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

28.05.2015, 10:00 hod.
Businesscentrum Karpatská 15, 6. poschodie č. dv. 606,
058 01 Poprad
František Repka, Ivo Ivanič, Michal Malák, Michal Rajčan,
Monika Maršáleková, Ladislav Šandor, Ján Tánczos, Ľudovít
Kartík, Marek Hliničan, Monika Poľanová,
Martin Kurcáb, Peter Bendík
René Pretzelmayer, Karol Mihok, Petra Penkert – rodičovská
dovolenka
Denisa Kubusová, Radovan Cagala, Martina Čambalová, Tomáš
Murgáč
Tomáš Kmeť, Tomáš Žampa

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Činnosť Sekretariátu SLA
Zmluvy na odsúhlasenie/na vedomie
Účtovná inventarizácia materiálu na OÚ SLA
Rozpočet 2015
Generálny sekretár SLA
Reprezentačné družstvá 2015/2016
Reprezentačné zmluvy 2015/2016
Lyžiar roka 2014/2015
Členské schôdze odborných úsekov – info
Informácie KRK SLA
Rôzne

Repka
Repka
Repka, Kubusová
Čambalová
Repka
Repka
Repka
predsedovia OÚ
predsedovia OÚ, Repka
Repka
predsedovia OÚ
Kurcáb

K bodu 1 - Otvorenie
20. zasadnutie predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
V úvode privítal členov Predsedníctva SLA, hostí a nových členov P-ÚAD zvolených na MČS
ÚAD dňa 18.04.2015 v Banskej Bystrici:
Michal Rajčan – predseda úseku alpských disciplín
JUDr. Monika Maršáleková – podpredsedníčka úseku alpských disciplín
Ing. Radovan Cagala – športový riaditeľ úseku alpských disciplín
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Na základe vlastnej žiadosti budú na dnešnom P-SLA prítomní títo hostia:
Mgr. Tomáš Kmeť, Tomáš Žampa.
P. Repka požiadal nové vedenie ÚAD, aby predložilo uznesenie P-ÚAD, ktorým sa preukáže,
že ÚAD zvolilo tretieho člena nového P-ÚAD, ktorý bude zároveň členom P-SLA alebo
právny výklad právnickej fakulty, prečo tak neurobili. F. Repka žiada toto uznesenie, aby
nedošlo k spochybneniu MČS ÚAD.
Záver: P-ÚAD doručí na Se-SLA právne stanovisko alebo spomínané uznesenie.
Následne konštatoval uznášaniaschopnosť dnešného zasadnutia:
zúčastnených:10 členov P-SLA
ospravedlnili sa: René Pretzelmayer, Karol Mihok, Petra Penkert – rodičovská dovolenka
dnešné zasadnutie P-SLA je uznášaniaschopné.
J. Tanczos: požiadal aby bol bod č. 8 vyradený z programu, nakoľko sa na niektorých úsekoch
ešte nekonala členská schôdza a teda tieto úseky nemajú určené reprezentačné družstvá.
Ostatné úseky argumentovali, že majú jasno v zložení reprezentačných družstiev, vzhľadom
na to sa bude bod č. 8 prerokovávať.
M. Maršáleková: navrhla bod č.12 presunúť pred bod č.4.
F. Repka: trval na tom, aby sa rokovalo podľa pôvodného programu.
UZN: 20-15/250
P-SLA schvaľuje zmenu prerokovania bodov programu, tak ako navrhla M.
Maršáleková.
Za: 2
Proti: 4
Zdržal sa: 4
UZN.20-15/251
P-SLA schvaľuje program 20. zasadnutia P-SLA tak, ako bol predložený.
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 2
F. Repka informoval členov P-SLA, že zápis vypracuje MARTINA ČAMBALOVÁ, overia
Ladislav Šandor a Marek Hliničan.
F. Repka informoval členov P-SLA, že priebeh rokovania bude ZVUKOVO
NAHRÁVANÝ pre uľahčenie písomného zápisu. Členovia jednohlasne súhlasili.
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K bodu 2 – Kontrola úloh a uznesení
KONTROLA ÚLOH
Úloha 16/9. P-SLA – trvá
Se-SLA spolu so športovými riaditeľmi vypracuje projekt Erasmus.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: ASAP
Projekt je vypracovaný v kooperácii so Španielmi, momentálne čakáme na stanovisko z Európskej komisie, či
bude projekt schválený.

---------------------------------------------------------------------------------------------Úloha 8/12. P-SLA – priebežne plnené
Športoví riaditelia SLA dohliadnu na dodanie reprezentačných zmlúv reprezentantov na
sezónu 2014/2015 tak, aby zmluvy boli doručené na sekretariát najneskôr do 30.09.2014.

GS preverí u jednotlivých členov, ktorých zmluvy nie sú na Se-SLA, v akom stave sú ich RD zmluvy a bude
informovať predsedov OÚ, ktorí doriešia dodanie zmlúv.
Prezident sa informoval, ako je to možné, že niektorí reprezentanti nemajú podpísané zmluvy, ako potom môžu
byť financovaní prostredníctvom SLA.
J.Tánczos uviedol, že do budúcna bude lepšie, ak Se-SLA pripraví zmluvy a odovzdá ich predsedovi OÚ, ktorý
zmluvy podpíše s pretekármi a doručí naspäť na Se-SLA, zároveň bude predseda za podpis zmlúv niesť
zodpovednosť.
Všetci reprezentanti majú reprezentačné zmluvy podpísané okrem týchto reprezentantov:
Za ÚAD : Adam a Andreas Žampa, Veronika Velez-Zuzulová, Matej Prieložný, Daniela Kamenická, Barbora Lukáčová
Za SÚ: Jozef Caban, Tomáš Zmoray
Predseda ÚAD informoval členov P-SLA, že p. Lukáč poslal e-mailom vyjadrenie o ukončení reprezentovania Barbory
Lukáčovej v zjazdovom lyžovaní. P-SLA nemá písomné vyjadrenie a preto bude žiadať p. Lukáča o jeho zaslanie.
J. Tanczos informoval, že Jozef Caban a Tomáš Zmoray ukončili kariéru, a teda zmluvy nebudú dodané. Športový
riaditeľ SÚ doručí na Se-SLA stanovisko, že uvedení reprezentanti nečerpali finančné prostriedky.
ÚAD zašle písomné stanovisko, že reprezentanti, ktorí nedodali reprezentačné zmluvy nečerpali finančné prostriedky,
zároveň ÚAD bude pracovať na znení reprezentačnej zmluvy na sezónu 2015/2016.

