SLA ostáva ich úsek UAD.

prijaté

12.12.2019

P-SLA schvaľuje program na 12. P-SLA.

prijaté

18.02.2020

UAD.

11-19/197

11-19/198

12-20/199

P-SLA schvaľuje rozšírenie úsekovej príslušnosti pre A.Lasok (#1741) a J.Válek (#2069) do
úseku

P-SLA schvaľuje uzavretie rámcových zmlúv o spolupráci s dodávateľmi autoservisných
12-20/200

služieb na
základe doporučenia výberovej komisie v zmysle zápisu z vyhodnotenia
predložených cenových ponúk, vrátane spoločnosti Autosklo Poprad s.r.o..

prijaté

18.02.2020

12-20/201

P-SLA schvaľuje zmenu výšky príspevku na stravovanie športovca a športového

prijaté

18.02.2020

odborníka na území
SR na sumu 25 eur/deň/osoba.

EL

EL

EL

12/20/202

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok SU, USK, SNB, UAL 2019/20 v predloženom znení.

prijaté

18.02.2020

12/20/203

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok UAD, BU 2019/20 podmienečne s úpravou
vyňatia mien členov komisií úsekov z textu dokumentu.

prijaté

18.02.2020

12/20/204

P-SLA schvaľuje nomináciu BU a SU na MSJ 2020 v predloženom znení.

prijaté

18.02.2020

12/20/205

P-SLA schvaľuje zmenu v zložení reprezentácie SU v sezóne 2019/20 v súlade s
uznesením PSU_ 4/29.11.2019.

prijaté

18.02.2020

12/20/206

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s FIRN SLA o prenájme vozidiel VW Caravella pre
SNB a UAL.

prijaté

18.02.2020

12/20/207

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s PT – časomiera s.r.o. na meranie a
spracovanie výsledkov z podujatí v snowboardingu.

prijaté

18.02.2020

12/20/208

P-SLA schvaľuje dodatok k uzatvorenej zmluve s J. Tánczosom – tréner
reprezentácie v severskej kombinácii

prijaté

18.02.2020

12/20/209

P-SLA schvaľuje dodatok k uzatvorenej zmluve s F. Vavrinčíkom – ŠTR USK

prijaté

18.02.2020

12/20/210

P-SLA schvaľuje dodatok k uzatvorenej zmluve s M. Košickou pre účtovníctvo SLA
vrátane úpravy odmeny pre účtovníctvo FIRN SLA s.r.o. v zmysle vzájomnej
kompenzácie.

prijaté

18.02.2020

P-SLA schvaľuje zloženie „družstva zjazdárov“ Žampa, Žampa, Falát, Jančová,
Moravčíková,
12/20/211

Hromcová, Vlhová podmienenčne do obdržania stanoviska MŠVVaŠ na základe nejasnosti
v predpise
MŠVVaŠ o zaraďovaní športovcov do TopTímu 2020.

prijaté

18.02.2020

12/20/212

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy o reklame Player s. r. o. pre podujatie UAL a SNB.

prijaté

18.02.2020

12/20/213

P-SLA schvaľuje uzatvorenie zmluvy s SOŠV o infraštruktúrnej dotácii na
vybudovanie Národného lyžiarskeho centra pre freestyle lyžovanie.

prijaté

18.02.2020

12/20/214

P-SLA schvaľuje zmenu zmluvného vzťahu s L. Šandorom z mandátneho vzťahu na
pracovno-právny vzťah (dohoda o činnosti) pre funkciu športovo-technický riaditeľ
ULT.

prijaté

18.02.2020

12/20/215

P-SLA schvaľuje nových členov SLA – informácia 12/2019 a 01/2020

prijaté

18.02.2020

12/20/216

P-SLA schvaľuje rozšírenie príslušnosti S. Macejkovej do úseku ULT. Materský úsek
ostáva UAD.

prijaté

18.02.2020

12/20/217

P-SLA schvaľuje zmenu materskej úsekovej príslušnoti pre K.Kapustíkovú, J.
Huntoša, M. Huntoša a L. Michalovú z pôvodne SU na USK. V úseku SU ostávajú
ako hostia.

prijaté

18.02.2020

13-20/218

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2019.

prijaté

09.04.2020

13-20/219

P-SLA schvaľuje účtovnú závierku FIRN SLA s.r.o. za rok 2019.

