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

14.12.2015, 10.00 hod.
Tri Duby Golf Resort Sliač, Badín 692, 976 32 Badín
František Repka, Ivo Ivanič, Michal Malák, Michal Rajčan, Monika
Maršáleková, Tomáš Kmeť, Monika Poľanová, Jíři Michal (poverený
Marekom Hliničanom), Ladislav Šandor, Ján Tanczos, Ľudovít Kartík
Karol Mihok
Radovan Cagala, Denisa Kubusová, Martina Čambalová, René
Pretzelmayer
Adriana Miseje

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Informácia o registrácii 2% dane
4. Čerpanie 11/2015
5. Rozpočet 2016
6. Vzdelávanie SLA – informácie o akreditácii, plán vzdelávania
7. Kongres Cancun (Mexiko) 2016 – informácie, schválenie výpravy
8. Voľba predsedu legislatívnej komisie
9. Generálny sekretár SLA
10. Informácie KRK
11. Rôzne

Repka
Repka
Repka
Košická
Repka
Miseje
Repka
Repka
Kurcáb

K bodu 1 - Otvorenie
23. zasadnutie predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
V úvode privítal členov Predsedníctva SLA, novozvolenú predsedníčku komisie vzdelávania p. Adrianu
Miseje a poďakoval im za účasť.
F. Repka zagratuloval úseku alpských disciplín k famóznemu výsledku Petry Vlhovej – k víťazstvu
v pretekoch Svetového pohára vo švédskom Aare.
Rajčan: je to fantastický výsledok, ktorý nie je výsledkom SLA. Na takéto miesto sa vo väčšine prípadov
pretekári dostávajú sami, pre nás je to na zamyslenie, aby sme si takýchto pretekárov vážili. Našou
činnosťou by sme mali prispieť k zlepšeniu ich podmienok.
Následne Repka informoval, že na základe doručeného poverenia na zastupovanie, v zmysle rokovacieho
poriadku, čl. 3 rokovacieho poriadku bude na dnešnom zasadnutí Mareka Hliničana zastupovať Jíři
Michal.
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prítomných: 10 členov P-SLA z 12 členov P-SLA.
ospravedlnili sa: Karol Mihok
Následne prezident konštatoval uznášaniaschopnosť dnešného zasadnutia:
dnešné zasadnutie P-SLA je uznášaniaschopné.
F. Repka pristúpil k schváleniu programu dnešného zasadnutia. Vyzval členov k doplneniu bodov
programu resp. k jeho pripomienkovaniu. Členovia P-SLA nemali žiadne pripomienky a jednohlasne
schválili program tak ako bol predložený.
F. Repka informoval členov P-SLA, že zápis vypracuje MARTINA ČAMBALOVÁ, overia Monika
Maršáleková a Radovan Cagala.
F. Repka informoval členov P-SLA, že priebeh rokovania bude ZVUKOVO NAHRÁVANÝ pre
uľahčenie písomného zápisu. Členovia jednohlasne súhlasili.
K bodu 2 – Kontrola úloh a uznesení
Tabuľka úloh a uznesení tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu.
K bodu 3 – Informácia o registrácii 2 % dane
Dňa 2. decembra 2015 bola Slovenská lyžiarska asociácia na Notárskom úrade JUDr. Zory Belkovej,
notár so sídlom v Banskej Bystrici, Na Troskách 22
prezidentom Slovenskej lyžiarskej asociácie, Mgr. Františkom Repkom
podpredsedom Predsedníctva Slovenskej lyžiarskej asociácie, Michalom Rajčanom
registrovaná za prijímateľa 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Informácie o určenej právnickej osobe
Názov
Slovenská lyžiarska asociácia
Forma
Občianske združenie
Rok registrácie
2015
Dátum registrácie
2. 12. 2015 14:38:25
Dátum poslednej zmeny 2. 12. 2015 14:38:25
Evidenčné číslo
7173
IČO
42133700
SID
Ulica
Karpatská 15
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PSČ
Okres
Štát
Bankové účty

05801
Poprad

Predčíslie Č.Ú.
Banka
Pobočka
SK0911000000002629836891 Tatra banka, a.s. Poprad
zdroj: www.notar.sk/overenie registrácie
F. Repka navrhuje, aby 80 % z daného príjmu išlo na účelovú podporu pretekára alebo klubu, ktorí si
zabezpečili finančné prostriedky a zvyšných 20 % aby bolo použitých na podporu mládeže za účelom
motivácie.
Maršáleková: má osobnú skúsenosť vo svojom klube, kde tiež nastavila takúto motiváciu, avšak
upozornila na jednu negatívnu skúsenosť, kedy boli predložené doklady na poskytnutie 2% vo vyššej
výške ako reálne prišli prostriedky z DÚ. Napr. v prípade dodatočného daňového priznania za daný
subjekt potom už nie je možné 2% poskytnúť uvedenému subjektu. Tento návrh podporuje. Navrhuje
vytvoriť kategóriu športových talentov, kde bude konkrétne určené, na ktorých pretekárov budú tieto
financie použité, napr. na kategóriu talentovanej mládeže s uvedením konkrétnych mien.
Ivanič: otváral túto tému vo svojom klube, nebráni sa tomuto návrhu, ale v kluboch je taká nálada, že
nikto si to nechce pustiť. Myslí si, že by sme nemali zavádzať nejaké percentuálne rozdelenie, mali by
sme to brať ako príjem „en block“, má za to, aby celá čiastka bola použitá na mládež.
Repka: ak si klub vie vyriešiť 2 % priamo mimo asociácie, je to v poriadku, nemáme s tým problém. Ak 2
% prídu od anonymného darcu tak je potrebné vyriešiť na čo budú použité tieto prostriedky.
Kmeť: má za to, že sa bavíme o veľmi malom príjme.
Maršáleková: príjem 2 % je výsledkom komunikácie a aktivity subjektu. Ľudia musia reálne vidieť na aký
účel tieto peniaze budú použité.
Tanczos: neriešil by to teraz, peniaze sa vyberú aj tak v auguste, ale má za to, aby boli finančné
prostriedky použité na mládež.
Repka: nesúhlasí, je potrebné nastaviť podmienky vopred a zaujať postoj.
Cagala: asociácia by mala pustiť jasný signál, čo sa stane s 2 %.
UZN. 23-15/315
P-SLA, schvaľuje, že všetky finančné prostriedky, ktoré SLA získa prostredníctvom 2 %
z dane budú použité výlučne na talentovanú mládež.
ZA: 10 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Rajčan, Ivanič, Malák, Šandor, Kartik, Tanczos, Michal)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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NEHLASOVAL: 0
Prišla p. Poľanová.
UZN. 23-15/316
P-SLA schvaľuje, že do 28.02.2016 športoví riaditelia jednotlivých úsekov pripravia
nominačné kritériá, ktoré budú špecifikovať, kto je zaradený do skupiny talentovanej
mládeže.
ZA: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Rajčan, Ivanič, Malák, Šandor, Michal, Poľanová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 2 (Kartik, Tanczos)
K bodu 4 – Čerpanie 11/2015
Repka: úsek si disponuje všetkými vlastnými zdrojmi na transparentnom účte. Úsek realizuje úhrady
z vlastných zdrojov z transparentného účtu.
Prezident SLA, generálny sekretár a sekretariát SLA zabezpečia presun všetkých vlastných zdrojov
jednotlivých úsekov na transparentné účty úsekov.
Otvorenie transparentných účtov pre úseky, ktoré nemajú ešte transparentné účty otvorené je vo
finálnom štádiu. Se-SLA preverí úsek severskej kombinácie (predseda úseku nebol zatiaľ vyzvaný
k podpisu otvorenia transparentného účtu).
K bodu 5 – Rozpočet 2016
Na začiatku tohto bodu bola vysvietená tabuľka rozpočtu na rok 2016.
Murgáč: ak úsek akrobatického lyžovania bude mať len 3,8 %, je to likvidačné pre tento úsek.
Maršáleková: úsek alpských disciplín dosiahnutými výsledkami doniesol z príjmov MŠ za rok 2015 vyše 70
%. Úsek vyvíja marketingovú aktivitu, aby zabezpečil financie aj od partnerov, a tieto finančné prostriedky
môžeme využiť na juniorov a na mládež.
Poľanová: má za to, že ak SLA má marketingovú komisiu, tak MK by mala zastupovať všetky úseky.
Malák: % sa budú meniť, vzhľadom na to, že členská základňa sa bude aktualizovať k 31.12.2015.
Hlavným problémom je, že všetky úseky majú s danými % problém. Ak bežecký úsek bude mať pod 30 %
bude to likvidačné pre úsek bežeckého lyžovania. Čo je našim základným cieľom ? Ak si všetky úseky
rozkrájajú %, každý úsek bude plakať.
Repka: v tabuľke sú zadané nejaké kritériá. Mali by sme sa baviť o tom, aká je miera solidarity s menšími
úsekmi, ako tie menšie úseky motivovať aby pracovali. Kritériá sú rôzne. Druhá vec je, či sa chceme
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týmito kritériami riadiť aj v roku 2016. Ak sa bavíme o tom, že táto tabuľka je pre nás neprijateľná, mali
sme mať návrhy na zmenu už v lete.
Ivanič: skutočnosť je tá, že vyšli nejaké čísla. Bavme sa o tom, aké možnosti v tých kritériách si
predstavujú tí slabší, čo navrhujú zmeniť. Dal návrh menším úsekom, aby navrhli čo chcú zmeniť, ale
komplexne má za to, že to veľmi nezaváži.
Repka: máme problém s tým že lyžiari vo veku od 14-18 rokov končia so športovou činnosťou. Príčinou
je to, že SLA im nevie poskytnúť žiadny sociálny program. Prečo SLA z rozpočtu, ktorý dostane od štátu
nevie vyčleniť prostriedky na to, aby sme odfinancovali týchto pretekárov, aby neukončili činnosť vo
veku, kedy majú začať prinášať nejaké ovocie. Navrhuje vyčleniť zo všetkých úsekov skupinu
talentovaných športovcov, ktorí budú podliehať tomuto sociálnemu programu.
Maršáleková: v Zákone o športe je jasne definované v akej kategórii má byť zaradený pretekár, je tam
presne zadefinované kto je reprezentant, kto je pretekár, kto patrí do talentovanej mládeže a zákon
upravuje aj riešenie sociálneho programu reprezentantov. Ministerstvo vie, že v roku 2016 a 2017
z príjmov zväzov to nie je reálne vykryť ale zvýšením príjmu z Tiposu, ktorý sa bude postupne
navyšovať už v roku 2016, 2017 a následne 2018 kedy vzniká reálna situáciu zabezpečenia
reprezentantom sociálny program už samotnými zväzmi.
Vo vzťahu k predloženej tabuľke rozpočtu uvádza aby bola zohľadnená reálna činnosť a progres
jednotlivých úsekov. Nesúhlasí s ponechaním fix 5% všetkým úsekom, ktoré klesli pod 5% ale treba
zhodnotiť ako úsek pracoval a podľa toho mu buď ponechať fix 5%, prípadne aj 6% a tie , ktoré
nezaznamenali progres tak ich vrátiť na fix 2%.
Kartík: súhlasí s názorom prezidenta, že je potrebné podporovať športovcov vo veku od 14-18 rokov.
Murgáč: chce vysvetliť, prečo sa NŠC rozhodlo podporiť snowboard a akrobatické lyžovanie. NŠC
zamestnalo Murgáča a Hliničana ako trénerov.
Repka: je rád, že SLA má výkonnosť na to, aby športovci boli zaradení do rezortného strediska. Bude
chcieť vysvetlenie od každého jedného rezortného strediska, prečo si vybralo danú skupinu športovcov
a prečo inú nie.
Tanczos: podľa Stanov majú všetky športy rovnaké právomoci, má za to, že táto tabuľka je
diskriminačná. Navrhuje, aby si úseky urobili rozpočet, koľko financií potrebujú na svoju činnosť a koľko
sú schopní zabezpečiť si sami z vlastných zdrojov. A potom na základe predloženia plánov sa oveľa
jednoduchšie dá urobiť rozdelenie peňazí.
Pretzelmayer: urobilo sa najviac za posledné roky, aj keď sa to v číslach neodráža.
Repka: máme vysvietené kritéria, na základe ktorých sa prerozdeľujú štátne zdroje na úseky, aby mali
zabezpečenú činnosť. S týmito kritériami sa pracovalo len v malej miere. Ak chcete tieto kritériá meniť,
tak poďme na túto tému debatovať. Je to proces na pol roka. Máme zabezpečovať rozvoj lyžiarskeho
športu. Je potrebné progresívne začať hľadať spôsoby. Ak nie sme schopní sa dohodnúť, dokončíme
túto sezónu a na ďalší rok pôjdeme v provizóriu.
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Cagala: toto nie sú žiadne kritériá, ale parametre každého úseku, ktoré hodnotia kvantitatívne
a kvalitatívne prácu úsekov. ÚAD je typický príklad masového úseku. Tabuľka obsahuje 4 nezávislé bloky,
ktoré sú čiastočne prepojené. Navrhuje detailnú analýzu kritérií každého úseku.
Odišiel Ľ. Kartík.