KONTROLA UZNESENÍ
UZN. 13-05/75 - trvá
P-SLA poveruje zástupcov úsekov - členov KV SLA a jednotlivé OÚ spracovaním podkladov
ku akreditácii podľa odporúčaní KV SLA (viď zápis z 1.zasadnutia).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 30.4.2014
Z: P-OÚ SLA
T: 31.5.2015 (Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 15-14/172 – trvá
P-SLA schvaľuje otvorenie nového bankového účtu na marketingové financie získané
z projektu p. prezidenta.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 15-14/173 – trvá
P-SLA schvaľuje vytvorenie bankových podúčtov pre každý úsek, na ktoré budú poukazované
financie z centrálneho účtu SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 16-14/187 – trvá
P-SLA poveruje Se-SLA pri príprave RD zmlúv 2015/2016. Tieto odovzdať Predsedovi OÚ,
ktorý bude zodpovedný za podpísanie zmlúv s pretekármi a doručenie späť na Se-SLA.
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN 16-14/197 – trvá
P-SLA poveruje rokovaním s TMR Predsedníctvo UAD v zmysle delegovanej právomoci. Následne
bude výsledky rokovania a súvisiace zmluvy schvaľovať P-SLA.
T: asap, najneskôr do 5.12.
Z: predseda ÚAD
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 17-15/214 - trvá
P-SLA schvaľuje zmluvy prednesené Denisou Kubusovou, okrem časti 10.1- Svetový pohár
v alpskom lyžovaní 2016, ktorú preverí právnik, aby nevznikli žiadne finančné náklady pre
SLA vyplývajúce z organizácie Svetového pohára. M. Mersich navrhuje, aby sa pre toto
podujatie uzavrela samostatná zmluva so spoločnosťou TMR, kde bude definované, že všetky
práva a povinnosti FIS, INFRONT vyplývajúce z organizovania Svetového pohára budú na
účet organizátora - TMR.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
F. Repka informoval, že vyvolá nové rokovanie s pánom Hlavatým, aby bolo nové vedenie ÚAD
informované.
M. Rajčan požiadal Se-SLA prípravou kompletnej agendy týkajúcej sa Svetového pohára a komunikácie
s TMR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/223
Členovia P-SLA súhlasia s presunutím bodu č. 12 na začiatok rokovania.
Za:7
Proti:2
Nehlasoval:1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/224
P-SLA schvaľuje zmeny v marketingovej smernici prednesenej prezidentom SLA.
Za:10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/225
P-SLA schvaľuje marketingovú smernicu predloženú prezidentom SLA s pripomienkami
s účinnosťou od 18.03.2015.
Za:10
Proti:0
Zdržal sa:0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN: 18-15/226
P-SLA schvaľuje Mgr. Františka Repku do funkcie člena výkonného výboru SOV.
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Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/227
P-SLA poveruje P-ÚAD, aby sa k 23.3.2015 vyjadrilo k žiadosti o prestup Adama a Andreasa
Žampovcov a 24.3.2015 budú členovia P-SLA hlasovať elektronicky.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/228
P-SLA schvaľuje presunutie bodu č. 2 na ďalšie zasadnutie z dôvodu odchodu p. Ternavského
zo zasadnutia.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/229
Členovia P-SLA súhlasia so zrušením disciplinárneho konania vedenému voči Jánovi Garajovi.
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 2
Nehlasovali: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/230 – na 19. zasadnutí P-SLA uznesenie zrušené (Za: 8, Proti: 0 Zdržal sa: 0)
P-SLA poveruje Se-SLA a prezidenta prípravou modelov prerozdeľovania finančných
prostriedkov. Termín doručenia je minimálne 15 dní pred konaním nasledujúceho zasadnutia
P-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/231
P-SLA súhlasí s presunutím bodu č. 6 – čerpanie 2015 a bodu č. 7 – schválenie rozpočtu
2015 na nasledujúce zasadnutie P-SLA.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/232
P-SLA schvaľuje zmluvy prednesené Denisou Kubusovou.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/233
P-SLA schvaľuje presný termín a miesto Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských
disciplín SLA na 18. apríla 2015 o 10.00 hod. v Hoteli DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská
Bystrica.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/234
P-SLA schvaľuje pozvánku Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín s týmto
programom schôdze:
Prezentácia od 9.00 – 9.45 hod.
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1. Otvorenie a oznámenie o uznášaniaschopnosti Mimoriadnej členskej schôdze
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
4. Schválenie programu Mimoriadnej členskej schôdze
5. Diskusia
6. Správa mandátovej komisie
7. Odvolanie predsedu Predsedníctva ÚAD
8. Voľba predsedu, podpredsedu a ostatných členov Predsedníctva ÚAD
9. Správa volebnej komisie
10. Návrh a schválenie uznesení Mimoriadnej členskej schôdze
11. Rôzne
12. Záver
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE 18-15/235 - NEPREŠLO
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý
je registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Počet registrovaných členov klubu ÚAD s platným členským v ÚAD SLA a za každých ďalších
10 členov nad počet 40 je 1 delegát:
· 3-10 členov = 1 delegát,
· 11-20 členov = 2 delegáti,
· 21-30 členov = 3 delegáti,
· 31 a viac členov = 4 delegáti,
Za: 4 (Mihok, Šandor, Tanzcos, Repka)
Proti: 4 (Poľanová, Hliničan, Ivanič, Mersich)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2 (Kartik, Malák)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/236 – NEPREŠLO
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý je
registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
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Organizačná zložka lyžiarskeho športu, ktorá bola registrovaná v SLA k 31.12.2014 a mala splnené členské
povinnosti k 31.12.2014, môže nominovať na mimoriadnu členskú schôdzu taký počet delegátov, koľko je členov
odborného úseku ÚAD, sú registrovaní v SLA pod touto organizačnou zložkou lyžiarskeho športu ku dňu
16.3.2015, a ktorý ku dňu konania mimoriadnej členskej schôdze dovŕšil 18 rokov a ktorého členstvo v SLA
nebolo registrované po 16.03.2015.