13-20/220

P-SLA udeľuje mandát Prezidentovi SLA, I. Ivaničovi, aby v mene SLA realizoval aktivity
súvisiace so spustením projetku "e-MSR v lyžovaní" v spolupráci so spoločnosťou
PowerPlay Manager s. r. o. a propagáciou dobrého mena SLA s tým spojené

14.04.2020

prijaté

30.04.2020

13-20/221

P-SLA schvaľuje návrh na zaradenie nasledových športovcov do VŠC Dukla pre obdobie
01.05.2020-30.04.2020

prijaté

11.05.2020

13/20/222

P-SLA schvaľuje program na 13.P-SLA so zmenami

prijaté

29.05.2020

13/20/223

P-SLA vyslovuje nedôveru generálnemu sekretárovi Ing. Radovanovi Cagalovi z
dôvodu prekročenia právomoci a porušenia Stanov SLA, čím zo strany generálneho
sekretára došlo k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny

prijaté

29.05.2020

prijaté

29.05.2020

13/20/224

13/20/225

P-SLA považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny konanie funkcionára SLA v
rozpore so Stanovami SLA a to najmä prekročenie právomoci ustanovené Stanovami
SAL, rozhodovanie o veciach, ktoré v zmysle Stanov SLA patria do rozhodovania iného
orgánu SLA a podpisovanie dokumentov v mene SLA bez vedomia štatutárnych
zástupcov SLA

P-SLA v zmysle čl. IV bod 19.1.1 Stanov odvoláva z funkcie generálneho sekretára Ing.
Radovan Cagala. Z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny SLA okamžite
končí pracovný pomer v súlade s § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce s generálnym
sekretárom Ing. Radovanom Cagalom založený Pracovnou zmluvou zo dňa
28.02.2018.

prijaté

29.05.2020

13/20/226

P-SLA schvaľuje smernicu a krízový plán COVID-19.

prijaté

29.05.2020

13/20/227

P-SLA schvaľuje zrušenie členstva po neobnovení členstva po 2 rokoch do

prijaté

29.05.2020

31/12/2018
13/20/228

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho 9. konferencia SLA 2020 Ivana Ivaniča.

prijaté

29.05.2020

13/20/229

P-SLA schvaľuje jednotkovú refundáciu vo výške 270 eur.

prijaté

29.05.2020

13/20/230

P-SLA schvaľuje zmluvu s PowerPlay Studio s. r. o

prijaté

29.05.2020

13/20/231

P-SLA schvaľuje zmluvu s Yarmill s. r. o.

prijaté

29.05.2020

P-SLA schvaľuje zmenu úseku N. Uhliarová

prijaté

29.05.2020

prijaté

29.06.2020

prijaté

29.06.2020

13/20/232

14/20/233

P-SLA na základe schváleného uznesenia P-BÚ zo dňa 25.5.2020 schvaľuje prijatie a
podpísanie zmluvy o profesionálnom športovcovi vo výške minimálnej mzdy pre Jána
Koristeka.

P-SLA na základe schváleného uznesenia P-BÚ zo dňa 04.06.2020 schvaľuje
dodatok k mandátnym zmluvám s predĺžením o 2 mesiace (v totožnom znení
ako v predchádzajúcej sezóne s výnimkou aktualizácie
14/20/234

dátumov a zoznamu športovcov) pre členov realizačného tímu BÚ SLA: Ján
Valuška, Michal Sýkora, Jaroslav Gajdoš,
Ondrej Benka-Rybár, Jakub Benč a Jozef Brunn.