Nasledovala 10 minútová prestávka.
Cagala: stále platí uznesenie, že u malých úsekov sa dorovná solidarita fixným percentom. Je potrebné
tabuľku rozpracovať, podľa špecifického charakteru úseku. Úseky by mali nastaviť dlhodobý
harmonogram, kam sa chcú dostať.
Repka: budeme pracovať s týmito kritériami aj pri rozpočte v roku 2017 ? Ideme podľa tohto modelu aj
smerom ďalej, alebo budeme to otvárať ?
Pretzelmayer: mali by sa tam odzrkadliť kritériá ministerstva školstva. Majú za to, aby sa otvorili kritériá
v mládeži.
Murgáč: po minulé roky neolympijské disciplíny sa krátili na polovicu, bude tomu tak aj teraz ?
Šandor: má za to, že sa to tak nikdy nerobilo.
Repka vyzval všetky úseky, aby si navrhli % fixu a o každom návrhu bude P-SLA hlasovať samostatne.
BÚ: navrhuje 5 % pre úseky, ktoré majú viac ako 3 % a fix 2 % pre úseky ktoré majú menej ako 3 %, ak
sa má pozerať len na BÚ navrhuje bez fixu, čisto len % ktoré sú vyrobené.
ÚAL: navrhuje prerozdeliť 15 % celkom, pre úsek akrobatického lyžovania 7,5 %, skokanský úsek a úsek
severskej kombinácie po 3,75 % fix.
ÚAD: navrhuje ÚSK a SÚ po 2 % a akrobatické lyžovanie 6 % fix,
Šandor: bez fixu
ÚSN: prikláňa sa k bežcom.
Tanczos: 6 % fix úsek akrobatického lyžovania, 5% fix skokanský úsek, 4 % fix severská kombinácia.
Nasledovalo hlasovanie o jednotlivých návrhoch na prerozdelenie fixu.
UZN. 23-15/317
P-SLA schvaľuje, že v tabuľke Rozpočtu na rok 2016 zohľadní fixné % pre úseky.
ZA: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Rajčan, Ivanič, Malák, Šandor, Tanczos, Michal)
PROTI: 1 (Šandor)
ZDRŽAL SA: 0
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NEHLASOVAL: 0
Nasledovalo hlasovanie o jednotlivých návrhoch na prerozdelenie fixu.
UZN. 23-15/318
P-SLA schvaľuje prerozdelenie fixu v tabuľke Rozpočtu na rok 2016 na návrh úseku
alpských disciplín v pomere 2 % ÚSK, 2 % SÚ, 6 % ÚAL.
ZA: 6 (Malák, Ivanič, Rajčan, Maršáleková, Kmeť, Michal)
PROTI: 1 (Tanczos)
ZDRŽAL SA: 3 (Repka, Šandor, Poľanová)
NEHLASOVAL: 0
UZN. 23-15/319 - neprešlo
P-SLA schvaľuje prerozdelenie fixu v tabuľke Rozpočtu na rok 2016 na návrh úseku
akrobatického lyžovania v pomere 3,75 % SÚ, 3,75 % ÚSK, 7,5 % ÚAL.
ZA: 1 (Poľanová)
PROTI: 5 (Kmeť, Maršáleková, Malák, Rajčan, Michal)
ZDRŽAL SA: 4 (Ivanič, Repka, Šandor, Tanczos)
NEHLASOVAL: 0
UZN. 23-15/320 - neprešlo
P-SLA schvaľuje prerozdelenie fixu v tabuľke Rozpočtu na rok 2016 na návrh skokanského
úseku v pomere 4 % ÚSK, 5 % SÚ, 6 % ÚAL.
Za: 1 (Tanczos)
Proti: 5 (Maršalekova, Kmeť, Malák, Rajčan, Michal)
Zdržal sa: 4 (Poľanova, Ivanič, Repka, Šandor)
Tabuľka Rozpočtu na rok 2016 so zahrnutím fixných % schválených na základe UZN. 23-15/318 tvorí
prílohu č. 2 tohto zápisu.
K bodu 6 – Vzdelávanie SLA – informácie o akreditácii, plán vzdelávania
F. Repka odovzdal slovo novozvolenej predsedníčke komisie vzdelávania A. Miseje.
A. Miseje predniesla informácie o akreditácii, zložení komisie vzdelávania a vzdelávaní SLA.
Informácie k akreditácii
A. Miseje bola oslovená v súvislosti s akreditáciou SLA. 8.1.2015 skončila platnosť akreditácie SLA na
dané disciplíny. Od vtedy boli podané 2 žiadosti, ktoré neprešli. Posledná bola podaná 26.11.2015. Z 15
podaných žiadostí bolo schválených 15. K 28.10 boli podané ešte dve – tréner slopestyle, inštruktor
slopestyle. Na Slovensku je slopestyle disciplína akrobatického lyžovania, nie samostatný šport. A. Miseje
v spolupráci s N. Šlepeckou sa pokúsia do konca roka 2015 získať trénera akrobatického lyžovania I.
kvalifikačného stupňa a inštruktora akrobatického lyžovania I-II. kvalifikačného stupňa. A. Miseje navrhla
ÚSK a SÚ že v spolupráci so športovým riaditeľom a predsedami úsekov vypracujú akreditáciu Trénera
skokov na lyžiach I. kvalifikačného stupňa.
Zloženie KV
Predseda: Mgr. Adriana Miseje
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Členovia KV: PaedDr. Kamil Povrazník, Prof. Ján Junger, PaedDr. Michal Malák, PhD.
Návrh nových členov do KV: Doc. PaedDr. Jiří Michal, Mgr Natália Šlepecká, Ing. Karol Král, Ing. Martin
Kupčo ml. , Ing. Peter Ďurčo.
Malák: navrhuje aby členom komisie bol aj bývalý predseda KV Vladimír Ternavský.
Repka: predseda KV bude zodpovedať za to, ako bude komisia pracovať a za jej zloženie. Ak si komisia
zvolila horemenovaných ľudí, tak nech ukáže, kam to chce dosiahnuť. A. Miseje ma zo strany p. Repku
plnú dôveru.
Vzdelávanie SLA
Príprava novej koncepcie vzdelávania :






