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

07.09.2015, 09:30 hod.
Businesscentrum Karpatská 15, 6. poschodie č. dv. 606,
058 01 Poprad
František Repka, Ivo Ivanič, Michal Malák, Monika Maršáleková,
Ladislav Šandor, Ján Tánczos, Ľudovít Kartík, Jíří Michal (poverený p.
Hliničanom, Tomáš Kmeť (poverený p. Rajčanom), Karol Mihok
Peter Bendík
Petra Penkert – rodičovská dovolenka, Michal Rajčan, Radovan
Cagala, Marek Hliničan, Monika Poľanová
Denisa Kubusová, Martina Čambalová, Tomáš Murgáč, René
Pretzelmayer
Ľuboslava Škrovinová, Mária Košická, Peter Stas, Peter Bartoň, Juraj
Sinay

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Informácie o poistení športovcov, podujatí 2015/2016 Bartoň
Schválenie zmlúv na podpis, systém schvaľovanie zmlúv Repka
Schválenie:
a) účtovnej závierky za rok 2014
b) výročnej správy SLA za rok 2014
Schválenie účtovných zostatkov 2014
Rozpočet SLA 2015
a) prerozdelenie 70.000 CHF z kapitoly Se-SLA na OÚ SLA
b) systém čerpania rozpočtu 2015
c) transparentné účty OÚ SLA
d) rozpočet odborných úsekov SLA
Čerpanie k 31.08.2015
Schválenie RD zmluvy 2015/2016
Komisie SLA
Legislatíva SLA
Členské schôdze OÚ SLA
Zurich FIS jesenné zasadnutie – schválenie výpravy
Informácie o príprave súťažných poriadkov 2015/2016
Informácie KRK SLA
Rôzne

Repka
Repka
Košická, Škrovinová
Košická, Škrovinová
Košická, Škrovinová, Repka

Košická
Repka
Repka
Repka
predsedovia OÚ SLA
Repka
Predsedovia OÚ SLA
Predseda KRK SLA

K bodu 1 - Otvorenie
21. zasadnutie predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
1

V úvode privítal členov Predsedníctva SLA. Zároveň privítal na dnešnom zasadnutí prítomných hostí:
-

Ing. Ľuboslava Škrovinová (externý audítor),
Ing. Mária Košická (externý účtovník),
Peter Stas (fotograf),
Bc. Peter Bartoň (poisťovací agent).