14/20/235

P-SLA schvaľuje Reprezentáciu SR na sezónu 2020/2021 (viď príloha tohto emailu).

prijaté

29.06.2020

14/20/236

P-SLA schvaľuje Listinu talentov na sezónu 2020/2021 (viď príloha tohto e-mailu).

prijaté

29.06.2020

neprijaté

29.06.2020

prijaté

29.06.2020

prijaté

29.06.2020

prijaté

29.06.2020

P-SLA schvaľuje návrh na zaradenie športovcov SLA do NŠC 2020 nasledovne:
BÚ s podporou: Denis Tilesch, Barbora Horniaková, Mária Danielová, Kristína
Sivoková, Timea Mazúrová
BÚ sledovanie: Ján Koristek, Marianna Klementová, Paula Chudíková, Veronika
Bukasová, Roglová Laura,
Horniak Matej, Kleinová Sofia, Martin Stankovianský
14/20237

ÚAD s podporou: Samuel Revúcky, Timo Botka, Filip Botka, Róbert Ruffíny
ÚSNb: Eva Hanicová
ÚAL: Michal Oravec

14/20/238

P-SLA schvaľuje návrh na zaradenie športovcov SLA do ŠCP 2020 nasledovne:
za úsek akrobatického lyžovania: Michael Oravec

P-SLA schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi SLA a Ing.
Martinom Benkom,

14/20/239

Zmluva sa uzatvára za účelom rozvoja a zintenzívnenie prehĺbenie spolupráce SLA s
medzinárodnou lyžiarskou federáciu FIS v oblasti implementácie digitálneho projetku
FIS “ Digital route maps a Sport Snow Community”. (viď príloha tohto e-mailu).

14/20/240

P-SLA schvaľuje výpoveď mandátnej zmluvy so spoločnosťou TADASTENE s. r. o.
a so SZČO Jánom Tánczosom v súlade s
uzavretými mandátnymi zmluvami.

14/20/241

P-SLA schvaľuje Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2019. (viď príloha
tohto e-mailu).

neprijaté

29.06.2020

14/20/242

P-SLA schvaľuje Výročnú správu FIRN SLA s. r. o. za rok 2019. (viď príloha tohto emailu).

prijaté

29.06.2020

prijaté

30.06.2020

prijaté

30.06.2020

P-SLA zmení a doplní Uznesenie P-SLA č. 14-20/237.-e. schvaľuje návrh na zaradenie
športovcov SLA do NŠC 2020 nasledovne:
BÚ s podporou: Denis Tilesch, Barbora Horniaková, Mária Danielová, Kristína
Sivoková, Timea Mazúrová
BÚ sledovanie: Ján Koristek, Marianna Klementová, Paula Chudíková, Veronika
14/20/243

Bukasová, Roglová Laura,Horniak Matej, Kleinová Sofia, Martin Stankovianský
ÚAD s podporou: Samuel Revúcky, Timo Botka, Filip Botka, Róbert Ruffíny, Henrich
Katrenič, Filip Baláž.
ÚSNb s podporou: Eva Hanicová

P-SLA zmení a doplní Uznesenie P-SLA č. 14-20/238. -e. schvaľuje návrh na zaradenie
športovcov SLA do ŠCP 2020 nasledovne:
14/20/244

za úsek akrobatického lyžovania: Michael Oravec
ÚSNb: Samuel Jaroš, Klaudia Medlová, Eva Hanicová v prípade že nebude priata na
NŠC

14/20/245

P-SLA na základe pripomienok členov P-SLA schvaľuje Výročnú správu Slovenskej
lyžiarskej asociácie za rok 2019. (viď príloha tohto e-mailu).

prijaté

30.06.2020

15/20/246

P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2020 na deň 03.09.2020 s miestom konania:

prijaté

19.08.2020

Hotel DIXON, Banská Bystrica, so začiatkom o 12.30 hod.

15/20/247

P-SLA schvaľuje program so zmenami na 15. P-SLA

prijaté

26.08.2020

15/20/248

P-SLA schvaľuje zrušenie Úlohy č. 3 z 13. P-SLA.

prijaté

26.08.2020

15/20/249

P-SLA schvaľuje rozdelenie PUŠ Klub 2020.