prehľadnosť,
odbornosť,
modernizácia,
kvalita,
príprava web stránky KV.

Pracovné záležitosti KV (november – december 2015)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uznávanie licencií,
Vydávanie licencií,
Vydávanie nových osvedčení /kurzy marec 2015/ vek,
Príprava nových kurzov a doškoľovacích školení,
Príprava novelizácie smernice o uznávaní licencie,
Zákon o športe,
Zmluvy lektorov – na schválenie,
Cenník kurzov a školení,
Cenník odmien lektorov,
FA 2015, zodpovednosť.

Malák: Čo sa týka financovania KV, Malák podal návrh na riešenie na predchádzajúcom predsedníctve
SLA, avšak jeho návrh nebol schválený.
Repka: je pre neho nepochopiteľné, že sa v novembri objaví faktúra z apríla. Uhrádzanie faktúr
z minulých období nebude možné v žiadnom prípade.
UZN. 23-15/321
P-SLA schvaľuje nových členov Komisie vzdelávania navrhnutých Adrianou Miseje:
Návrh nových členov do KV: Doc. PaedDr. Jiří Michal, Mgr Natália Šlepecká, Ing. Karol
Král, Ing. Martin Kupčo ml. , Ing. Peter Ďurčo.
ZA: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Rajčan, Ivanič, Malák, Šandor, Tanczos, Poľanová)
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 1 (Jiří Michal)
NEHLASOVAL: 0
Účtovanie poplatkov za vystavenie licencií bude navrhnuté komisiou vzdelávania, P-SLA bude akceptovať
návrh KV.
Prišiel Ľ. Kartík
K bodu 7 – Kongres Cancun (Mexiko) 2016 – informácie, schválenie výpravy
R. Cagala informoval, že FIS žiada o nahlásenie osoby, ktorá bude zabezpečovať online administráciu
členov FIS komisií. Osobu je potrebné nahlásiť do 18.12.2015.
Členovia P-SLA súhlasili, že zodpovednou osobou bude Ing. Radovan Cagala.
Odišli Tanczos, Kartík, Pretzelmayer.
Počas januára sa otvára možnosť zmeny obsadenia jednotlivých FIS komisií.

COUNCIL
-

nemáme zastúpenie

CROSS – COUNTRY
COMMITTEE (CC)
Executive board (CC)
Conference (CC)

Sub-Committees (CC)

x
X
Ivo Ivanič
SC for CC Rules and Control
SC for rolle skiing
SC for World and Continental Cup
SC for Popular CC
Ladies CC Skiing
Youth and Children questions CC

Peter Ďurčo
x
Michal Malák
Ivo Ivanič
Katarína Liptáková
Katarína Liptáková

SKI JUMPING
COMMITTEE (JP)

X

NORDIC COMBINED
COMMITTEE (NC)
Sub-Committees (NC)

Peter Chudý
Executive board (NC)
SC for NC officials, rules and control
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x
x

ALPINE SKIING
COMMITTEE (AL)
Executive board (AL)
Conference (AL)

X
Janka Gantnerová
X
SC for classification of alpine compet
SC for ladies alpine skiing
SC for alpine courses

Sub-Committees (CC)

SC for alpine WC
SC for alpine international cup
SC for AL youth and children question
SC for alpine technical delegates

Martin Kupčo
X
Martin Kupčo, Ladislav
Harvan
Juraj Gantner
X
Martin Kupčo
Jana Palovičová

ÚAD dodá kandidáta do komisie pre Svetový pohár do 10.01.2015

FREESTYLE SKIING
COMMITTEE (FS)
Sub-Committees (FS)

Marek Poľan
SC for FS Skiing Rules and Officials
Judges (FS)

Marek Poľan
Tomáš Cuník, Marek
Poľan, Daniel Poľan,
Monika Poľanová

ÚAL nahlási zmeny v komisiách do 10.01.2015

SNOWBOARD
COMMITTEE (SB)
CONFERENCE
Sub-Committees (SB)

Karol Mihok
Karol Mihok
SC for SB/FS skiing Y+C questions

ÚSN nahlási zmeny v komisiách do 10.01.2015.

SPEED SKIING
COMMITTEE (SS)

x

GRASS SKIING
COMMITTEE (GS)

Ladislav Šandor

TELEMARK
COMMITTEE (TM)

x
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Martin Hrbáň

SPECIAL COMMITTEES
Competition equipment
Coordination group for
Nord. Disc.
Coordination group for Y
a CH
Advertising matters
Para snowsports
Athletes committee

Racers with special
qualif.

x
x
x
x
Karol Mihok
x
For alpine citizen racers
For CC development

X
Michal Malák
Petra Penkert - Radovan
Cagala
Radovan Cagala

University racers
Masters racing

C. for P.RELATIONS and
MASS MEDIA
MEDICAL COMMITTEE
LEGAL and SAFETY
COMMITTEE
COMMITTEE for
EUROPEAN QUESTIONS

Petra Penkert
X
X
Janka Gantnerová

UZN. 23-15/322
P-SLA schvaľuje, že aktualizácia FIS komisií bude jednotlivými úsekmi doručená
generálnemu sekretárovi písomnou formou najneskôr do 10.01.2015.
Za: 9 (Repka, Malák, Michal, Maršálekova, Kmeť, Rajčan, Ivanič, Poľanová, Šandor)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu 8 – Voľba predsedu legislatívnej komisie SLA
UZN. 23-15/323
P-SLA schvaľuje na návrh prezidenta SLA za predsedníčku legislatívno-právnej komisie
JUDr. Moniku Maršálekovú, ktorá bude zabezpečovať činnosť legislatívnej komisie
z pohľadu prípravy Zákona o športe a zosúladí legislatívne poriadky SLA.
Za: 8 (Kmeť, Repka, Ivanič, Malák, Michal, Šandor, Poľanová, Rajčan)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Maršáleková)
Nehlasoval: 0
K bodu 9 – Generálny sekretár SLA
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Dňa 30.11.2015 sa v zmysle uznesenia P-SLA č. 22-15/312 zo dňa 13.11.2015 uskutočnilo na
Sekretariáte SLA v Poprade výberové konanie na obsadenie miesta zastupujúceho generálneho
sekretára SLA.
Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači.
Výberovou komisiou v zložení:
Mgr. František Repka, prezident SLA
Michal Rajčan, podpredseda Predsedníctva SLA
Michal Malák, poverený podpredsedom Predsedníctva SLA, Ivanom Ivaničom
bol na základe výsledkov výberového konania navrhnutý na miesto zastupujúceho generálneho sekretára
p. Radovan CAGALA.
Elektronickým uznesením č. 23-15/314 bol 4.12.2015 Predsedníctvom SLA do funkcie
zastupujúceho generálneho sekretára menovaný Ing. Radovan Cagala.