Informoval že na základe doručeného poverenia na zastupovanie, v zmysle rokovacieho poriadku, čl. 3
rokovacieho poriadku bude na dnešnom zasadnutí p. Michala Rajčana (ÚAD) zastupovať p. Mgr. Tomáš
Kmeť, Mareka Hliničana (Snoubord) bude zastupovať Doc. Jíři Michal.
prítomných: 9 členov P-SLA z 12 členov P-SLA.
ospravedlnili sa: Monika Poľanová, Marek Hliničan, Michal Rajčan, Radovan Cagala, Petra Penkert –
rodičovská dovolenka
Následne konštatoval uznášaniaschopnosť dnešného zasadnutia:
dnešné zasadnutie P-SLA je uznášaniaschopné.
F. Repka pristúpil k schváleniu programu dnešného zasadnutia. Informoval, že zo strany ÚAD bola
zaslaná pripomienka k dnešnému programu a to: doplnenie bodu č. 17 – zosúladenie reálneho
stavu členskej základne SLA.
Kmeť: pripomienky k bodu č. 7a) – prerozdelenie FIS prostriedkov. Za úsek alpských disciplín by sa rád
na tomto bode zúčastnil p. prof. Sinay. Preto p. Kmeť požiadal o presunutie tohto bodu za bod č. 8.
UZN. 21-15/273
P-SLA schvaľuje program tak ako bol predložený s doplnením bodu č. 17 na návrh úseku
alpských disciplín.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
Kmeť: bolo by možné v zápise pri hlasovaní menovite uvádzať kto hlasoval ZA, kto PROTI, kto
ZDRŽAL SA.
UZN. 21-15/274
Členovia P-SLA súhlasia s menovitým hlasovaním.
Za: 6 (Repka, Ivanič, Jíří, Kmeť, Malák, Maršáleková)
Proti: 1 (Kartík)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2 (Tanczos, Mihok)
UZN. 21-15/275
P-SLA schvaľuje presunutie bodu č. 7a) – prerozdelenie FIS prostriedkov za bod č. 8.
Za: 7 (Kmeť, Maršáleková, Repka, Ivanič, Malák, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2 (Jíří, Mihok)
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F. Repka informoval členov P-SLA, že zápis vypracuje MARTINA ČAMBALOVÁ, overia Monika
Maršáleková a Michal Malák.
F. Repka informoval členov P-SLA, že priebeh rokovania bude ZVUKOVO NAHRÁVANÝ pre
uľahčenie písomného zápisu. Členovia jednohlasne súhlasili.
Tomáš Kmeť: ospravedlnil neprítomnosť predsedu ÚAD M. Rajčana, ktorý je prítomný na dnešnom
zasadnutí organizačného výboru Svetového pohára v Jasnej 2016. P-ÚAD si myslí, že počas takéhoto
významného rokovania by nemalo byť zasadnutie P-SLA, pretože predseda ÚAD nemôže byť na dvoch
miestach naraz.
K bodu 2 – Kontrola úloh a uznesení
KONTROLA ÚLOH
Úloha 16/9. P-SLA – splnené
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.
Michal Malák informoval, že projekt Erasmus na Európskej komisii nebol schválený. 21. zasadnutie P-SLA
- splnené
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úloha 8/12. P-SLA – splnené čiastočne
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. (splnené)
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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. (nedodané
písomné stanovisko)
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. (nedodané
písomné stanovisko)
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)
Kmeť: navrhuje, aby faktúra p. Ternavského bola uhradená z rozpočtu Se-SLA nakoľko akreditácia
obsahuje kvalifikačné stupne aj iných úsekov nie len ÚAD.
Repka: berie na vedomie túto pripomienku a ohľadom financovania bude s predsedom KV komunikovať.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 15-14/172
P-SLA schvaľuje otvorenie nového bankového účtu na marketingové financie získané z projektu p.
prezidenta.
Za: 10 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 15-14/173
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
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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. 19-15/245 – prijaté elektronicky
P-SLA schvaľuje výpravu FIS konferencie Varna v termíne 3.6.-6.6.2015 v nasledovnom zložení:
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 20-15/252
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
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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