prijaté

26.08.2020

15/20/250

P-SLA schvaľuje rozpočet SLA 2020

prijaté

26.08.2020

prijaté

26.08.2020

P-SLA schvaľuje:
a) nasledovný návrh programu riadne Konferencie SLA 2020
b) výpočet delegačného kľúča na riadnu Konferenciu SLA 2020
15/20/251

c) návrh volebného a rokovacieho poriadku na riadnu Konferenciu SLA 2020
d) za predsedajúceho riadnej Konferencie SLA 2020 prezidenta SLA, p. Ivana
Ivaniča
e) návrh za zapisovateľ riadnej Konferencie SLA 2020 Mgr. Natáliu Mattovú
d) návrh na skrutátorov na riadnu Konferenciu SLA 2020
e) návrh na návrhovú komisiu na riadnu Konferenciu SLA 2020
f) návrh na mandátovú komisiu na riadnu Konferenciu SLA 2020
g) zoznam hostí na riadnu Konferenciu SLA 2020 v tomto zastúpení

15/20/252

P-SLA návrh do programu konferencie SLA 2020 zaradiť bod z členskej schôdze
AD týkajúce sa osoby P. Dluhoša

prijaté

26.08.2020

15/20/253

P-SLA schvaľuje správu P-SLA za rok 2019

prijaté

26.08.2020

15/20/254

P-SLA schvaľuje predpis o Talentovanej mládeži SLA

prijaté

26.08.2020

15/20/255

P-SLA berie na vedomie zoznam unesení prijatých Konferenciou SLA 2019

prijaté

26.08.2020

15/20/256

P-SLA schvaľuje Smernicu k vydávaniu pretekárskych licencií športovcov SLA/FIS na
sezónu 2020/2021

prijaté

26.08.2020

15/20/257

P-SLA schvaľuje Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach leto-jeseň 2020

prijaté

26.08.2020

15/20/258

P-SLA schvaľuje zmluvu s Jiří Jeřábek (procesný audit)

prijaté

26.08.2020

15/20/259

P-SLA schvaľuje zmluva Ivan Karkošiak (SSaMD SLA)

prijaté

26.08.2020

prijaté

26.08.2020

P-SLA schvaľuje zmluvu funkcionárov a)
M. Mesík
b) J. Garaj
c) M. Mersich
d) T. Murgáč
e) L. Šandor
15/20/260

f) M. Hliničan
g) J. Tánczos
h) I. Ivanič
i) F. Zlevský
j) P. Dluhoš

15/20/261

P-SLA schvaľuje Štatút športovca-reprezentanta

prijaté

26.08.2020

15/20/262

P-SLA schvaľuje Projekt Banger park (T. Murgáč)

prijaté

26.08.2020

15/20/263

P-SLA schvaľuje Zmluvy realizačného tímu (RT) BÚ SLA doplnený na návrh predsedu BÚ
SLA M. Maláka aj E. Cabanu (doktor)

prijaté

26.08.2020

15/20/264

P-SLA schvaľuje Mandátne zmluvy pre členov realizačného tímu BÚ SLA: J.

prijaté

26.08.2020

prijaté

26.08.2020

Valuška, M. Sýkora, J. Gajdoš, O. Benko-Rybár, J. Benč, J. Brünn.
P-SLA schvaľuje zmluvy Fyzioterapeutov a kondičných trénerov v úseku ÚAL a SNB.
Kondičný tréneri:
Boris Žbirka
Štefan Čuvala Michal
Barbier
Fyzioterapeuti:
15/20/265

Lars Grundberg
Jakub Kmeťko
Boris Žbirka
Oliver Kuchta

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

15/20/266

P-SLA schvaľuje služobnú cestu p. Chudého na zasadnutie obmanov Estónsko.

prijaté

26.08.2020

15/20/267

P-SLA schvaľuje nových členov SLA za obdobie 23.06. 2020 – 25.08.2020

prijaté

26.08.2020

15/20/269

P-SLA súhlasí s návrhom obsadenia komisií vo FIS na nasledujúce obdobie

prijaté

14.09.2020

15/20/270

p-sla Z dôvodu reštrulizácie sekretariátu SLA predsedníctva SLA udeľuje štatutárom SLA
mandát k príprave, schváleniu a uskutočneniu zmien v orzganizačných štruktúrach
sekretariátu SLA, ako aj reliazovať personálne obsadenie.