Uznesenie č. 23-15/314 – prijaté elektronicky
P-SLA menuje do pozície zastupujúceho Generálneho sekretára SLA p. Radovana Cagalu na
dobu určitú: počas zastupovania súčasnej generálnej sekretárky SLA, Petry Penkert, ktorá je
v súčasnosti na rodičovskej dovolenky.
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
Nehlasoval: 4
Cagala: ďakuje za prejavenú dôveru, informoval členov P-SLA, že používa mailovú adresu
sekretariat@slovak-ski.sk. S prezidentom si prešli základné línie, ktorým sa chcú venovať. Jeho cieľom je
pozdvihnúť úroveň komunikácie a vystupovania SLA navonok, ale aj vnútorne.
K bodu 10 – Informácie KRK
Pre neprítomnosť žiadneho z členov KRK, nebol bod č. 10 – Informácie KRK na 23. zasadnutí P-SLA
prerokovávaný. KRK pošle vyjadrenie písomnou formou.
K bodu 11 – Rôzne
- žiadosť Michala Bekeša o zaradenie rýchlostného lyžovania do štruktúr SLA
Repka: má za to, že najbližšie je táto disciplína k zjazdovému lyžovaniu.
Rajčan: p. Bekeš oslovil vedenie ÚAD pred odchodom do Zurichu, aby výprava získala informácie
ohľadom jeho štartovania na pretekoch. ÚAD zistilo všetky dostupné informácie, ktoré posunulo p.
Bekešovi.
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Kmeť: je to samostatná disciplína a teda je to pretekár SLA nie ÚAD.
Repka: ak chce reprezentovať SLA nebudeme mu v tom brániť, avšak v súčasnosti mu SLA nevie
poskytnúť finančnú podporu a jeho otázkou sa bude zaoberať v roku 2017 v súvislosti s vývojom
finančnej situácie.
- výzva VŠC DUKLA o zaslanie prehľadu športovcov a športových odborníkov SLA
(príloha č. 3 zápisu)
BÚ má dve pretekárky, ktoré by mohli byť zaradené do Dukly a spĺňajú nominačné kritériá –
Klementová a Procházková. BÚ a ÚAD bude reagovať na výzvu Dukly. GS spracuje žiadosti o zaradenie
v spolupráci s úsekmi a skompletizuje formálnu žiadosť.
- materiálne zabezpečenie úsekov
BÚ: pool manažér je Peter Bartoň, ktorý má na starosti zabezpečenie všetkých poolových
reprezentačných zmlúv. Svoju funkciu vykonáva v kooperácii s reprezentačnými trénermi. Materiál je
zabezpečený poolovo – firma posunie rozpočet materiálu.
ÚAL: nemá pool manažéra, reprezentanti majú vlastných sponzorov, a tí, ktorí nemajú sponzorov sa
zabezpečujú vlastnými súkromnými zdrojmi.
ÚAD: situácia sa oproti minulosti radikálne zmenila, firmy si vyberajú konkrétnych pretekárov s ktorými
uzatvárajú zmluvy. Sú firmy, ktoré sú v rokovaniach, s niektorými obnovujú kontakty. Funguje to na
princípe – niečo máte, niečo kúpite. Ponúkajú členskej základni zvýhodnené podmienky. Túto činnosť
koordinuje P-UAD.
ÚSN: to isté ako akrobatické lyžovanie. Materiál zabezpečuje reprezentačný tréner.
ÚLT: pool manažéra nemajú, majú dodávateľov pretekárskych kombinéz a dvoch výrobcov lyží, materiál
si zabezpečujú z vlastných zdrojov, seniori dostávajú nové kombinézy, ak ich nezničia a vyrastú z nich
posúvajú ich na žiacku kategóriu. Situácia v tejto sezóne sa výrazne zlepšila, sponzori sa začínajú zaujímať
o Barbaru Míkovú.
- Žaloby SLA
Maršáleková: M. Merisch 27.05. adresoval list prezidentovi a KRK ohľadne jeho pocitu, že MČS je
neplatná a boli porušené Stanovy. Ako sa pýtala p. Kurcába na minulom zasadnutí P-SLA, či tento list
riešil ako podnet, na čo odpovedal, že nie a je to aj zaprotokolované v zápise z 22. Zasadnutia P-SLA. Ak
by to riešil ako podnet, muselo by byť preukázané, že bol zaplatený súdny poplatok za disciplinárne
konanie podľa čl. 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku , pričom z pokladničnej knihy ani z výpisu z účtu
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SLA do 31.10.2015 nevyplýva, že takýto poplatok zaplatený bol. Z toho vyplýva, že uvedený list nemohol
byť riešený ako podnet keďže neboli splnené podmienky konania v súlade s Disciplinárnym poriadkom.
Ak to nebolo riešené ako podnet, mala ísť odpoveď p. Mersichovi, že podanie nie je podnetom. Na
začiatku júla bol M. Rajčanovi doručený list, aby sa vyjadril do troch dní k listu p. Mersicha, v ktorom
KRK konštatovala, že ak sa nevyjadrí tak sa bude list pána Mersicha považovať za opodstatnený a tieto
pochybenia považuje P-ÚAD za oprávnené a stotožňuje sa s nimi. Takúto kompetenciu a postup však
Disciplinárny poriadok KRK ani neumožňuje. KRK mala od doručenia listu p. Mersicha podľa čl. 16 bod
5 DP lehotu 60 dní. Od 27.05 do 60 dní mala KRK vyrozumieť odosielateľa listu o tom, ako sa s jeho
obsahom vysporiadala. Vzhľadom na obsah listu, v ktorom nepochybne odosielateľ poukazuje na
porušenie stanov mala KRK, ak mala pocit, že došlo k porušeniu stanov vyzvať odosielateľa na
zaplatenie poplatku a následne mala postupovať podľa čl. 16 bod 11 DP. T.j. KRK mala 2 možnosti: 1.
Napísať , že sa nejedná o podnet al. 2 možnosť, podľa čl. 16 ods. 11 DP:
1. vydať upozornenie na nesprávnosť konania organizačnej zložky, člena alebo funkcionára spolu
s poučením o povinnosti vykonať nápravu v stanovenej lehote . Takéto upozornenie nebolo
doručené
žiadnemu z funkcionárov P-UAD v súlade s DP .Podľa čl. 17 DP KRK doručí
upozornenie prostredníctvom Se-SLA. Ak v stanovenej lehote vyzvaná osoba nevykoná nápravu
KRK podá návrh na DK.
2. Podá návrh na DK.
KRK postupovala v rozpore s disciplinárnym poriadkom. KRK vydala stanovisko, ktoré doručila p.
Mersichovi, kde je uvedené, že boli porušené Stanovy, MČS bola neplatná, čo Maršáleková považuje za
konanie KRK v rozpore s DP predpismi SLA. Uvedený list sa nachádza v súdnom spise. Na základe tohto
listu p. Mersich podal dňa 14.10.2015 žalobu na OS v Poprade SLA vo veci neplatnosti MČS ÚAD .
Maršáleková vidí v tomto konaní KRK absolútne pochybenie a neznalosť členov KRK základného
procesného dokumentu SLA, ktorý sa vzťahuje na ich činnosť a tým je DP. Týmto svojím konaním KRK
poškodzuje záujmy SLA.
Vo vzťahu k činnosti KRK chce ešte poukázať na ostatné závažné pochybenia v rámci ich činnosti na
ktoré mala KRK poukazovať a ktorými sa mala prioritne zaoberať.
- Kontrola z MŠ v roku 2015 preukázala pochybenie vo vyúčtovaní dotácie za rok 2014, ktorá mala byť
predmetom kontroly KRK, keďže táto v zmysle Stanov má riešiť správnosť účtovania finančných
prostriedkov (kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá nad dodržiavaním finančnej
disciplíny )
- Vykonávanie kurzov po 8.1.2015 v rozpore so zákonom ako aj vydávanie licencií trénerom 1 v rozpore
so zákonom a Akreditáciou.
- Kontrola členskej základe obsahuje vážne pochybenia a porušenia zákona a do dnešného dňa nebola
vykonaná žiadna náprava.
- Do dnešného dňa nebola predložená záverečná správa KRK z vykonania záverečnej bilancie
hospodárenia v roku 2014, ktorá mala byť urobená po ukončení roku.
14

Maršáleková má za to, že p. Martinkovičová by nemala zastupovať SLA v súdnom spore Marino Mersich
- SLA, nakoľko je vo veci zaujatá. Maršáleková navrhuje za úsek alpských disciplín:
-

aby SLA v súdnom spore SLA – Marino Mersich, SLA zastupoval JUDr. Gémeš,
podľa Stanov SLA čl. 13 ods. 13.2 písm. c Stanov SLA odvolať všetkých členov KRK a navrhuje
zverejniť kritéria kvalifikácie členov KRK v súlade so zákonom o športe.