UZN. 20-15/253
P-SLA súhlasí so zmluvami prednesenými Martinou Čambalovou.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 – uznesenie doplnené elektronicky 11.06.2015
P-SLA prehodnotí náplň práce GS z minulosti a rozšíri o rozsah náplne práce, ktorú budú vyžadovať
úseky. Se-SLA náplň práce vypracuje a následne zašle na úseky. Zároveň členovia P-SLA určia podmienky
výberového konania na pozíciu Generálny sekretár SLA. (Termín: do 14.06.2015)
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 20-15/257
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
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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
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
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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:
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
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Martin Fábik
Tréner: Tomáš Karóly
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
Nehlasoval: 1
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
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 20-15/267 - trvá
P-SLA súhlasí so zriadením legislatívnej komisie, ktorá sa bude zaoberať tvorbou legislatívnych
poriadkov.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/269 – prijaté elektronicky 11.06.2015
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
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/270 – prijaté elektronicky 20.06.2015: UZNESENIE NEPREŠLO
P-SLA schvaľuje vyhlásenie výberového konania na pozíciu zastupujúceho generálneho sekretára SLA
s nasledovnými podmienkami:
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na dobu určitú – počas zastupovania súčasnej GS (rodičovská dovolenka)
od 01.07.2015 – 30.04.2016
Platobné podmienky:
Dohodou na osobnom pohovore, v súlade so mzdovou smernicou SLA
Miesto výkonu práce:
Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Kvalifikačné predpoklady:
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min. VŠ vzdelanie I. kvalifikačného stupňa
Ďalšie kvalifikačné predpoklady:
- aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka (slovom aj písmom)
- riadiace schopnosti
- komunikačná zručnosť
Pracovná náplň:
V zmysle platných Stanov SLA, generálny sekretár SLA najmä:
a) riadi chod sekretariátu SLA
b) organizačne zabezpečuje zasadnutie Predsedníctva SLA
c) koordinuje činnosť úsekov SLA
d) vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch
e) môže zastupovať SLA pri rokovaniach s ostatnými organizáciami.
Okrem toho je Generálny sekretár zodpovedný za zabezpečenie najmä týchto činností:
1. priamo podriadená Prezidentovi a P-SLA
2. plní pokyny a rozhodnutia Predsedov jednotlivých odborných úsekov týkajúcich sa činnosti
odborného úseku
3. poskytuje súčinnosť všetkým členom predsedníctiev odborných úsekov
4. komunikuje a zastupuje SLA pred štátnymi a medzinárodnými inštitúciami, najmä FIS,
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, SOV a ostatnými partnermi SLA
5. zodpovedá za prípravu materiálov pre zasadnutie P-SLA, konferenciu, včasnú distribúciu týchto
materiálov účastníkom rokovania, spracovaním materiálov z rokovaní a ich vydávaním spôsobom
na to schváleným
6. je zodpovedný za prípravu materiálov pri rokovaniach SLA so zahraničnými subjektmi, za
prípravu podkladov pre medzinárodné rokovania prezidenta, predsedov odborných úsekov a za
plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú zo záverov týchto rokovaní
7. podľa potreby a poverenia zastupuje prezidenta pri medzinárodných rokovaniach a vyhotovuje
z týchto stretnutí písomnú správu
8. vyhotovuje dokumenty oficiálne odoslané zo strany SLA, zodpovedá za obsahové znenie
oficiálnych dokumentov adresovaných zo strany SLA na MŠVVaŠ SR
9. komunikuje s účtovníčkou SLA
10. zúčastňuje sa spoločenských podujatí a prezentuje na nich oficiálne SLA
Generálny sekretár SLA je zodpovedný najmä za:
1. prípravu rozpočtu SLA a kontroluje jeho čerpanie v súlade s platnými predpismi,
2. plnenie daňových povinností SLA,
3. kontrolu správnosti daňových dokladov distribuovaných zo SLA a ich opodstatnenosť,
4. vedenie finančnej a materiálovej evidencie SLA,
5. zodpovedá za činnosť a chod sekretariátu SLA,
6. za správnosť evidencie členov SLA,
7. kontroluje plnenie príspevkových povinností členských subjektov,
8. vyúčtovanie dotácií a príspevkov poskytnutých z verejných prostriedkov,
9. obsahové znenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z verejných zdrojov,
10. zodpovedá za prevzatie všetkých informácií k činnosti SLA a za včasné a presné podanie
informácií zástupcom jednotlivých odborných úsekov.
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11. aktívny prístup k získavaniu marketingových partnerov SLA (získavanie vlastných zdrojov SLA)
Generálny sekretár SLA ako profesionálny pracovník SLA, počas výkonu svojho povolania nemôže:
- pre seba, spriaznené osoby, ani právnickú osobu, ktorej je spoločníkom, konateľom alebo členom
prijímať finančné plnenia zo strany SLA na základe rôznych projektov a grantov vyhlásených SLA,
resp. FIS,
- byť sám alebo jeho blízka osoba alebo právnická osoba, ktorej je spoločníkom, konateľom alebo
členom, byť poskytovateľom služieb SLA s výnimkou získania zákazky, resp. objednávky alebo
uzavretia zmluvy na základe výsledku Verejného obstarávania.
Náležitosti a podmienky výberového konania:
Termín a miesto výberového konania:
30.06.2015, Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Termín uzávierky a miesto podania prihlášok do výberového konania:
24.06.2015 vrátane
Poštou: Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Alebo mailom: info@slovak-ski.sk