prijaté

24.09.2020

15/20/271

P-SLA schvaľuje nové znenie čl. 6 bodu 2 v Smernici o elektronickom hlasovaní

prijaté

27.11.2020

EL

EL

EL

15/20/272

15/20/273

15/20/274

P-SLA schvaľuje výnimku z internej smernice k Vydávaniu licencií z 04.01.2016 a uznáva
v roku 2020 predĺženie licencií bez absolvovania kurzu. Predĺženie platnosti licencieí bez
absolvovania kurzu je na 1 tok, polatok 45€ za školenie sa účastníkom vráti, platný
ostáva administratívny poplatok 5 € za predĺženie platnosti

P-SLA ruší uznesenie P-AD č. 8-28/2020 a uznesenie č. 9-28/2020 UAD z dôvodu, že nie
je v súlade s uznesením P-SLA o rozdelení rozpočtu zo dňa 26.8.2020 a že P-AD
nedisponuje sumou, ktorú rozdelili v tomto uznesení.

Časť členov, ktorí prevzali materiál v majetku SLA (niektorí z nich k 29.11.2020), zrušila
členstvo v SLA. Predsedníctvo SLA má za to, že zverený materiál užívajú neoprávnene
a preto ich vyzýva k vráteniu materiálu na sekretariát SLA okamžite. Zároveň P-SLA
poveruje sekretariát SLA na spracovanie výzvy v spolupráci s advokátskou kanceláriou
na okamžité vrátenie materiálu a majetku SLA – hnuteľného i nehnuteľného vrátane
sponzorsky poskytnutého.

prijaté

17.12.2020

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

prijaté

04.01.2021

Z hľadiska núdzovej situácie udeľuje P_SLA štatutárnym zástupcom právo a týmto ich
splnomocňuje flexibilne riešiť tak zamestnanecko právne vzťahy ako aj mandátne
zmluvy, z ktorých SLA vyplývajú záväzky.
15/20/275

15/20/276

(Na základe usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu nesmú byť od
januára 2021 viac použité PUŠ´´20 na úhradu mzdových záväzkov).

P- SLA schvaľuje Súťažné poriadky, tak ako v prílohe resp. už zverejnené na úsekových
stránkach, odsúhlasené jednotlivými predsedníctvami odborných úsekov. Usporiadateľ
jednotlivých podujatí nesmie byť členom inej lyžiarskej asociácie, zväzu, či zoskupenia.
Každý športovec musí byť členom SLA.

P-SLA schvaľuje zmeny v Registračnom a prestupovom poriadku SLA s okamžitou
účinnosťou (viď príloha) zároveň poveruje Se-SLA na jeho zverejnenie a zaslanie

15/20/277

podstatných zmien na vedomie členom SLA.
(členské individ. 1,-EUR/4 roky, klub 20,-/4 roky, preukaz v kartičkovej plastovej forme foto + 5,-EUR, člen, ktorý zrušil členstvo, sa za môže prihlásiť za pôvodný klub, ak ten
ale nie je už členom, tak sa môže prihlásiť za akýkoľvek iný - Čl. 4 a ak zruší členstvo,
členský poplatok za nevracia)

P-SLA schvaľuje krízový štáb. Ustanovenie takéhoto štábu pre nutnosť skrátenia a
sprofesionalizovania rozhodovacích procesov. Krízový štáb koordinuje pri výstupoch
informácií smerom von zo SLA.
Martin Kurcáb, Ivan Ivanič, Petra Penkert, Ján Garaj (globálne-strategicko-politické
procesy)
Marino Mersich, Rudolf Macušek, Mária Košická, Ján Garaj (vládny Audit a financie)

15/20/278

Ivan Karkošiak, Ivan Ivanič (komunikácia FIS)
Július Hermély (koordinátor)
Jiří Jeřábek, Adriana Bednárová, Katarína Štellmachová, Marcela Martinkovičová
(externí asistenti krízového štábu)
Michal Malák, Marek Hliničan, Patrik Dluhoš, Martin Mesík, František Zlevský,
Ľubo Masár, Tomáš Murgáč (komunikácia s členskou základňou)
Julis Hermély, Ivan Ivanič, Ivan Karkošiak (registrácie)

15/20/179

15/20/280

15/20/281

15/20/282

15/20/283

P-SLA schvaľuje vrátenie alikvotnej čiastky po výstupe člena SLA zo SLA z predplateného
členského v SLA, v roku 2021 a to jedine za podmienky, že dotknutá osoba bude mať
vyrovnané všetky záväzky voči SLA a vráti členský preukaz.