Za: 4 (Hliničan, Poľanová, Ivanič, Kartik)
Proti:3 (Mihok, Tanczos, Repka)
Zdržal sa: 1 (Mersich)
Nehlasoval:2 (Malák, Šandor)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/237
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý je
registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Za každých troch členov s klubovou príslušnosťou jeden delegát.
Za: 5
Proti: 3
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/237 - ZRUŠENÉ
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s
potvrdeným mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý je
registrovaný ku dňu 31.12.2014. V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Počet aktívnych registrovaných členov klubu ÚAD s platných členským v ÚAD SLA v evidencii
SLA:
 3 – 6 členov = 1 delegát
 7 – 10 členov = 2 delegáti
 11 - 14 členov = 3 delegáti
 15 – 18 členov = 4 delegáti
 Atď.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/238
P-SLA schvaľuje delegačný kľúč Mimoriadnej členskej schôdze úseku alpských disciplín SLA:
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Mimoriadnej členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s potvrdeným
mandátovým lístkom vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub, ktorý je registrovaný ku dňu 31.12.2014.
V databáze SLA pre ÚAD a zároveň má splnené členské povinnosti SLA pre príslušný rok, je stanovený
nasledovným delegačným kľúčom:
Počet aktívnych registrovaných členov klubu ÚAD s platným členským v ÚAD SLA v evidencii SLA :
· 3- 5 členov = 1 delegát,
· 6-10 členov = 2 delegáti,
· 11-15 členov = 3 delegáti,
· 16-20 členov = 4 delegáti,
· 21-25 členov = 5 delegátov atď.

Za: 8 (Mihok, Poľanová, Repka, Hliničan, Malák, Kartik, Tanczos, Ivanič)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Mersich)
Nehlasoval: 1 (Šandor)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/239
V prípade, že Mimoriadna členská schôdza ÚAD SLA nebude uznášaniaschopná, náhradná
Mimoriadna členská schôdza ÚAD SLA sa bude konať 18. apríla 2015 o 10.30 hod. s totožným
programom Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD SLA.
Za: 7
Proti:0
Nehlasoval:2 (Mersich, Kartik)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/240
P-SLA schvaľuje Marino Mersich za predsedajúceho Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD SLA
konanej dňa 18.04.2015 v Hoteli Dixon BB.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/241
P-SLA schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku Mimoriadnej členskej schôdze ÚAD
SLA, konanej dňa 18.04.2015 v Hoteli Dixon BB.
Za: 8
Proti: 0
Nehlasoval: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 18-15/242
Členovia P-SLA súhlasia, že bod č. 10 budú schvaľovať elektronicky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 19-15/244 – prijaté elektronicky
Členovia Predsedníctva SLA schvaľujú termín 19. zasadnutia P-SLA na deň 17. apríl 2015
v Hoteli Dixon, Banská Bystrica so začiatkom o 10.00 hod. s týmto programom: Schválenie
rozpočtu na rok 2015
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-15/245 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje výpravu FIS konferencie Varna v termíne 3.6.-6.6.2015 v nasledovnom zložení:
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J. Palovičová, J. Brugoš (namiesto Michala Maláka)- plne hradené Se-SLA.
I.Ivanič, J. Sinay, M. Hliničan, J. Hermély, T.Karoly, J.Gantnerová, M. Kupčo – Se-SLA hradí ubytovanie
a diéty, cestovné hradené P-OÚ.
P-SLA schvaľuje delegátov na FIS konferenciu v zložení Ivo Ivanič (s hlasovaním), M. Kupčo, J. Brugoš

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Pozn.: Predsedu BÚ, Iva Ivaniča nahradí Peter Ďurčo, za ÚAD Juraja Sinaya nahradí športový riaditeľ
Radovan Cagala, za ÚSN sa Marek Hliničan a Július Hermély nezúčastnia.
F. Repka sa informoval, či nominovaní zástupcovia reprezentujú jednotlivé úseky a ich záujmy,
nakoľko v zložení výpravy figurujú mená, ktoré už aktívne nepracujú v radoch SLA.
M. Rajčan vysvetlil, že M. Kupčo má na starosti homologizáciu tratí ako jeden z mála a teda musí byť
súčasťou výpravy.
R. Cagala informoval, že ÚAD má pred odchodom do Varny stretnutie s účastníkmi za úsek alpských
disciplín a teda ÚAD má konkrétnu predstavu, kto ide do Varny a za akým účelom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-15/246
Členovia P-SLA súhlasia s rozšírením programu o bod rôzne, ako štvrtý bod programu.
Za:8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-15/247
Členovia P-SLA súhlasia so zotrvaním médií v miestnosti pri hlasovaní o rozpočte.
Za:3
Proti: 0
Zdržal sa: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-15/248
Členovia P-SLA súhlasia so zotrvaním hostí v miestnosti pri hlasovaní o rozpočte.
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 19-15/249
Členovia P-SLA súhlasia s kritériami v predloženej tabuľke, bez konkrétnych čísel, ako
záväznými pre rozdelenie štátnych finančných prostriedkov medzi jednotlivé úseky SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 3 – Činnosť sekretariátu SLA
Sekretariát SLA od posledného zasadnutia P-SLA plnil najmä tieto úlohy:
 Plnenie úloh a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia P-SLA
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 Príprava pokladov na 20. zasadnutie P-SLA
 Spolupráca pri tvorbe bezpečnostného projektu SLA, implementácia bezpečnostného
projektu do SLA
 Súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly Daňového úradu SR
 Súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly MŠVVaŠ SR
 Oprava, resp. doplnenie vyúčtovania dotácie SLA za rok 2014 podľa požiadaviek
MŠVVaŠ SR
 Súčinnosť pri vykonávaní inventúry odborných úsekov za rok 2014
 Otvorenie finančného auditu (finančný audit roka 2014, začiatok finančného auditu rok 2015)
 Správa a editácia webovej stránky SLA
 Príprava podujatia Lyžiar roka 2014/2015
 Súčinnosť odborným úsekom pri príprave členských schôdzí odborných úsekov SLA
(príprava a odoslanie pozvánok, príprava podkladov na schôdzu podľa zadania odborného úseku)
Prezident informoval o predbežných výsledkoch finančnej kontroly MŠVVaŠ. Stále prebieha
komunikácia s účtovníčkou a audítorkou. Taktiež poukázal na potrebu vytvorenia hospodárskej
smernice, aby boli určené presné pravidlá pri hospodárení, spôsobe jednotlivých úhrad v rámci
úsekov a vytvorenia pracovnej skupiny, ktorá sa bude podieľať na tvorbe hospodárskej smernice.
Budú ju tvoriť sekretariát, audítorka, účtovníčka, zástupcovia jednotlivých odborných úsekov.
Ďalej informoval predsedníctvo o novom spôsobe riadenia SLA, so zámerom určitej samostatnosti
jednotlivých úsekov, aby vedenia jednotlivých úsekov mohli samostatne pracovať a plniť úlohy voči
svojej členskej základni. Samozrejme informoval aj o presune finančných prostriedkov z rozpočtu SeSLA na jednotlivé úseky a zodpovednosti vedenia úsekov voči členskej základni ako budú tieto
finančné prostriedky v rámci úseku používané.
Ďalej navrhol spôsob realizácie úhrad a zodpovednosti v rámci úsekov v súvislosti s týmito zmenami.
Na podnet Michala Maláka Se-SLA doručí inštrukcie k mailovým účtom v rámci spamovej ochrany
z dôvodu nedoručovania mailov.
UZN. 20-15/252
P-SLA schvaľuje systém úhrad nasledovne:
Bežecký úsek: predseda úseku (zároveň štatutár), prezident
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Úsek severskej kombinácie: predseda úseku, predseda bežeckého úseku (štatutár),
prezident
Skokanský úsek: predseda úseku, predseda bežeckého úseku (štatutár), prezident
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
Úsek lyžovania na tráve: predseda úseku, predseda úseku alpských disciplín (štatutár),
prezident
Se-SLA: prezident, jeden zo štatutárov
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEHLASOVAL: 1