Následne do 25.06.2015 výberová komisia vyberie vhodných uchádzačov, ktorým budú najneskôr
26.06.2015 zaslané pozvánky na výberové konanie.
Forma výberového konania:
Osobný pohovor
Výberová komisia:
Prezident SLA – predseda výberovej komisie
Predseda ÚAD SLA, resp. ním delegovaný zástupca
Predseda BÚ SLA , resp. ním delegovaný zástupca
Administratívne zabezpečí výberové konanie administratívny pracovník SLA, ktorý zápisnicu
z výberového konania a všetky súčasti archivuj.
Uchádzač predkladá do výberového konania okrem žiadosti tieto doklady:
a) profesijný životopis
b) prehľad o doterajšej činnosti
c) doklady o dosiahnutom vzdelaní a o doterajšej praxi
Uchádzači, ktorých prihlášky do výberového konania boli zaslané po termíne uzávierky, nebudú zaradení
do výberového konania.
Priebeh a vyhodnotenie výberového konania:
1. Výberová komisia posúdi prihlášky do výberového konania a predložené doklady všetkých
uchádzačov. Tým uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky výberového konania, administratívny
pracovník SLA vráti žiadosť s dokladmi s uvedením dôvodu nezaradenia do výberového konania.
2. Do výberového konania sa zaradia len tí uchádzači, ktorí splnili vypísané podmienky na
obsadenie pracovnej pozície. Týchto uchádzačov výberová komisia prostredníctvom Sekretariátu
SLA pozve na výberové konanie s uvedením dátumu, miesta a hodiny konania výberového
konania
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3. Uchádzač, ktorý sa v určený termí.n konania nedostaní na výberové konanie (ospravedlnený
alebo neospravedlnený), je z neho vylúčený.
4. Výberová komisia zhodnotí výsledkov výberového konania a na základe hlasovania určí poradie
uchádzačov. Hlasovanie je platné, ak hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
5. Komisia spracuje výsledky výberového konania a zápisnicu z výberového konania podpísanú
predsedom komisie a jej prítomnými členmi predloží členom P-SLA. Výberová komisia zverejní
výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi.
6. Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do termínu
nástupu uchádzača do zamestnania.
7. Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované
pracovné miesto, pretože žiaden uchádzač nevyhovuje, vypíše nové výberové konanie.
8. Nové výberové konanie sa vypíše aj v prípade, že sa do výberového konania nikto neprihlási,
alebo nikto z prihlásených uchádzačov sa na výberové konanie nedostaví.
Evidencia a archivácia dokumentácie výberového konania:
Dokumentáciu z výberového konania, resp. výberových konaní, t. j. žiadosti uchádzačov do výberového
konania spolu s prílohami a zápisnicami z výberových konaní eviduje a archivuje sekretariát SLA
a oddelenie personalistiky a miezd.
Za: 4
Proti1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/271
P-SLA schvaľuje kľúče prerozdelenia dotácie SLA na rok 2015 a rozpočet jednotlivých odborných
úsekov SLA na rok 2015.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/272 – prijaté elektronicky 02.08.2015: UZNESENIE NEPREŠLO
P-SLA schvaľuje prípravu zmeny uznesenia č. 13-02/14 v zložení Legislatívno právnej komisie SLA.
Zástupcovia jednotlivých odborných úsekov SLA predložia emailovou formou obratom na mailovú
adresu info@slovak-ski.sk nominácie na zloženie Legislatívno-právnej komisie SLA do piatku 7. august
2015 (1 člen za odborný úsek). Následne prebehne elektronické hlasovanie o schválení zloženia
Legislatívno právnej komisie SLA, navrhnutom zástupcami OÚ SLA.
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 8
K bodu 3 – Informácie o poistení športovcov, podujatí 2015/2016
P. Bartoň informoval členov P-SLA o oficiálnom stretnutí so zástupkyňou poisťovne Union a taktiež
o inštrukciách k cestovnému poisteniu. Zápis z tohto stretnutia tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu.
Mihok: do akej miery sú zahrnuté do poistenia podujatia ?
Bartoň: podujatia sú poistené na základe kritéria FIS. Do poisťovne sa zasiela aktualizovaný kalendár
podujatí a obnovuje sa každú sezónu. Poistenie podujatí rieši sekretariát SLA. Športoví riaditelia nahlásia
v septembri presný zoznam podujatí, ktorý bude zaslaný ako príloha k zmluve do poisťovne.
Maršáleková informovala o vytvorení nového produktu poistenia zodpovednosti za škodu pre kluby
a trénerov na základe požiadavky ÚAD z dôvodu zvyšujúceho sa počtu prípadov uplatnenia nároku na
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náhradu škody zo strany tretích osôb voči trénerom. Rovnako informovala o vyrokovaní zvýhodnených
podmienok pre cestovné poistenie „ šport“ nielen pre reprezentáciu ale pre všetkých členov SLA.
Maršáleková a Bartoň si odkonzultujú a nájdu najvýhodnejšie riešenie poistného krytia pre všetkých
členov SLA. Termín: v priebehu mesiaca september.
K bodu 4 – Schválenie zmlúv na podpis, systém schvaľovania zmlúv
Na návrh p. Repku P-SLA schválilo systém schvaľovania zmlúv nasledovne:
UZN. 21-15/276
P-SLA schvaľuje systém schvaľovania zmlúv nasledovne:
Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na činnosť a fungovanie odborných úsekov, z ktorých
nevyplývajú záväzky 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.
Za: 10 (Repka, Maršáleková, Kmeť, Poľanová, Tanczos, Kartík, Malák, Ivanič, Jíři, Šandor)
Proti: 0
Zdržal sa:0
Nehlasoval: 0
Partner
Tatry Mountain
Resorts, a. s.
040/2015/ÚAD
Tatry Mountain
Resorts, a. s.
041/2015/ÚAD
Tatry Mountain
Resorts, a. s.
042/2015/ÚAD
MŠVVaŠ SR
043/2015/SLA
Union Poisťovňa
044/2015/SLA
VŠC Dukla Banská
Bystrica
045/2015/SLA
Slovenská sporiteľňa
046/2015/ÚAD
Slovenská sporiteľňa
047/2015/ÚAD
Slovenská sporiteľňa
048/2015/ÚAD
Slovenská sporiteľňa
049/2015/ÚAD
Union poisťovňa
050/2015/SLA