P-SLA schvaľuje zmluvu o spolupráci SLA – NLC Alpine a Agonistica di sci alpino sezóna
20-21
P-SLA schvaľuje zriadenie a zabezpečenie automatického registračného a evidenčného
systému pre nezávislé prepojenie vlastnej SLA-databázy a štátneho informačného
systému (ISŠ) vrátane analýzy úsekových databáz – SLA

P-SLA schvaľuje a kooptuje na základe žiadosti členov P_ULT (Ľ. Masár, M. Jánoška v
kooperácii s ďalšími členmi ULT) P_SLA o kooptáciu a súčasné sfunkčnenie úsekovej
štruktúry po odchode L.Šandora kooptáciou člena SLA Z. Macháčka do P_ULT z dôvodu
sfunkčnenia chodu športového odvetvia.

P-SLA schvaľuje a kooptuje na základe žiadosti t.č. jediného člena P_AD (P. Dluhoš),
P_SLA o kooptáciu min. 2 členov a súčasné sfunkčnenie úsekovej štruktúry po odchode
členov P_AD. Kandidáti ku kooptácii Ján Garaj a Patrícia Slobodníková z dôvodu
sfunkčnenia chodu športového odvetvia.

prijaté

04.01.2021

15/21/284

P-SLA schvaľuej prijatie všetkých žiadateľov uvedených v prílohe (4189 členov) za členov
SLA. (pre veľkosť súboru je príloha archivovaná v maily, ktorým bolo hlasovanie
spustené, nie tlačená ako príloha)

prijaté

17.01.2021

15/21/285

P-SLA schvaľuje nomináciu ÚAL na FIS Majstrovstvá Sveta v skicrosse vo

prijaté

28.01.2021

prijaté

29.01.2021

Švedskom stredisku Idre v termíne: 07.02.-13.02.2021
15/21/286

P-SLA schvaľuje nomináciu SNB na MSJ, ktoré sa budú konať v Rusku v meste
Kasnojarsk v termíne 18.03.-27.03.2021

15/21/287

P-SLA schvaľuje nomináciu BÚ ba MSJ na MS U23,2021, Vuokatti (FIN) v termíne 08.02.14.02.2021.

prijaté

29.01.2021

15/21/288

P-SLA schvaľuje upravený súťažný poriadok AD

prijaté

30.01.2021

15/21/289

P-SLA schvaľuje nomináciu športovcov AD na Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní
Cortina 2021 v Taliansku.

prijaté

30.01.2021

15/21/290

P-SLA schvaľuje zmeny súťažného poriadku AD SLA v zmysle bodu 28. SP-AD SLA v
bodoch: 24. Nominácia, 24.1. Kategória žiakov, 24.1.1.Počet štartov v zahraničí, 24.1.2.
Nominácie na zahraničné preteky, 24.1.6. Kritériá pre zaradenie do RD-U21 na sezónu
2021/2022.

prijaté

30.01.2021

15/21/291

P-SLA schvaľuje nomináciu ÚAL na FIS Majstrovstvá Sveta juniorov vo freestyle lyžovaní
v Ruskom stredisku Krasnoyarsk v termíne: 15.03.-28.3.2021.

prijaté

04.02.2021

15/21/292

P-SLA schvaľuje nomináciu Predsednícva BÚ SLA na MS v behu na lyžiach Oberstdorf
2021 23.2. - 7,3.2021 (GER).