K bodu 4 – Zmluvy na odsúhlasenie/na vedomie
Obchodný partner
DODDY, spol. s r. o.

Elevation, s. r. o.
LIONET group, s. r.
o.
PROSORT, spol. s r.
o.

Predmet zmluvy
Prenájom priestorov za účelom
športového sústredenia spojené
s reklamnými službami
Prenájom priestorov za účelom
športového sústredenia spojené
s reklamnými službami
Propagácia obchodného mena,
značky
Kontrola účtovníctva za rok 2014,
poradenstvo v oblasti dane
z príjmov, DPH a platných
účtovných predpisov

Suma v EUR
(+/-)
1300 € bez
DPH
(zápočtovo)
1300 € bez
DPH
(zápočtovo)
+300 €
s DPH/mesačne
-1000 € bez
DPH

Doba trvania
zmluvy
01.0131.12.2015
01.0131.12.2015
do 31.03.2016

Rok 2014,2015

UZN. 20-15/253
P-SLA súhlasí so zmluvami prednesenými Martinou Čambalovou.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
Pozn.: Michal Rajčan požiadal, aby v budúcnosti bol v zozname uvedený aj úsek a finančné
zdroje.
K bodu 5 – Účtovná inventarizácia materiálu na OÚ SLA
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F. Repka informoval, že doposiaľ na Se-SLA boli predložené len fyzické inventarizácie, čo
v skladoch jednotlivých úsekov je. Členov P-SLA poprosil aby urgovali športových riaditeľov
v súvislosti s podaním DPH. Ďalej poukázal, že v prípade, že si úsek vybaví sponzorský tovar
alebo tovar, ktorý je platený zo súkromných zdrojov je to evidencia jednotlivého úseku
a teda SLA za tento tovar nezodpovedá. SLA túto možnosť evidencie tovaru to zahrnie do
hospodárskej smernice. KRK má možnosť kontrolovať, či je materiál priamo na sklade,
v prípade, že bol vydaný zo skladu KRK kontroluje výdajky materiálu. F. Repka zdôraznil že
v tejto veci je potrebné urgentne urobiť nápravu. V priebehu budúceho týždňa Se-SLA zašle
skutočný účtovný stav športovým riaditeľom, ktorý s ním budú ďalej pracovať.
Ivanič: na úseku bežeckého lyžovania evidujú poškodený materiál z roku 2011. Se-SLA
preverí, či môže P-BÚ na základe uznesenia vytvoriť komisiu, ktorú daňové úrady vyžadujú
a v spolupráci s touto komisiou vykonať vyradenie materiálu.
F. Repka bude túto záležitosť konzultovať s audítorkou.