Druh zmluvy

Predmet zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluve o
spolupráci

Nové znenie článok III – predmet
zmluvy, bod 10.1- SVETOVÝ POHÁR
2016 *

Zmluva o postúpení práv na
organizovanie pretekov
v zjazdovom lyžovaní žien

Preambula a povinnosti OV

Zmluva o postúpení
pohľadávky
Dodatok č. 1

Dodatok k PZ č. 37 731 010
Dohoda o vzájomnej
spolupráci
Zmluva o bežnom účte –
Transparentný účet

Postúpenie pohľadávok voči spoločnosti
Infront v celkovej výške 710 000 €
Navýšenie zmluvy o materiálno
technický rozvoj športu (repre +10300
€, mládež +5600 €, MT rozvoj športu
+7000 €)
Celoročné cestovné poistenie Európa
Spolupráca pri vytváraní podmienok
športovej prípravy reprezentanta
a účasti na OH
Zriadenie bežného účtu číslo
SK2909000000005075238913

-

-

-

+22900,-€

-140,57 €
-

do
31.10.2016
-

-

1.131.12.2015
-

-

-

-

-

Úprava práv a povinností Banky a SLA
pri poskytovaní elektronických služieb

-

-

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu - podujatia

-1824,17 €

Dohoda o používaní bezpečnostných
predmetov

Zmluva o platobnej karte

Vydanie platobnej karty VISA Business

Poistná zmluva

Doba
trvania

-

Zmluva o bezpečnostných
predmetoch

Zmluva o elektronických
službách

Suma
v eur +/-
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13.6.1512.6.16

Úsek
ÚAD
ÚAD
ÚAD

SLA

SLA
SLA
ÚAD
ÚAD
ÚAD
ÚAD
SLA

Tatry Mountain
Resorts, a. s.
051/2015/ÚAD
Union poisťovňa
052/2015/ÚAD

Zmluva o postúpení práv na
organizovanie pretekov
v zjazdovom lyžovaní žien
Hromadná poistná zmluva