prijaté

04.02.2021

Oprava uznesenia
15/20/278-el. zo dňa
4.1.2020

P-SLA schvaľuje KOMISIU „krízový štáb“ (Podľa § 13.2 písm. e) Stanov SLA) .
Ustanovenie takéhoto štábu je pre nutnosť skrátenia a sprofesionalizovania
rozhodovacích procesov v SLA. Krízový štáb koordinuje výstup VŠETKÝCH informácií
smerom von zo SEKRETARIÁTU SLA.
- Martin Kurcáb (PREDSEDA), Ivan Ivanič, Petra Penkert, Ján Garaj (PRE globálnestrategicko-politické procesy)
- Marino Mersich, Rudolf Macušek, Mária Košická, Ján Garaj (PRE vládny Audit a
financie)
- Ivan Karkošiak, Ivan Ivanič (PRE komunikáciu s FIS a SOŠV)
- Július Hermély (koordinátor)
- Jiří Jeřábek, Adriana Bednárová, Katarína Štellmachová, Marcela Martinkovičová
(externí asistenti krízového štábu)
- Michal Malák, Marek Hliničan, Patrik Dluhoš, Martin Mesík, František Zlevský, Ľubo
Masár, Tomáš Murgáč (komunikácia s členskou základňou)
- Julis Hermély, Ivan Ivanič, Ivan Karkošiak (registrácie)

prijaté

15.4.2021

15/21/293

P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu (v prílohe č.1) uzatvorenú medzi SLA a Optimus
partners s.r.o. (Martin Kurcáb) podpísanú dňa 1.12.2020, na základe ktorej p. Martin
Kurcáb vykonával prácu pre krízový štáb SLA v období od 1.12.2020 do 15.2.2021.

prijaté

15.4.2021

15/21/294

P-SLA dáva plnú moc štatutárovi Marínovi Mersichovi na prípravu cenových ponúk
predaja áut, ktoré svojimi nákladmi na servis a údržbu nákladovo zaťažujú rozpočet SLA.

prijaté

15.4.2021

15/21/295

P-SLA schvaľuje usporiadanie SP v lyžovaní na tráve, ktoré sa uskutoční v stredisku
Piešťany - AHOJ v dňoch 4.6.-6.6.2021.

prijaté

15.4.2021

15/21/296

Predsedníctvo UAD navrhuje Jiřího Jeřábka za člena disciplinárnej komisie SLA.

prijaté

15.4.2021

15/21/297

P-SLA nariaďuje jednotlivým úsekom zrealizovať členské schôdze úsekov najneskôr do
20. mája 2021 s podmienkou dodržania aktuálnych
protipandemických opatrení a žiada P-OÚ, aby v prípade potreby konzultovali
organizáciu ČS s príslušnými úradmi.

prijaté

15.4.2021

15/21/298

P-SLA schvaľuje štatutármi podpísané mandátne zmluvy (v prílohe) medzi SLA a
Júliusom Hermélym, Michalom Malákom, Tomášom Murgáčom
a Stanislavom Holienčíkom za práce vykonané v období od 15.2.2021 do 10.3. 2021 v
zmysle popisu prác v jednotlivých mandátnych zmluvách.

prijaté

15.4.2021

15/21/299

P-SLA schvaľuje vstúpiť do rokovania s univerzitami za účelom uzatvorenia a predĺženia
spolupráce pri zabezpečovaní školení v rámci vzdelávacích
programov tréner 1.-3. kvalifikačného stupňa na ďalšie obdobie. P-SLA poveruje
prezidenta SLA týmito rokovaniami.

prijaté

15.4.2021

15/21/300

P-SLA schvaľuje usporiadanie SP na kolieskových lyžiach, ktoré sa uskutoční v Banskej
Bystrici v dňoch 23-25.7.2021.

prijaté

15.4.2021

15/21/301

Prijaté opatrenie k správe z vládneho auditu č. 20100085-N-03:
P-SLA nemôže schváliť podpísanie akejkoľvek zmluvy so spoločnosťou, v ktorej člen
štatutárneho orgánu P-SLA je člen štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo výkonného
orgánu prijímateľa.

prijaté

18.5.2021

15/21/302

Prijaté opatrenie k správe z vládneho auditu č. 20100085-N-03:
Talentovanej mládeži a reprezentantom SLA sa zakazuje dopraviť na miesto
tréningového procesu, sústredenia, výcvikových táborov a prípravné stretnutia iným
vozidlom, ako určuje zákon č. 283 o cestovných náhradách.