K bodu 6 – Rozpočet 2015
Na 19. zasadnutí P-SLA členovia P-SLA odsúhlasili kritéria v predloženej tabuľke rozpočtu
2015, bez konkrétnych čísel. Športoví riaditelia mali do dnešného zasadnutia prekontrolovať
správnosť tabuľky. Športoví riaditelia, nič nedodali a prezident má za to, že tabuľka
prerozdeľovania nie je v poriadku.
M. Rajčan: má otázky k jednotlivým bodom tabuľky rozpočtu. Akým spôsobom sa budú tieto
hodnoty do tabuľky dopĺňať, čo do týchto hodnôt spadá, za aké obdobie sú tie hodnoty, ako
sa počítajú jednotlivé body, pretože sú tam rozdiely (niekde je kvalifikácia, niekde nie je...), čo
je Svetový pohár, máme letné zimné, čo do toho spadá.
M. Malák: plnenie tabuľky bežeckého úseku poskytol V. Antolovi. Na základe toho, si V.
Antol mohol odkontrolovať čísla bežeckého úseku a zároveň vyplniť čísla pre úsek alpských
disciplín. Na minulej porade Se-SLA V. Antol upozornil, že sa čísla budú meniť a preto Malák
očakával, že to bude splnené.
F. Repka považuje nesplnenie povinnosti športového riaditeľa ÚAD V. Antola za
nezodpovedné. Myslí, si, že v tabuľke je potrebné do budúcna zmeniť nejaké veci. Navrhuje
na tvorbu rozpočtu do budúcnosti vytvoriť pracovnú komisiu z členov úsekov, ktorá sa bude
tomuto venovať a rozpracovávať jednotlivé návrhy.
T. Kmeť pripomienkoval bod 1.2 kde BU má mať 57 bodov nie 279 bodov.
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M. Malák argumentoval, že len Alena Procházková dosiahla 210 bodov v SP vo Val di
Fiemme a preto je toto číslo odlišné.
F. Repka: apeluje na športových riaditeľov jednotlivých úsekov aby súbežne komunikovali
a doplnili reálnu tabuľku, čo tam má byť a vykonali krížovú kontrolu, aby nedošlo
k pochybeniu. V prípade nesplnenia povinností navrhuje pozastaviť mzdu, alebo krátiť mzdu
športovým riaditeľom, ktorí si nesplnia povinnosti. Termín dodania do stredy 3.6.2015.
Športoví riaditelia súhlasili.
Ľ. Kartík: 0,3 % pre úsek severskej kombinácie je reálne číslo ?
F. Repka: čísla v prerozdeľovacej tabuľke budú prepočítané, údaje sa budú meniť a preto nie
je možné ju odsúhlasiť. Táto tabuľka sa nebude na dnešnom zasadnutí odsúhlasovať, lebo
v nej nie sú reálne údaje.
Prebehla diskusia ohľadom prerozdelenia finančných prostriedkov. Prezident informoval, že
50 000 eur bude pridelených na Se-SLA, z čoho bude uhrádzaná réžia sekretariátu
a organizácia podujatia Lyžiar roka a poistky áut. Ďalších 20 000 € bude tvoriť rezervu SLA.
Prezident dal návrh zástupcom jednotlivých úsekov o prerozdelenie financií plánovaných na
Se-SLA vo výške 70 000 CHF, aby sa prerozdelili na jednotlivé úseky podľa kľúča ktorý
navrhnú zástupcovia úsekov do najbližšieho zasadnutia predsedníctva a ktorý bude následne
schvaľovaný predsedníctvom.
UZN. 20-15/254
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
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Po ukončení tohto bodu F. Repka navrhol 10 min. prestávku.
K bodu 7 – Generálny sekretár SLA
Prezident otvoril tému generálneho sekretára. Je to funkcia, ktorá je veľmi dôležitá pre chod
sekretariátu a taktiež všetkých úsekov. Informoval, že je odporúčanie zo strany MŠVVaŠ, aby
bola táto funkcia obsadená. Dal návrh, aby SLA oslovilo generálnu sekretárku, ktorá je
momentálne nečinná vo funkcii. V prípade, že bude mať záujem pokračovať vo funkcii po
skončení rodičovskej dovolenky, príjme sa GS na dobu určitú, v prípade, že nebude bude sa
konať výberové konanie na nového GS, ktorý sa prijme na dobu neurčitú. Prezident ale
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podotkol, že je dôležité v prvom rade osloviť P. Penkert, nakoľko je to princípom slušnosti.
Podľa jej stanoviska bude P-SLA konať ďalej. Následne vyzval členov P-SLA, aby sa vyjadrili.
Ľ. Kartík: myslí si, že je potrebné osloviť Penkert, nakoľko je zabehnutá.
J. Tanczos: navrhuje urobiť výberové konanie.
Ivanič, Malák: treba s ňou komunikovať. Buď budeme menovať niekoho dočasne dokým sa
vráti, v prípade, že sa nevráti treba urobiť výberové konanie.
M. Poľanová: treba osloviť Petru Penkert.
L. Šandor: má za to, že je potrebné osloviť najprv Petru Penkert.
M. Rajčan – má za to, aby sa vykonalo výberové konanie, nakoľko je potrebné, aby bol GS vo
funkcii aktívny a plne k dispozícii.
M. Maršáleková: poukázala na to GS SLA nie je osoba vo výkone, nereprezentuje SLA voči
vonkajším inštitúciám, čo nám vyčítal aj p. Čambal. Je potrebné stanoviť si podmienky
výberového konania a rozšíriť náplň práce GS.
R. Cagala: pripomienkoval, že je dôležité rozmýšľať o výberovom konaní bez ohľadu na
vyjadrenie súčasnej GS, keďže je to problém, ktorý treba riešiť okamžite.
UZN. 20-15/255
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.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
UZN. 20-15/256
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.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8 – Reprezentačné družstvá 2015/2016
UZN. 20-15/257
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P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku alpských disciplín
v nasledujúcom zložení:
RD A: Velez – Zuzulová Veronika, Vlhová Petra, Žampa 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

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 20-15/258
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
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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 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 RD čiastočne U 23
Tréner: Valuška Ján
Asistent: František Klement

ZA: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 20-15/259
P-SLA schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev úseku akrobatického
lyžovania v nasledujúcom zložení:
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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
ZA: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 20-15/260
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
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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
Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 20/15-261
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
Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN. 20-15/262
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
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: 1

K bodu 9 – Reprezentačné zmluvy 2015/2016
Na základe poslednej porady sekretariátu SLA konanej dňa 18.05.2015 boli športoví riaditelia
poverení komunikáciou so svojimi odbornými úsekmi, aby predložili návrhy reprezentačných zmlúv
2015/2016. K dnešnému dňu nikto nič nepredložil.
R. Cagala argumentoval, že došlo k nedorozumeniu v komunikácii medzi Se-SLA a ním.
UZN. 20-15/263
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.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T. Žampa požiadal, aby bola vytvorená jednoduchá reprezentačná zmluva, ktorá bude obsahovať
práva a povinnosti voči FIS a MŠVVaŠ a ostatné odborné veci budú zahrnuté v dodatku, ktorý si úsek
navrhne sám.

K bodu 10 – Lyžiar roka 2014/2015
Prezident informoval členov P-SLA, že Lyžiar roka sa bude konať v Hoteli Patria na Štrbskom
Plese. Slávnostné vyhodnotenie začne o 17:00 hod. Požiadal o spoluprácu všetkých členov PSLA, aby pre hladký priebeh organizácie boli všetci upozornení, že treba prísť v dostatočnom
predstihu. Moderátorom podujatia bude Marcel Forgáč, v rámci kultúrneho programu
vystúpi folklórny súbor Magura. Prezident priblížil členom P-SLA priebeh podujatia a zároveň
informoval členov P-SLA o spôsobe a priebehu hlasovania a o ocenených kategóriách. F.
Repka požiadal členov P-SLA o súčinnosť na podujatí v súvislosti s prítomnosťou
profesionálneho fotografa z dôvodu prezentovania partnerov SLA, partnerov úsekov a SLA
ako takej. F. Repka považuje toto podujatie za odrazový mostík a krok k zlepšeniu imidžu
a pozitívneho posunu smerom do budúcnosti.
M. Rajčan: upozornil, že ak pôjde o odmenu pre pretekárov, títo sú povinní ju zdaniť.
T. Žampa: zdôraznil, aby to bola finančná podpora na športovú činnosť a nie odmena.
UZN. 20-15/264
P-SLA schvaľuje rozpočet na podujatie Lyžiar roka 2014/2015, ktorý predniesol
F. Repka vo výške 6970,- €.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

19

T. Žampa: postrehol v rozpočte, že 1000,- € dostane Lyžiar roka a 1000,- € moderátor
a najobľúbenejší lyžiar roka dostane iba 300,- eur. Má za to, že by finančná podpora mala byť
vyššia aj pre Lyžiara roka aj pre Najobľúbenejšieho lyžiara.
Následne prezident vyzval prítomných, aby diskutovali o tomto návrhu. Na záver diskusie bol
prijatý návrh F. Repku v tomto znení:
UZN. 20-15/265
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.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 20-15/266
P-SLA schvaľuje rozpočet na lyžiara roka po úprave vo výške 8170,- €.
Za:10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11 – Členské schôdze odborných úsekov - info
Prehľad členských schôdzí odborných úsekov SLA:
Termín členskej schôdze

Odborný úsek SLA

(MČS- Mimoriadna ČS, RČS – Riadna ČS)

Úsek alpských disciplín

MČS_18.04.2015

Úsek bežeckého lyžovania

RČS_01.05.2015

Skokanský úsek

RČS_09.06.2015

Úsek severskej kombinácie

RČS_09.06.2015

Úsek akrobatického lyžovania*

RČS_12.06.2015

Úsek lyžovania na tráve

?