Preambula a povinnosti OV – verzia
v anglickom jazyku

-

Celoročné cestovné poistenie Európa –
Varjassi, Hromcová, Jaroščák, Šenkár,
Katrenič, Jančová

594 €

od
05.08.2015

ÚAD
ÚAD

F. Repka informoval členov P-SLA o podpísaných marketingových zmluvách Fegafrost a Rádio Šport.
Zmluva s Rádiom Šport nám poskytuje hodinový blok o lyžovaní + propagácia marketingových
partnerov. Každý úsek bude mať priestor na propagáciu. Faktúry budú hradené z rozpočtu Se-SLA.
Prišiel Ladislav Šandor.
UZN: 21-15/277
P-SLA schvaľuje zoznam predložených zmlúv.
Za: 9 (Repka, Malák, Ivanič, Kmeť, Maršáleková, Tanczos, Šandor, Kartík, Jíří)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
K bodu 5 – Účtovná závierka a výročná správa za rok 2014
Repka: informoval členov, že DP bolo posunuté na mesiac jún z dôvodu kontroly dokladov novou
audítorkou SLA. Následnej odovzdal slovo p. Škrovinovej.
Škrovinová: čo sa týkalo schválenia účtovnej závierky 2014, hlavnou brzdou bola kontrola z Ministerstva
školstva a Daňového úradu. Preto pani Škrovinová s pani Košickou nechceli uzavrieť účtovnú závierku,
kým kontroly nebudú ukončené. P. Škrovinová si prešla podklady, ktoré boli predložené za rok 2014.
Mala k tomu výhrady, avšak technicky už nebolo možné zmeniť účtovnú závierku. Vo výsledkoch
kontroly z MŠ bolo vytknutých 5 bodov a celková vrátka finančných prostriedkov bola vo výške 28 000
€. Z toho bolo rozanalyzované, kto je zodpovedný za nedostatky. Prvá položka, ktorá nebola uznaná vo
vyúčtovaní za rok 2014 na MŠ zo strany SLA bol monitorovací systém vozidiel vo výške 1000 €. Druhá
položka bola vo výške 5000 € z dôvodu duplicitného uplatnenia jednej položky vo vyúčtovaní, ďalej
finančný dobropis z TMR za organizovanie MSJ, neboli uznané finančné prostriedky na operáciu kolena
vo výške 6000 €, 2140 € duplicitne uvedené finančné prostriedky voči MŠ a zároveň SOV. P-SLA sa
bude zaoberať vyvodením zodpovednosti voči konkrétnym osobám za uloženú pokutu.
Repka: SLA musela zaplatiť pokutu vo výške 28 268 €. SLA v svojom rozpočte nemala vytvorenú
rezervu na takéto výdavky. V danom čase mala SLA pozastavené financie zo strany MŠ, ktoré, ako
vyplývalo z komunikácie s MŠ, budú SLA uvoľnené, ak po ukončení kontroly bude pokuta uhradená.
Z tohto dôvodu sme pokutu urýchlene zaplatili z prostriedkov získaných z dotácie z MŠ a následne
sme na uvedený účet preúčtovali prostriedky z účtu VZ.
UZN. 21-15/278
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P- SLA schvaľuje účtovnú závierku SLA za rok 2014 tak ako bola predložená.
Za: 7 (, Jíří, Šandor, Tanczos, Kartik, Malák, Ivanič, Repka)
Proti: 1 (Maršáleková)
Zdržal sa: 1 (Kmeť)
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Maršáleková: navrhuje vo výročnej správe vyradiť celý odsek č. 1, nakoľko sú tam uvedené súdne
pojednávania, ktoré nie sú právoplatne skončené. Súčasťou výročnej správy by mala byť aj záverečná
bilancia, ktorú by malo pripraviť KRK.
Kmeť: navrhuje neschváliť výročnú správu, žiada doplniť od KRK potrebné údaje a upraviť údaje vo
výročnej správe a dať na elektronické hlasovanie uvedené dokumenty spolu.
UZN. 21-15/279
Výročná správa bude pripomienkovaná do 11.09.2015 písomne mailom na adresu Se-SLA,
následne Se-SLA prepošle pripomienky a žiadosti o úpravu výročnej správy. Zároveň bude