prijaté

15.4.2021

15/21/303

P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu (v prílohe) a dohodu o výkone práce (v prílohe, z
dôvodu možnosti používania služobného auta a telefónu) na dobu 2 mesiacov pre
Michala Maláka v súvislosti s personálnym posilnením sekretariátu pre zabezpečenie
nasledovných činností:
všetky činnosti a dokumenty v SLA zosúladiť so
Zákonom o športe
zverejniť všetky údaje SLA (povinnosti NŠZ) v ISŠ v
súlade so zákonom o športe
participovať sa na príprave konferencie SLA 2021
participovať na tvorbe obsahu novej webovej
stránky SLA
participovať na príprave databáz členskej základne
SLA
plniť ďalšie úlohy, ktoré v tejto oblasti uloží
mandatárovi mandant

neprijaté

18.5.2021

15/21/304

P-SLA schvaľuje dohodu o výkone práce (200 € mesačne od 1.4.2021) pre Sebastiána
Pavelku na vykonávanie podporných administratívnych prác pre činnosť sekretariátu.

prijaté

18.5.2021

15/21/305

P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu (v prílohe) uzatvorenú medzi SLA a Optimus partners
s.r.o. (Martin Kurcáb) podpísanú dňa 14.2.2021, na základe ktorej p. Martin Kurcáb
vykonával a vykonáva prácu pre krízový štáb SLA od 15.2.2021

neprijaté

18.5.2021

15/21/306

P-SLA schvaľuje zastupovanie SLA právnou kanceláriou JUDr. Ivan Drdoš voči Úradu
vládneho auditu v správnom konaní, v ktorom môže klient (SLA) uplatňovať všetky
Správnym poriadkom ustanovené procesné prostriedky na svoju obranu (aj z
hmotnoprávneho pohľadu) a ktoré môže skončiť aj inak, ako uloženým povinného
odvodu (sankcie a penále v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy)
voči klientovi (SLA). Podkladom pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní je správa z
vládneho auditu č. 20100085-N-03 zo dňa 02.03.2021. Predpokladaná maximálna cena
je 1h/120€ bez Dph za právne služby pre Správu vládneho auditu v rozsahu 20-30h.

prijaté

18.5.2021

15/21/307

Predsedníctvo SLA schvaľuje odpredaj áut a mikrobusov, ktorých je vlastníkom,
poveruje viceprezidentov realizovať predaj za nasledovných podmienok :
Vozidla staršie ako 4 roky - podľa predloženej tabuľky v prílohe, predajná cena podľa
vypracovane tabuľky s maximálnou zľavou 10% .
Výdavky vynaložené na tento účel, ako náklady na prevod , čistenie, odlepenie reklám,
zverejnenie na web atď.
V prípade nepredajnosti sa bude prehodnocovať výska ceny.

prijaté

18.5.2021

15/21/308

Každý jeden poškodený pretekár, ktorý nebol prihlásený na FIS preteky, obdrží
ospravedlňujúci dekrét fair play. Každý jeden klub, ktorý je v SLA dostane ďakovný
dekrét za lojalitu a zotrvanie SLA podpísaný prezidentom SLA. Každý jeden člen SLA,

prijaté

18.5.2021

ktorý má v databáze uvedenú mailovú adresu na túto obdrží mailové poďakovanie od
prezidenta za lojalitu a zotrvanie v SLA.

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL
EL
EL

EL

EL

EL

15/21/309

Materiál v majetku SLA nebude zapožičaný členom ZSL ani v prípade, že ho spoluužívajú
s členmi SLA. V prípade dvojitého členstva (SLA aj ZSL) je podmienkou zapožičania
materiálu v majetku SLA súhlas P-SLA, resp.
poverených osôb.

prijaté

18.5.2021

15/21/310

P-SLA schvaľuje prijatie všetkých žiadateľov uvedených v prílohe (353 členov) za členov
SLA.

prijaté

18.5.2021

15/21/311

P-SLA schvaľuje zriadenie etickej komisie v zložení:
Peter Ďurčo – predseda
Vincent Frič – podpredseda
Jiří Jeřábek – člen
Doplnený organizačný poriadok o činnosť etickej komisie bude predložený P-SLA na
schválenie po jeho odsúhlasení legislatívnou komisiou.

prijaté

18.5.2021