Rajčan: treba si uvedomiť, čo riešime aj s KV. KRK je orgán, ktorý má kontrolovať, a nie len reagovať na
podnety.
Poľanová: nemáme protistranu, nemáme prítomného nikoho za KRK, keď sa o niekom jedná má nárok
sa vyjadriť.
Kmeť: KRK má 5 členov, nemusí byť na zasadnutí iba predseda, v prípade ak by mali záujem
o fungovanie hnutia, bol by vyslaní niektorí z členov. KRK iniciovalo Disicplinárne konania, na ktorých
takisto nebol prítomný nikto z KRK. Vidí konanie proti členskej základni zo strany KRK.
Repka: prijíma námietky, prikláňa sa k návrhu pani Poľanovej, navrhuje aby takto závažná téma bola
otvorená na ďalšom predsedníctve SLA.
Maršáleková: v tomto prípade, sa vzdáva funkcie člena a predsedu legislatívno-právnej komisie. Konanie
KRK považuje za dehonestáciu svojej práce.
Repka: otázka je v dvoch rovinách, či bude SLA v tomto spore zastupovať iný právnik ako právnik SLA,
druhá téma je, že p. Maršáleková vyhodnotila konanie KRK ako neprofesionálne, a dáva návrh P-SLA aby
odvolalo KRK.
Malák: ako druhý člen P-BÚ potrebuje názor predsedu úseku.
P. Maršáleková navrhuje za úsek alpských disciplín hlasovanie za odvolanie členov KRK.
UZN. 23-15/324
P-SLA schvaľuje odvolanie KRK za prekročenie svojich kompetencií a za neodbornosť.
Za: 5 (Kmeť, Maršáleková, Rajčan, Šandor, Michal)
Proti: 2 (Poľanová, Malák)
Zdržal sa: 1 (Repka)
UZN. 23-15/325
P-SLA schvaľuje, že v súdnom spore Marino Mersich – SLA a Peter Bendík st. – SLA bude
SLA zastupovať JUDr. Matúš Gémeš.
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Za: 6 (Kmeť, Maršáleková, Rajčan, Michal, Šandor, Repka)
Proti: 1 (Poľanová)
Zdržal sa: 1 (Malák)
Nehlasoval: 0
Hlasovalo 8 členov predsedníctva SLA
- Zaslanie sústrastného listu Vladimírovi Štrkolcovi st.
ÚAD požiadalo Se-SLA o zaslanie sústrastného listu. Se-SLA zabezpečí zaslanie listu.
- Zmluva s RTVS - do dnešného dňa SLA nemá podpísanú zmluvu s RTVS, Se-SLA napíše žiadosť do
RTVS, že v prípade ak bude prizývaný spolukomentátor do vysielania, RTVS osloví SLA s pomocou
pri výbere spolukomentátora.
- TMR zmluva tréningové lístky – T. Kmeť požiadal F. Repku, aby podal informáciu o spätných
bonusoch za zakúpenie tréningových lístkov v sezóne 2014/2015.
- Vozový park – P-ÚAD prijalo uznesenie o predaji MV PP231CV a PP972 CH, ktorými disponuje
úsek ÚAD, v prípade ak žiadny iný úsek nebude mať záujem o tieto MV.
P-ÚAD počká na vyjadrenie P-BÚ do 20.12.2015. GS zašle informácie o MV všetkým predsedom
OÚ, v prípade záujmu budú predsedovia OÚ reagovať.
- Ocenenie Dr. Jířiho Šťastného
Po rokovaní s Petrom Chudým dostal p. Šandor návrh na ocenenie Dr. Jířiho Šťastného, dlhoročného
pracovníka úseku skokov na lyžiach. Informoval sa, či by bolo možné oceniť ho plaketou resp. diplomom
na nasledujúcom zasadnutí P-SLA.
Repka: p. Šťastný bude ocenený na nasledujúcom P-SLA 08.02.2016 v Poprade. Se-SLA osloví p.
Šťastného.
Šandor: poďakoval p. prezidentovi a Se-SLA za odoslanie listu na ocenenie 3-násobnej majsterky sveta
Barbary Míkovej. List bol odoslaný prezidentovi SR, predsedovi NR SR, ministerstvu školstva, VÚC.
Primátor Bratislavy si dovoľuje pozvať Barbaru Míkovú na vyhlásenie najlepšieho športovca Bratislavy.
Michal: Medlová mala významné preteky v Amerika a skončila šiesta. Je to jeden z najväčších úspechov.
Malák: odštartovali prvé domáce medzinárodné podujatia, ktoré dopadli podľa očakávaní. Mali sme
výbornú účasť a podarili sa aj výborné výsledky. Máme jedno víťazstvo – Andrej Segeč, v kategórii
dievčat bola Klementová druhá.
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V Banskej Bystrici, 14.12.2015
Termín nasledujúceho zasadnutia: 08.02.2016
Trvanie: 7,5 hodín

ZAPÍSAL
Martina Čambalová
Dňa
14.12.2015
Podpis

OVERIL
Ing. Radovan Cagala
Dňa
17.12.2015
Podpis
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OVERIL
JUDr. Monika Maršáleková
Dňa
17.12.2015
Podpis

poradie
P-SLA

číslo uznesenia
UZN. 17-15/212
UZN. 17-15/213

17. P-SLA

UZN. 17-15/214

UZN. 17-15/215

znenie uznesenia
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.
Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 4 na nasledujúce rokovanie P-SLA z dôvodu neschválenia.
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.
P-SLA poveruje Sekretariát korekciou žiadosti o dotáciu na ministerstvo v pomere 65 % finančných prostriedkov na reprezentáciu a 35 % na mládež.

zodpovedný

splnené/nesplnené/trvá

Se-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

Se-SLA

splnené

Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 7 na nasledujúce zasadnutie P-SLA z dôvodu neschválenia.
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.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

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.

P-SLA

splnené

UZN. 17-15/219

P-SLA sa riadi Stanovami z 25.05.2013.

P-SLA

splnené

UZN. 17-15/220

P-SLA schvaľuje JUDr. Mariánovi Rebrovi úhradu zvyšnej sumy v právnej veci JASPIC, s. r. o. vo výške 1593,50 €.

P-SLA

splnené

UZN. 17-15/221

P-SLA schvaľuje doplnenie troch členov úseku snowboardingu Henrieta Hanicová, Lukáš Droppa, Jaroš do reprezentačného družstva.
P-SLA potvrdzuje zloženie disciplinárnej komisie vo veci disciplinárneho konania voči p. Tomášovi Žampovi v zložení: Marino Mersich – predseda DK, Ing.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

UZN. 17-15/216
UZN. 17-15/217

UZN. 17-15/222

Vladimír Antol, Martin Kurcáb.

UZN. 18-15/223

Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 12 na začiatok rokovania.

P-SLA

splnené

UZN. 18-15/224

P-SLA schvaľuje zmeny v marketingovej smernici prednesenej prezidentom SLA.

P-SLA

splnené

UZN. 18-15/225

P-SLA schvaľuje marketingovú smernicu predloženú prezidentom SLA s pripomienkami s účinnosťou od 18.03.2015.

P-SLA

splnené

UZN: 18-15/226

P-SLA schvaľuje Mgr. Františka Repku do funkcie člena výkonného výboru SOV.
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

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

UZN. 18-15/227

elektronicky.

UZN. 18-15/228

P-SLA schvaľuje presunutie bodu č. 2 na ďalšie zasadnutie z dôvodu odchodu p. Ternavského zo zasadnutia.

P-SLA

splnené

UZN. 18-15/229

Členovia P-SLA súhlasia so zrušením disciplinárneho konania vedenému voči Jánovi Garajovi.
P-SLA poveruje Se-SLA a prezidenta prípravou modelov prerozdeľovania finančných prostriedkov. Termín doručenia je minimálne 15 dní pred konaním
nasledujúceho zasadnutia P-SLA.

P-SLA

splnené
splnené (zrušené na 19.
zasadnutí P-SLA)

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.

P-SLA

splnené

UZN. 18-15/232

P-SLA schvaľuje zmluvy prednesené Denisou Kubusovou.
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,

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

UZNESENIE NEPREŠLO

UZN. 18-15/230

UZN. 18-15/233

Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica.
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

P-SLA

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
UZN. 18-15/234

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

-SLA

18-15/235

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,

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

18. P-SLA

18-15/235

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:

P-SLA

UZNESENIE NEPREŠLO

P-SLA

UZNESENIE NEPREŠLO

P-SLA

splnené

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,

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
UZN. 18-15/236

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.