výročná správa doplnená o zistenia KRK. Na schválenie bude výročná správa zaslaná
25.09.2015 elektronicky.
Za: 9 (Repka, Ivanič, Malák, Kmeť, Maršáleková, Jíří, Šandor, Tanczos, Kartik)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
K bodu 6 – Schválenie účtovných zostatkov 2014
Repka predniesol počiatočný stav v pokladni a v banke k 1.1.2015, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto zápisu.
Členom P-SLA oznámil, že postupne budú presúvané financie na účty úsekov. Vyzval členov P-SLA aby
dali návrh ako zaúčtovať sumu vo výške 13 387,30 €, ktorá predstavuje zostatok pri prechode z roku
2014. Ďalej Repka informoval že k 31.12.2014 bol na FIS účte stav 268 317,04 CHF.
Maršáleková: navrhuje ponechať 13 387,30 € na účte SLA ako rezervu a navrhuje úsekom, aby
vychádzali z počiatočného stavu k 1.12015 0,-€. Rezervou, ktorá prešla z roku 2014 sa navrhuje
zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016.
UZN. 21-15/280
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.
Za: 9 (Kmeť, Maršáleková, Šandor, Jíři, Malák, Ivanič, Repka, Kartík, Tanczos)
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Na záver F. Repka informoval, že do konca roka 2015 budú otvorené transparentné účty pre všetky
úseky. Zodpovednosť za transparentný účet bude na predsedovi úseku.
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K bodu 7 – Rozpočet SLA 2015
Pri preberaní bodu č. 7a) bol na zasadnutí P-SLA prítomný p. Juraj Sinay.
a) prerozdelenie 70.000 CHF z kapitoly Se-SLA na OÚ SLA
-návrh BÚ SLA
-návrh ÚAD SLA
Návrhy oboch úsekov tvoria prílohu č. 3 a 4 tohto zápisu.
Je to rozpočtovaná suma, ktorá bola pridelená na Se-SLA. SLA sa rozhodla prerozdeliť túto čiastku na
úseky. K 31.12. sme mali na účte FIS 268 317,04 CHF. Na Se-SLA boli doručené dva kľúče prerozdelenia
týchto financií zo strany BÚ a ÚAD.
Sinay: veľmi dobre si pozrel kľúče a chcel by povedať, že si treba uvedomiť za akú sezónu je to. Druhá
vec je, že ÚAD sa zaoberalo návrhom bežeckého úseku, ale zastávajú názor, že ak existuje kľúč
prerozdelenia prostriedkov zo štátnych zdrojov, možno nie je dobre meniť tie kľúče. Nie je
správne na rôzne dotácie voliť rôzne kľúče. ÚAD by privítalo ak by sme to mohli deliť podľa kľúča,
ktorý je už zaužívaný.
Ivanič: Ak FIS má nejaké pravidlá na základe ktorých prideľuje peniaze a sme členom FIS mali by sme sa aj
my týchto pravidiel držať. Nechceme zmeniť ani to, že úseky, ktoré nedosiahli žiadne výsledky tiež nikdy
neobišli na prázdno.
Malák: má pred sebou prepočítaný stav z roku 2013 z MS. Vzhľadom na to, že prerozdeľujeme FIS
prostriedky, mali by sme sa riadiť kľúčom z FIS. Pri prerozdelení sa má o tento balík pridružiť medzi
všetky úseky(teda aj tie, ktoré tieto peniaze nevyrábajú) alebo aj na tie úseky, ktoré nevyrábajú.
Ivanič: vychádzame z toho, že od nového roku bude nový zákon o športe. Pravidlá, ktoré sú dané, by
sme mali aj akceptovať.
Repka: treba si uvedomiť, že my dávame právomoc úsekom aby aj v budúcnosti disponovali s finančnými
prostriedkami úplne samostatne a snažili sa vytvárať pre členskú základňu najlepšie podmienky. Keď
prichádzajú do ŠR na základe nejakých podmienok štátne zdroje, z pohľadu FIS prichádzajú financie
konkrétne. Je tam motivácia pre úsek ako získať finančné zdroje. Zhodnoťme princípy príjmov, potom