Úsek snoubordingu

?

M. Maršáleková informovala, že ÚAD zatiaľ nie je schopné organizovať Riadnu členskú
schôdzu, nakoľko nie je dodaná kompletná agenda od bývalého vedenia a nie je schválený
rozpočet.
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Úsek akrobatického lyžovania pôvodne zvolal Riadnu členskú schôdzu na 12.06.2015.
Nakoľko táto informácia nebola oznámená na Se-SLA 30 dní vopred čo nie je v súlade so
stanovami. F. Repka navrhuje, aby ÚAL, aby navrhli iný termín.
Marek Hliničan: zvolá členskú schôdzu ak bude mať jasno v číslach, nakoľko ešte nie je
schválený rozpočet.
K bodu 12 – Informácie KRK SLA
M. Kurcáb informoval členov P-SLA o poslednom zasadnutí KRK, ktoré sa konalo 13.05.2015
na Se-SLA. KRK nedostalo žiadny podnet, ktorý by bolo potrebné riešiť. Na základe
nedávnych udalostí – preberanie agendy ÚAD, KRK dospelo k záveru, že je potrebné
vytvoriť hospodársku smernicu, ktorá by zjednotila nakladanie s majetkom, motorovými
vozidlami, zásady hospodárenia a evidencie, protokoly pri preberaní materiálu, motorových
vozidiel. KRK žiada P-SLA, aby zabezpečilo vypracovanie hospodárskej smernice. Na jej
vypracovaní sa budú podieľať účtovníčka, audítorka, Se-SLA, športoví riaditelia. KRK žiada
o zmenu v DP v bode č. 14, aby člen KRK nebol členom disciplinárnej komisie z dôvodu
nestrannosti. V stanovách ktoré sú platné, na základe zrušenia platnosti predbežného
opatrenia, že P-SLA môže odvolať prezidenta a KRK. KRK žiada vypracovať konkrétne body,
na základe ktorých môžu byť prezident SLA a členovia KRK odvolaní z funkcie a následné
zapracovanie týchto kritérií do organizačného poriadku. Ďalej KRK žiada vytvoriť smernicu
o zverejňovaní dokumentov na stránku SLA, ktorá bude zahŕňať, kto zverejňuje informácie
na webovú stránku a zodpovedné osoby. KRK žiada P-SLA aby sa zaoberalo zmenou
všetkých legislatívnych poriadkov tak, aby boli v súlade s platnými Stanovami. KRK zaväzuje
predsedníctva odborných úsekov, aby sa zaoberali neukončenými disciplinárnymi konaniami.
KRK žiada P-ÚAD o opravu zápisnice z 1. Rokovania ÚAD z 19.04.2015 v súlade so
stanovami a legislatívnymi poriadkami SLA podľa odovzdanej prílohy.
Predseda KRK prečítal uznesenia, ktoré KRK prijalo na svojom rokovaní :
uzn. 1/13.05.2015:
KRK žiada P-SLA o vypracovanie Hospodárskej smernice SLA, ktorá zjednotí skladovú
evidenciu, evidencie MV a účtovania celého SLA, nakladanie s majetkom, oprávnené osoby,
osobnú hmotnú zodpovednosť, vzory tlačív, zásady hospodárenia a evidencie v SLA.
Za: 3 Proti: 0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
uzn. 2/13.05.2015:
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KRK žiada P-SLA o zmenu v disciplinárnom poriadku čl.14 bod 2. Disciplinárnu komisiu
tvorí:
resp.
člen Predsedníctva príslušného odborného úseku,
člen Kontrólno – revíznej komisie.
Člen Predsedníctva SLA
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval: 0

uzn. 3/13.05.2015:
KRK žiada P-SLA o vypracovanie konkrétnych bodov, za ktorých podľa Stanov čl. 13.2 písm.
c) P-SLA odvoláva členov KRK a o zapracovanie týchto bodov do Organizačného poriadku
SLA.
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval: 0

uzn.4/13.05.2015:
KRK žiada P-SLA o vypracovanie smernice zverejňovania podkladov na internetovej stránke
SLA, ktorá bude obsahovať aj určenie zodpovedných osôb, ktoré môžu so stránkou
pracovať a budú zodpovedné za zverejňovanie na stránke.
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval: 0

uzn.5/13.05.2015:
KRK žiada P-SLA aby sa bezodkladne zaoberalo zmenou všetkých legislatívnych poriadkov
SLA tak, aby boli v súlade s platnými stanovami SLA.
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval: 0

uzn.6/13.05.2015:
KRK žiada P-SLA aby sa bezodkladne zaviazalo predsedníctva jednotlivých úsekov o
ukončenie neukončených disciplinárnych konaní.
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval: 0
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KRK sa na rokovaní zaoberalo výzvou p. Maršálekovej zo dňa 04.05.2015, ktorú berie na
vedomie, po obdržaní potrebných podkladov a stanovísk sa bude podrobne zaoberať v
súlade so stanovami SLA.
Písomne odpovie p. Maršálekovej.

Zo zasadnutia odišiel Ladislav Šandor.
M. Maršáleková: upovedomila, že Rokovací poriadok, ktorý bol predložený na MČS bol
v rozpore s rokovacím poriadkom, ktorý bol schválený na P-SLA. Požiadala, aby sa to
v budúcnosti neopakovalo.