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.
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

splnené
splnené

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:

splnené
splnené
splnené

UZN. 18-15/237 ZRUŠENÉ

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

P-SLA

splnené
splnené

• Atď.

splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

splnené

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

UZN. 18-15/239

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,

splnené
splnené
P-SLA

splnené
splnené
splnené
splnené

• 16-20 členov = 4 delegáti,

splnené

• 21-25 členov = 5 delegátov

splnené

atď.
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.

splnené
splnené

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.

P-SLA

splnené

UZN. 18-15/241

P-SLA
P-SLA

splnené

UZN. 18-15/242

P-SLA schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD SLA, konanej dňa 18.04.2015 v Hoteli Dixon BB.
Členovia P-SLA súhlasia, že bod č. 10 budú schvaľovať elektronicky.

UZN. 19-15/243

P-SLA schvaľuje navýšenie mzdy administratívnej pracovníčky Denisy Kubusovej o 250,- €/mesačne brutoo (mzda vrátane nadčasov) počas zastupovania a

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

prijaté elektronicky

19. P-SLA

splnené

• 11 - 14 členov = 3 delegáti
• 15 – 18 členov = 4 delegáti

P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:

UZN. 18-15/238

splnené

UZN. 19-15/244
prijaté elektronicky
UZN. 19-15/245
prijaté elektronicky
UZN. 19-15/246

vykonávania pracovnej agendy generálnej sekretárky Petry Penkert.
Členovia P-SLA schvaľujú termín 19. zasadnutia Predsedníctva SLA na deň 17. apríl 2015 v Hoteli Dixon, Banská Bystrica so začiatkom o 10:00 hod. s týmto
programom: Schválenie rozpočtu
P-SLA schvaľuje výpravu FIS konferencie Varna v termíne 03.6-6.06.2015 v nasledovnom zložení: J. Palovičová, J. Brugoš (namiesto Michala Maláka) - plne
hradené Se-SLA + kongresový poplatok, I. Ivanič, J. Sinay, M. Hliničan, J. Hermély, T. Karoly, J. Gantnerová, M. Kupčo - Se-SLA hradí ubytovanie a diéty,

splnené

cestovné hradené P-OÚ. P-SLA schvaľuje delegátov na FIS konferenciu v zložení Ivo Ivanič ( s hlasovaním), M. Kupčo, J. Brugoš
Členovia P-SLA súhlasia s rozšírením programu o bod rôzne, ako štvrtý bod programu.

19. P-SLA

UZN. 19-15/247

Členovia P-SLA súhlasia so zotrvaním médii v miestnosti pri hlasovaní o rozpočte.

P-SLA

splnené

UZN. 19-15/248

Členovia P-SLA súhlasia so zotrvaním hostí v miestnosti pri hlasovaní o rozpočte.
Členovia P-SLA súhlasia s kritériami v predloženej tabuľke, bez konkrétnych čísel, ako záväznými pre rozdelenie štátnych finančných prostriedkov medzi
jednotlivé úseky SLA.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

UZN: 20-15/250

P-SLA schvaľuje zmenu prerokovania bodov programu, tak ako navrhla M.

P-SLA

splnené

UZN.20-15/251

P-SLA schvaľuje program 20. zasadnutia P-SLA tak, ako bol predložený.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku snoubordingu v nasledujúcom zložení: Team A: Klaudia Medlová Team B: Matej Matys, Zuzana
Medlová, Boris Karolčík, Dávid Kordiak, Matej Dolník, Matej Bačo, Matej Droppa Juniori: Samuel Jaroš, Eva Hanicová, Veronika Školnová
P-SLA schvaľuje termín dodania pripomienok k reprezentačným zmluvám na sezónu 2015/2016 od jednotlivých úsekov do 03.06.2015. Zástupcovia úsekov
pripravia úpravy jednotlivých častí reprezentačných zmlúv, pričom budú vychádzať zo základu RZ vo všeobecnej časti 2014/2015 a zašlú dodatky a návrhy
úprav, ktoré navrhujú doplniť do reprezentačnej zmluvy na sezónu 2015/2016.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA schvaľuje rozpočet na podujatie Lyžiar roka 2014/2015, ktorý predniesol F. Repka vo výške 6970,- €.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

UZN. 19-15/249

P-SLA schvaľuje systém úhrad nasledovne:
Bežecký úsek: predseda úseku (zároveň štatutár), prezident
Úsek severskej kombinácie: predseda úseku, predseda bežeckého úseku (štatutár), prezident
Skokanský úsek: predseda úseku, predseda bežeckého úseku (štatutár), prezident
UZN. 20-15/252

Úsek alpských disciplín: predseda úseku (zároveň štatutár), prezident
Úsek snoubordingu: predseda úseku, predseda úseku alpských disciplín (štatutár), prezident
Úsek akrobatického lyžovania: predseda úseku, predseda úseku alpských disciplín (štatutár), prezident

UZN. 20-15/253
UZN. 20-15/254
UZN. 20-15/255
UZN. 20-15/256
prijaté elektronicky

Úsek lyžovania na tráve: predseda úseku, predseda úseku alpských disciplín (štatutár), prezident
Se-SLA: prezident, jeden zo štatutárov
P-SLA súhlasí so zmluvami prednesenými Martinou Čambalovou.
P-SLA súhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov nasledovne: 50 000,- € na činnosť Se-SLA, poistenie áut, Lyžiar roka 2014/2015 20 000,- € rezerva
SLA, FIS kongres 70 000 CHF sa prerozdelí na úseky na najbližšom P-SLA na základe návrhov úsekov
Prezident SLA osloví aktuálnu GS, ktorá nie je vo výkone funkcie, či je z jej strany záujem aktívne vykonávať funkciu GS a v akom časovom termíne.
P-SLA prehodnotí náplň práce GS z minulosti a rozšíri o rozsah náplne práce, ktorý budú vyžadovať úseky. Se-SLA náplň práce vypracuje a následne zašle na
úseky.
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku alpských disciplín v nasledujúcom zložení: RD A: Velez – Zuzulová Veronika, Vlhová Petra, Žampa

20. P-SLA

UZN. 20-15/257

Adam RD B: Kantorová B, Žampa Andreas, Falat Matej, Bendík Martin RD U21 A muži: Prieložný Matej, Varjassi Tomáš, Šenkár Samuel, Katrenič Henrich,
Kupčok Mikuláš, Jaroščák Miroslav RD U21 A ženy: Hromcová Klaudia, Jančová Tereza RD U21 B muži: Brozman Braňo, Mistrík Matej, Madro Oskar RD U21
B ženy: Kamenická Daniela, RD UNI: Falát Matej, Hromada Martin, Siráň Vladimír, Pavelka Matúš, Bendík Martin, Kamenická Daniela, RD žiaci U-16 chlapci:
Miklušek Marian, Gažo Michal,Košík Tomáš, Baláž Filip, Lasok Adam, Lipták Šimon, Sanitrár Ján, RD žiaci U-16 dievčatá: Nemcová Klaudia, Šafáriková
Andrea, Surová Ema, Surová Alica, Niňajová Lenka, Antalová Simona,Strachanová Silvia RD Masters: Kategória C1 – C5: Darina Kubeková Kategória C6 - C9:
Dana Chasáková Kategória B: Jozef Dibdiak,Milan Hofbauer, Martin Chmelík st. Kategória A: Dušan Ambros, Vladimír Ternavský, Pavol Krasuľa
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev bežeckého úseku v nasledujúcom zložení: RD Juniori: Koristek Ján - splnil kritéria na zaradenie do RD
Nociar Ján - splnil kritéria na zaradenie do RD čiastočne Šulek František - splnil kritéria na zaradenie do RD 16 Šefčík Jozef – splnil kritéria na zaradenie do
RD čiastočne Tréner: Novodomec František RD Juniorky: Matušková Lucia - splnila kritéria na zaradenie do RD čiastočne Smerčiaková Aneta – splnila
kritéria na zaradenie do RD čiastočne Tréner: Klement František – asistent RD trénera žien OH nádeje chlapci: A: Mikuš Ján – YOG + EYOF (RD tréner

UZN. 20-15/258

Novodomec František) B: Klouda Kristián – EYOF + YOG B: Kostelník Viliam – EYOF + YOG C: Kubiš Lukáš – EYOF + YOG (bez nároku na financovanie – v
sledovaní) Tréner: Brugoš Juraj OH nádeje dievčatá: A: Michaličková Lucia – YOG + EYOF (RD tréner Klement František) B: Gabčíková Rebeka – EYOF +
YOG B: Šefčíková Zuzana – EYOF + YOG C: Zaťková Monika – (bez nároku na financovanie – v sledovaní) Tréner: Brugoš Juraj RD muži: A: Mlynár Peter B:
Segeč Andrej – splnil kritéria na zaradenie do RD U23 B: Šulek Miroslav – splnil kritéria na zaradenie do RD čiastočne U 23 B: Urgela Erik – splnil kritéria na
zaradenie do RD U23 Tréner: Martin Bajčičák Asistent: Mário Kubiš RD ženy: A: Procházková Alena B: Klementová Barbora – splnila kritéria na zaradenie do

UZN. 20-15/259

UZN. 20-15/260

UZN. 20-15/261
UZN. 20-15/262

UZN. 20-15/263
UZN. 20-15/264
UZN. 20-15/265
UZN. 20-15/266
UZN. 20-15/267

P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku akrobatického lyžovania v nasledujúcom zložení: 17 ŽENY: 1. Zuzana Stromková
REPREZENTAČNÝ FREESTYLE TEAM B ŽENY: 1. Natália Šlepecká 2. Petra Jurečková 3. Katarína Masarovičová MUŽI: 1. Igor Janckulík 2. Richard Jurečka
JUNIORSKÝ REPREZENTAČNÝ FREESTYLE TEAM MUŽI: 1. Pavol Kuric REPREZENTAČNÝ SKICROSS TEAM 1. Tomáš Bartalský
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev skokanského úseku a severskej kombinácie v nasledujúcom zložení: Team – A- 2 Dominik Ďurčo + SK
Tomáš Ondrejka Tréner: Jozef Hýsek, Ján Solivajs Team B – 4 Viktória Šidlová Kristína Fábiková Natália Hanková Martin Fábik Tréner: Tomáš Karóly 18
Servisman: Andrej Kmeť Team – C- 7 Hektor Kapustík Marek Badáni Martin Šidlo + SK Erik Kapiaš + SK Martin Kováč + SK Richard Tiller + SK Emma
Witmanová Tréner: Ivan Šindler, Igor Pohle Koordinátor: Ján Tanczos
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev ÚLT a súťažný poriadok ÚLT na sezónu. RD družstvá v nasledujúcom zložení: Muži: Lukáš Ohrádka
Ženy: Barbara Míková, Veronika Cvašková Juniori: Matúš Ficel Tréner: Ľuboš Masár Podpredseda: Alex Jánoška

P-SLA schvaľuje odmenu pre Lyžiara roka 2014/2015 vo výške 1500,- € a pre Najobľúbenejšieho lyžiara 2014/2015 vo výške 1000,- na návrh prezidenta SLA.
P-SLA schvaľuje rozpočet na lyžiara roka po úprave vo výške 8170,- €.
P-SLA súhlasí so zriadením legislatívnej komisie, ktorá sa bude zaoberať tvorbou legislatívnych poriadkov.

UZN. 20-15/268
UZN. 21-15/269
prijaté elektronicky
UZN. 21-15/270
prijaté elektronicky
UZN. 21-15/271
prijaté elektronicky
UZN. 21-15/272
prijaté elektronicky

P-SLA schvaľuje, že úseky si poistenie športovcov na sezónu budú riešiť samostatne. Najneskôr do10.06.2015 budú zmluvy doručené na Se-SLA. V prípade, že
úsek požiada Se-SLA o súčinnosť pri uzatváraní poistenia pre svoj úsek, Se-SLA dá vypracovať ponuky a tie následne predloží úseku.

P-SLA

splnené

P-SLA schvaľuje po rozšírení súčasnej náplne práce a určení kritérií výberového konania na pozíciu Generálneho sekretára SLA, začatie výberového konania
na pozíciu Generálny sekretár SLA s nástupom na dobu určitú, od 01.07.2015-30.04.2016 na zástup súčasnej Generálnej sekretárky SLA, Petry Penkert.

P-SLA

splnené

P-SLA schvaľuje vyhlásenie výberového konania na pozíciu zastupujúceho generálneho sekretára SLA s nasledovnými podmienkami:

P-SLA

UZNESENIE NEPREŠLO

P-SLA schvaľuje kľúče prerozdelenia dotácie SLA na rok 2015 a rozpočet jednotlivých odborných úsekov SLA na rok 2015 podľa prílohy tohto mailu

P-SLA

splnené

P-SLA

UZNESENIE NEPREŠLO

P-SLA schvaľuje prípravu zmeny uznesenia č. 13-02/14 v zložení Legislatívno-právnej komisie SLA. Zástupcovia jednotlivých odborných úsekov SLA predložia

UZN. 21-15/273

e-amilovou formou obratom na mailovú adresu info@slovak-ski.sk nominácie na zloženie Legislatívno-právnej komisie SLA do piatku 07.08.2015 (1 člena za
odborný úsek). Následne prebehne elektronické hlasovanie o schválení zloženia Legislatívno-právnej komisie SLA, návrahnutom zástupcami OÚ SLA.
P-SLA schvaľuje program tak ako bol predložený s doplnením bodu č. 17 na návrh úseku alpských disciplín.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/274

Členovia P-SLA súhlasia s menovitým hlasovaním.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/275

P-SLA schvaľuje presunutie bodu č. 7a) – prerozdelenie FIS prostriedkov za bod č. 8.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA schvaľuje systém schvaľovania zmlúv nasledovne: Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na činnosť a fungovanie odborných úsekov, z ktorých nevyplývajú záväzky
UZN. 21-15/276

odborného úseku nepresahujúc výšku 5000,- € sa považujú za schválené ich schválením predsedníctvom odborného úseku. P-SLA bude poskytnutá informácia
o ich uzavretí. Zmluvy, ktoré sa netýkajú činnosti OÚ a neboli schválené na P-OÚ budú predložené na schválenie P-SLA.

UZN. 21-15/277

P-SLA schvaľuje zoznam predložených zmlúv.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/278

P- SLA schvaľuje účtovnú závierku SLA za rok 2014 tak ako bola predložená
Výročná správa bude pripomienkovaná do 11.09.2015 písomne mailom na adresu Se-SLA, následne Se-SLA prepošle pripomienky a žiadosti o úpravu

P-SLA

splnené

P-SLA

trvá

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

21. P-SLA

UZN. 21-15/279

UZN. 21-15/280
UZN. 21-15/281
UZN. 21-15/282
UZN. 21-15/283
UZN. 21-15/284

výročnej správy. Zároveň bude výročná správa doplnená o zistenia KRK. Na schválenie bude výročná správa zaslaná 25.09.2015 elektronicky.
P-SLA berie na vedomie účtovné zostatky za rok 2014 na FIS účte vo výške 268 317,04 CHF a zdroje z hosp. činnosti SLA vo výške 13 387,30 €. Finančné
prostriedky z roku 2014 vo výške 13 387,30 € zostanú neprerozdelené. Prerozdelenie na účty úsekov bude nastavené od počiatočného stavu 0,- €. K zostatku
z roku 2014 sa P-SLA vráti na svojom zasadnutí na začiatku roka 2016.
P-SLA prijíma prerozdelenie 70 000 CHF z kapitoly Se-SLA fix 3 % pre úseky, ktoré nevyrábajú financie a 5 % pre úseky, ktoré vyrábajú financie (fix je závislý
od výšky dotácie) ostatné disciplíny podľa prínosu finančných prostriedkov.
P-SLA schvaľuje, že z FIS prostriedkov sa doposiaľ nevyžiadaná časť evidovaná na účte SVK vo FIS požiada o vyplatenie a táto suma pôjde na rezervu
prezidenta. Súčasná rezerva prezidenta, ktorá bola schválená na 20. Zasadnutí P-SLA z kapitoly mládež bude vrátená naspäť na kapitolu mládež.
P-SLA schvaľuje využívanie účtu MSJ na marketingové účely SLA.
P-SLA schvaľuje návrh reprezentačnej zmluvy SLA na sezónu 2015/2016, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je štatút reprezentanta s vylúčením bodu č. 2 čl. II
a 5 čl. II na návrh M. Maršálekovej. Štatút reprezentanta je povinný odborný úsek schváliť si na zasadnutí predsedníctva odborného úseku. V prípade editácie
priloženého návrhu štatútu je odborný úsek povinný túto editáciu konzultovať s právnym zástupcom SLA. Zároveň PSLA berie na vedomie, že BÚ a ÚLT
podpísali reprezentačnú zmluvu v pôvodnom znení.