M. Kurcáb: organizačne MČS OU zabezpečuje odborný úsek a sekretár úseku, treba aby si
úseky poriadne pripravovali všetky úsekové schôdze. A čo sa týka konkrétnej veci neviem sa
k tomu vyjadriť lebo zápisnicu z rokovania sme ešte nekontrolovali.
K MČS – ÚAD bolo viacej telefonátov a mailov na predsedu KRK, kde požiadal aby
sťažovatelia postupovali v prípade podnetov súlade s disciplinárnym poriadkom SLA, ale
pokiaľ to niesú závažné pochybenia, tak nech nechajú priestor pre nerušenú prácu pre nové
vedenie ÚAD. Ale včera prišiel oznam od M.Mersicha k vážnym pochybeniam na MČS-ÚAD
na sekretariát a ten v písomnej forme odovzdá prezident predsedovi ÚAD na konci
dnešného rokovania a žiadame predsedu ÚAD o bezodkladné písomne stanovisko, pred tým
ako sa tým budeme zaoberať.
Vzhľadom k tomu, že sekretariát SLA (centrála) je nadmerne zaťažovaný úlohami z
Predsedníctiev odborných úsekov, ktoré ho úkolujú, upozoňujem a žiadam, aby P-OU
postupovali v súlade s Organizačným poriadkom SLA a využívali na plnenie úloh a uznesení v
prvom rade športových riaditeľov, ktorí sú im na tieto činnosti pridelení. Až v prípade, že
športový riaditeľ nesplní požiadavky a pokyny úsekov, môže P-OU osloviť Se-SLA. V takom
prípade navrhujem sankcionovať športového riaditeľa za neplnenie svojich povinností.
M. Maršáleková: Povinnosť volať člena KRK na zasadnutia odborných úsekov vyplýva zo
stanov. V stanovách to nie je. Nie je to ani v uzneseniach P-SLA. Iba v rokovacom poriadku
SLA, že člen KRK sa zúčastňuje P-SLA. Keď sa hovorí analógia tak P-SLA neznamená aj pre
odborné úseky.
F. Repka: Z nejasných legislatívnych procesov vyplývajú viaceré nezrovnalosti, ktoré treba
dať do poriadku. Prijal by aktivitu z pohľadu úsekov, aby spolupracovali s KRK na
legislatívnych dokumentoch aby bola nastavená legislatíva tak, aby boli legislatívne procesy
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zrozumiteľné pre všetkých. Navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude aktívne
komunikovať a pripravovať legislatívne poriadky v rámci asociácie.
M. Maršáleková: má za to, aby bola legislatívna komisia zriadená v súlade so zákonom
o športe.
T. Kmeť oslovil M. Kurcába , kedy si začnú ako KRK plniť svoje povinnosti a kontrolovať
hospodársky rok, nakoľko je už máj.
M. Kurcáb odpovedal, že KRK si svoje úlohy plní v súlade so Stanovami, tak ako ho už
informoval pri preberaní agendy ÚAD.

UZN. 20-15/267
P-SLA súhlasí so zriadením legislatívnej komisie, ktorá sa bude zaoberať tvorbou
legislatívnych poriadkov.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
M. Rajčan: odovzdávanie agendy na ÚAD trvá dlho, nemajú informácie ohľadom účtovných
uzávierok, celý proces je zdĺhavý a zbytočný. Prečo nie je zrobená inventarizácia skladu,
prečo nie je hotové čerpanie za 2014, informácie sú nekompletné a nevedia zhodnotiť
skutočný stav, aby mohli plnohodnotne začať vykonávať svoju prácu na úseku ÚAD.
Zo zasadnutia odišli Ján Tanczos, Ľudovít Kartik
K bodu 13 – Rôzne
F. Repka informoval členov P-SLA, že dostal list a taktiež bol viackrát telefonicky oslovený
pretekárkou Barborou Kantorovou, že ako reprezentantka nevie aký má zaujať postoj na
nasledujúcu lyžiarsku sezónu, nakoľko s ňou nové vedenie ÚAD nekomunikuje. Poprosil
vedenie ÚAD, aby sa týmto na úseku zaoberali.
M. Rajčan odpovedal, že sa konalo viacero stretnutí, na ktoré boli poslané pozvánky. B.
Kantorová poslala list, ktorý obsahoval viacero otázok, ktoré sa týkajú nasledujúcej sezóny.
Zatiaľ jej ÚAD nevie na niektoré otázky odpovedať, nakoľko nevedia presne sľúbiť čo budú
schopní zabezpečiť a čo nie. Nechce nič sľubovať dopredu.
M. Rajčan informoval o zmluve o spolupráci so spoločnosťou Med4Sport, ktorá sa týka
zabezpečenia lekárskych prehliadok a športovej diagnostiky, z ktorej pre SLA nevyplývajú
žiadne povinnosti, výhodou sú zvýhodnené ceny. Požiadal P-SLA o stanovisko k tejto
zmluve.
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F. Repka: zmluva bude naskenovaná a zaslaná všetkým členom P-SLA, aby sa s ňou
oboznámili.
M. Malák považuje za dôležité, ak zmluvu podpíše predseda úseku a prezident pokiaľ je to
úseková zmluva. Veľké P-SLA má zobrať iba na vedomie.
M. Rajčan požiadal Se-SLA, aby boli číslované strany zápisnice.
M. Maršáleková: sa informovala, či je možné vyčleniť všetkých členov ÚAD z poistných zmlúv
za účelom uzatvárania poistného pretekárov v rámci úseku.
UZN. 20-15/268
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.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zároveň ÚAL a BÚ požiadali sekretariát o súčinnosť pri vypracovávaní poistenia športovcov
Se-SLA.
M. Maršáleková sa informovala či sa bude konať Mimoriadna konferencia SLA, na ktorej by
boli zjednotené Stanovy SLA v súlade so zákonom o športe.
F. Repka sa vyjadril, že potrebujeme najprv návrh zo strany pracovnej komisie v čom je
potrebné legislatívu meniť a akým spôsobom. Informoval, že je množstvo práce v rôznych
oblastiach v rámci SLA a je to o prioritách.
M. Rajčan: Dostal podnety z viacerých strán ohľadom prestupového poplatku, v súvislosti
s vypustením tohto poplatku vo výške 200,-€ z registračného poriadku. V rámci zjazdového
lyžovania deti resp. ich zástupcovia majú vo vzťahu voči klubu, pokiaľ budú vysporiadané veci
medzi členom a klubom, tak klub udeľuje súhlas a teda nemal by byť s tým spojený ďalší
poplatok.
Ivanič: Nechcel by to práve teraz odsúhlasiť, nakoľko je to chúlostivá vec.
M. Malák: ak sa kluby dohodnú, malo by to byť bez poplatku. Jedine v prípade sporov by mal
byť prestup spojený s prestupovým poplatkom.
M. Maršáleková: Návrh ustanovenia, ktoré sa týka prijímania nových členov, v stanovách bolo
niekedy obmedzené vekovo prijímanie členov. Je na zváženie zobrať do úvahy kategóriu
Super Baby. Sú to deti, ktoré nie sú členmi SLA. Navrhla, že by bolo možno dobré iba ich
evidovať, dať im možnosť formou balíkov, ktoré by boli symbolické napr. požičanie lyží za
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nižší poplatok. Bolo by na zváženie členské iba na rok. Je na zváženie členské stanoviť iba na
rok.
F. Repka: vôbec sa tomuto nebráni. Je potrebné to pripraviť a dať návrh na rokovanie na PSLA. Potrebujeme si dať do poriadku členskú základňu a začať rozširovať stavy.
Potrebujeme začať podporovať aj kluby, vytvoriť systém, ako by sme ich mohli motivovať.
M. Poľanová: je potrebné dohodnúť sa s Vladom Ternavským ohľadom vzdelávania
a akreditácie v úseku akrobatického lyžovania a úseku snoubordingu. Nie je spravodlivé, aby
sa dotovali len veľké kluby, p. Poľanová navrhuje, aby všetky úseky mali rovnaké fixné
percento.
Na záver prezident informoval členov P-SLA, že na Se-SLA bol doručený list zo strany M.
Mersicha ohľadom MČS na úseku ÚAD, tento odovzdal M. Maršálekovej k vyjadreniu,
nakoľko tento list bol smerovaný na ÚAD.
V Poprade, 28.05.2015
Termín nasledujúceho zasadnutia: začiatkom júla
Trvanie: 6 hodín

ZAPÍSAL

OVERIL

OVERIL

Čambalová Martina
Dňa

Ing. Ladislav Šandor
Dňa

Marek Hliničan
Dňa

28.05.2015
Podpis

29.05.2015

29.05.2015

Podpis

Podpis
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Príloha č. 1
Zápis 1.P-ÚAD


Na webe je uvedené, že zápis je z 19.4.2015, v zápise je uvedený dátum
konania 20.4.2015, keďže pozvánka na zasadnutie nebola zasielaná v súlade
s UZN. P-SLA 09-01/5, t.j. o termíne konania nebola informovaná KRK,
pozvánka nebola tiež zasielaná prostredníctvom Se-SLA, nie je jasné, kedy sa
zasadnutie P-UAD konalo.



Na konci zápisu nie je podpis zapisovateľa a overovateľov, ak je to v originály
zápisu s podpismi, je to v poriadku, inak však nie je istota, že zapisovateľ bol
skutočne ten, kto je uvedený v zápise.



V zápise nie sú vôbec uvedení zapisovatelia, čo je v rozpore so Stanovami SLA
13.19, 19.12

13.19 O rokovaní Predsedníctva SLA sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi
minimálne dvaja členovia Predsedníctva SLA prítomní na rokovaní Predsedníctva SLA.
19.12 Pre rokovanie predsedníctva odborného úseku platia analogicky príslušné ustanovenia platné
pre rokovanie Predsedníctva SLA.


Na zasadnutie nebol pozvaný člen KRK, čo je v rozpore so Stanovami 19.12,
13.20 a UZN. P-SLA č. 09-01/5

UZN. P-SLA 09-01/5: KRK bude informovaná termínom konania Predsedníctiev jednotlivých
odborných úsekov. T: priebežne Z: predsedovia
Org.poriadok UAD, bod 6.11: Pre rokovanie predsedníctva ÚAD platia analogicky príslušné
ustanovenia platné pre rokovanie Predsedníctva SLA.
Stanovy SLA, bod 13.20: Rokovania Predsedníctva SLA sa zúčastňuje aj predseda Kontrolno-revíznej
komisie SLA. Predsedníctvo SLA môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie aj iné osoby
pôsobiace v odborných orgánoch SLA.
Stanovy SLA, bod 19.12 Pre rokovanie predsedníctva odborného úseku platia analogicky príslušné
ustanovenia platné pre rokovanie Predsedníctva SLA.
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Zverejnenie zápisu na webe nebolo do 7 dní (bol zverejnený 4.5.2015) –
porušenie Org.poriadok UAD 6.2 i) schváleného Členskou schôdzou UAD,
a UZN. P-UAD č. 13-2/1

Org.poriadok UAD, bod 6.2 Predsedníctvo ÚAD najmä: i) Zverejňuje zápisy zo zasadnutí P-ÚAD a
poradných komisií do 7 dní na webe SLA
Uzn. č.: 13-2/1:P-ÚAD stanovuje termín zverejnenia zápisov zo zasadnutí P-ÚAD na 7 dní od
konania zasadnutia.
Za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0


UZN. Nemajú uvedené hlasovanie počty (Org.poriadok UAD 6.11 a Rokovací
poriadok P-SLA Čl.5, bod 8)

Org.poriadok UAD, bod 6.11: Pre rokovanie predsedníctva ÚAD platia analogicky príslušné
ustanovenia platné pre rokovanie Predsedníctva SLA.
Rokovací poriadok SLA, Čl. 5 bod 8: Zápisnica obsahuje najmä:
 Dátum a miesto rokovania,
 Zoznam prítomných, ospravedlnených, neprítomných,
 Program rokovania,
 Popis k jednotlivým bodom prerokovaných na zasadnutí,
 Uznesenia P- SLA, ich presné znenie, hlasovanie (za-proti-zdržal sa), stav
splnenia a príp. doplnenia, informácie a pod.



Zápisnica neobsahuje krátky popis prejednaných bodov programu.
(Org.poriadok UAD 6.11 a Rokovací poriadok P-SLA Čl.5, bod 8)

Org.poriadok UAD, bod 6.11: Pre rokovanie predsedníctva ÚAD platia analogicky príslušné
ustanovenia platné pre rokovanie Predsedníctva SLA.
Rokovací poriadok SLA, Čl. 5 bod 8: Zápisnica obsahuje najmä:
 Dátum a miesto rokovania,
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 Zoznam prítomných, ospravedlnených, neprítomných,
 Program rokovania,
 Popis k jednotlivým bodom prerokovaných na zasadnutí,
 Uznesenia P- SLA, ich presné znenie, hlasovanie (za-proti-zdržal sa), stav splnenia
a príp. doplnenia, informácie a pod.“
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