P-SLA

splnené
splnené (čiastočné okrem

P-SLA

ÚAD nedodali schválený
štatút žiadne úseky)

UZN. 21-15/285

P-SLA schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby členom legislatívno-právnej komisie bol právny zástupca SLA.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/286

P-SLA schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby každý člen legislatívno-právnej komisie SLA mal ukončené právnické vzdelanie minimálne 1. stupňa.
P-SLA súhlasí s tým, aby návrhy nominácii jednotlivých odborných úsekov, ktoré nemajú zastúpenie v legislatívno-právnej komisii boli zaslané mailom na
sekretariát SLA do 15.09.2015.
P-SLA súhlasí s tým, aby návrhy nominácii jednotlivých odborných úsekov, ktoré nemajú zastúpenie v komisii vzdelávania boli zaslané mailom na sekretariát
SLA do 15.09.2015.
P-SLA súhlasí s tým, aby návrhy nominácii jednotlivých odborných úsekov, ktoré nemajú zastúpenie v materiálovej komisii boli zaslané mailom na sekretariát

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/287
UZN. 21-15/288
UZN. 21-15/289

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/290

P-SLA súhlasí s tým, že všetky komisie budú doplnené zo strany úsekov do 15.09.2015. Následne budú návrhy zaslané na elektronické hlasovanie.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/291

P-SLA schvaľuje výpravu do Zurichu na jesenné zasadnutie tak ako bola zaslaná jednotlivými úsekmi.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/292

P-SLA schvaľuje zaslanie predmetných uznesení elektronicky členom P-SLA a ich prijatie na nasledujúcom P-SLA.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/293
UZN. 21-15/294

P-SLA schvaľuje, že P-SLA sa budú konať každý druhý pracovný pondelok v kalendárnom mesiaci striedavo v Poprade a Banskej Bystrici.

P-SLA

splnené

P-SLA schvaľuje, že o rozpočte na rok 2016 a o prijatí kľúča na prerozdelenie financií na rok 2016 sa bude rokovať na P-SLA v novembri 2015.

P-SLA

splnené

UZN. 21-15/295

Na základe žiadosti BÚ SLA, P-SLA schvaľuje kooptáciu p. Vladimíra Staroňa do funkcie člena KRK namiesto Petra Bartoňa.
P-SLA schvaľuje zloženie pracovnej skupiny zo športových riaditeľov úsekov a vypracovanie kritérií pre zaradenie športovcov do NŠC na rok 2016 do konca

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

UZNESENIE NEPREŠLO

UZN. 21-15/296
UZN. 21-15/297
UZN. 22-15/298
prijaté elektronicky
UZN. 22-15/299
prijaté elektronicky
UZN. 22-15/300
prijaté elektronicky

SLA do 15.09.2015.

septembra.
P-SLA schvaľuje, že hlasovacie právo bude vždy uplatňované v úseku v ktorom bola prvá registrácia.
P-SLA odvoláva členov legislatívno právnej komisie SLA zvolených Predsedníctvom SLA dňa 26.08.2013. P-SLA schvaľuje nové zloženie legislatívno právnej
komisie SLA v zložení: JUDr. Monika Maršáleková, JUDr. Matúš Gémeš, JUDr. Roman Reistetter, právny zástupca SLA.
P-SLA schvaľuje Smernicu Slovenskej lyžiarskej asociácie upravujúcu prípravu, realizáciu a vyhodnotenie pracovných ciest. Týmto sa ruší Ekonomická
smernica prijatá dňa 23.09.2013. Platnosť Smernice Slovenskej lyžiarskej asociácie upravujúcej prípravu, realizáciu a vyhodnotenie pracovných ciest je od
15.10.2015.
P-SlA schvaľuje, že v prípade, že bude zvolané P-SLA podľa Stanov SLA v danom kalendárom mesiaci, termín konania zasadnutia P-SLA bude vždy druhý
pracovný pondelok v danom mesiaci striedavo v Poprade a Banskej Bystrici. V prípade konania P-SLA bude pozvánka na zasadnutia P-SLA doručená 14 dní

UZN. 22-15/301
prijaté elektronicky
UZN. 22-15/302
prijaté elektronicky
UZN. 22-15/303

22. P-SLA

UZN. 22-15/304

P-SLA odvoláva všetkých súčasných členov komisie vzdelávania. Zároveň P-SLA schvaľuje nové zloženie komisie vzdelávania v zložení: Adriana Miseje, Kamil
Povrazník, Michal Malák, Juraj Junger. P-SLA podľa čl. 11 ods. 2 Organizačného poriadku SLA volí za predsedu komisie vzdelávania Adrianu Miseje.
P-SLA schvaľuje doplnenie Organizačného poriadku čl. 15 o písm. n) v nasledovnom znení: n) KV vypracováva obsahové znenie žiadosti na udelenie

P-SLA

splnené

akreditácie predkladanej na Ministerstvo školstva SR zároveň zodpovedá za jej obsahové znenie a súčasne kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie všetkých

P-SLA

trvá

P-SLA

trvá

P-SLA

trvá

P-SLA

trvá

podmienok stanovených v udelenej Akreditácii.
Úseky, ktoré majú podpísanú reprezentačnú zmluvu v pôvodnom znení (BÚ, ÚLT) doplnia lekársku prehliadku do začiatku prvého podujatia resp.
sústredenia, ktoré bude organizované Slovenskou lyžiarskou asociáciou.
Všetky pracovné komisie okrem Komisie vzdelávania a legislatívno-právnej komisie budú volené až po prijatí nového organizačného poriadku SLA, ktorý
pripraví legislatívno-právna komisia.
P-SLA schvaľuje nasledovné termíny P-SLA na rok 2016:
11.01.2016 (podľa potreby)
08.02.2016
14.03.2016 (podľa potreby)
11.04.2016

UZN. 22-15/305

09.05.2016
13.06.2016
12.09.2016
10.10.2016
14.11.2016
12.12.2016 (podľa potreby)
P-SLA odvoláva všetkých súčasných členov komisie vzdelávania. Zároveň P-SLA schvaľuje nové zloženie

UZN. 22-15/306

komisie vzdelávania v zložení: Adriana Miseje, Kamil Povrazník, Michal Malák, Ján Junger. P-SLA podľa čl.
11 ods. 2 Organizačného poriadku SLA volí za predsedu komisie vzdelávania Adrianu Miseje.

P-SLA

splnené

UZN. 22-15/307

P-SLA schvaľuje otvorenie samostatného financovania pre vzdelávanie v rámci SLA.
P-SLA deleguje právomoc nakladania s TÚ komisie vzdelávania na predsedu komisie vzdelávania, ktorý je zodpovedný za vykonávanie úhrad v súlade s

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

trvá

P-SLA

splnené

UZN. 22-15/308
UZN. 22-15/309

predloženým plánom činnosti KV.
P-SLA schvaľuje, že finančné prostriedky, ktoré boli na základe tabuľky rozpočtu vyčlenené krátením do kapitoly projekty v zmysle uznesenia 13-40/390, budú
z dôvodu nevyhlásenia výzvy na predkladanie projektov podľa pôvodnej výšky krátenia v rozpočte 2015 vrátené na úseky. (ÚAD – 0,- €, BÚ – 0,-€, SÚ – 92,75
€, ÚSK – 77,11 €ÚSN – 96,32 €, ÚAL – 1639,12 €, ÚLT – 132,11 €)
P-SLA poveruje Se-SLA prípravou porovnania jednotlivých hodnôt hodnotiacich kritérií za posledných 6 rokov pre jednotlivé úseky samostatne. Tabuľka

UZN. 22-15/310

23.
P-SLA

UZN. 22-15/311

rozpočtu bude doplnená o tieto riadky: riadok č. 100 – Fix v %, riadok č. 101 fix v €, riadok č. 102- Suma celkom. Následne sa doplnená tabuľka zašle
športovým riaditeľom ktorí si odkontrolujú údaje a zašlú overenú tabuľku späť. Po kompletizácii Se-SLA zašle výslednú tabuľku návrhu rozpočtu na rok 2016
členom PSLA.
P-SLA poveruje športových riaditeľov jednotlivých úsekov doplnením a kontrolou informácii a príloh k výzve MŠ 2016 najneskôr do 16.11.2015 (pondelok).

UZN. 22-15/312

Uvedené podklady budú zaslané elektronicky na Se-SLA do stanoveného termínu.
P-SLA schvaľuje vyhlásenie výberového konania na pozíciu zastupujúceho generálneho sekretára SLA s nasledovnými podmienkami:

UZN. 23-15/313

P-SLA schvaľuje podanie Výzvy na predkladanie žiadosti v oblastí športu č. 2016-01 (Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016) na MŠVVaŠ

prijaté elektronicky
UZN. 23-15/314

SR
P-SLA menuje do pozície zastupujúceho Generálneho sekretára SLA p. Radovana Cagalu na dobu určitú: počas zastupovania súčasnej generálnej sekretárky

prijaté elektronicky

SLA, Petry Penkert, ktorá je v súčasnosti na rodičovskej dovolenke.

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

P-SLA

splnené