sa bavme o období za ktoré to je. Potom sa môžeme baviť o miere solidarity pre ostatné úseky.
Tanczos: navrhuje aby fixné percento pre úsek, ktorý neprináša financie bol nižší ako pre disciplíny,
ktoré peniaze prinášajú.
Kartik navrhuje, pre disciplíny, ktoré nevyrábajú finančné prostriedky fix 3 %.
Sinay: nemajú problém ani s jedným návrhom.
UZN. 21-15/281
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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.
Za: 7 (Kmeť, Malák, Ivanič, Repka, Maršáleková, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Šandor, jíří)
Nehlasoval: 1 (Mihok)
b) systém čerpania rozpočtu 2015
Vlastné zdroje budú presúvané na transparentné účty jednotlivých úsekov priamo, nebudú sa zadržiavať.
Vytvoríme rezervu asociácie, s ktorou SLA musí disponovať. Ostatné FIS-ové zdroje nie je dôvod držať
na účte. K 1.1 bolo na účte 268 317,04 CHF. Treba na účte FIS nechať rezervu a zvyšok bude
prerozdelený. Z pohľadu ŠR nie je možné presúvať financie na transparentné účty. V tomto prípade je
len možnosť refundácie. Každý mesiac budú úseky dostávať informácie v akom stave sú účty.
Marketingové aktivity vyvíjame na to aby SLA mala aj ďalší tok príjmov. Marketingové zdroje sa budú
čerpať za predchádzajúci rok do príchodu financií z MŠ. Kľúč prerozdeľovania marketingových zdrojov
bude ešte prerokovávať marketingová komisia. V prípade, že bude niečo uhradené z TÚ a nebudú
financie zúčtované je to zodpovednosť úseku. Tým pádom nebude dotácia prerozdelená na TÚ. Každý
jeden člen bude mať možnosť nahliadnuť na TÚ.
c) transparentné účty OÚ SLA
Repka informoval, že pre každý úsek bude otvorený transparentný účet, s ktorým bude úsek nakladať.
d) rozpočet odborných úsekov SLA
Škrovinová: chce poprosiť aby si každý úsek vypracoval rozpočet. Je to kvôli kontrole čerpania na
transparentných účtoch. Budú pootvárané transparentné účty. Chce poprosiť aby pri úhradách čo
najviac písali popis, aby sa dali identifikovať platby. Aby nebolo potrebné spätne zaťažovať pri
identifikácii odborné úseky. Chce upozorniť, že budeme požadovať predbežnú uzávierku úsekov k 15.
decembru, kvôli vyčísleniu zvyšných prostriedkov a ich dočerpaniu do konca roka.
Košická: aby bol jednoznačne pomenovaný prijímateľ v súlade so zoznamom obchodných partnerov pod
ktorým evidujeme záväzky alebo položky.
Repka – rezerva, ktorú sme odsúhlasili na 20. Zasadnutí P-SLA nesmie byť z kapitoly mládež resp. zo
Štátnych zdrojov nakoľko takúto rezervu je potrebné do konca roka vyúčtovať. Preto túto rezervu
použijeme z vlastných zdrojov – zo zdrojov FIS doposiaľ nezaradených do rozpočtu a finančné
prostriedky vo výške 20 000 Eur, ktoré boli pridelené z kapitoly mládež, budú preúčtované späť do
kapitoly mládež.
UZN. 21-15/282
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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.
Za: 9 (Kmeť, Maršáleková, Jíří, Šandor, Tanczos, Kartík, Malák, Ivanič, Repka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Marketingový účet – schválenie rozdelenia zostatku
Na účte MSJ ostalo 461 €. Na centrálny marketing by bolo potrebné otvoriť nový účet, preto p. Repka
navrhuje aby účet MSJ bol využívaný ako marketingový účet. Odborné úseky budú z tohto účtu dostávať
mesačné výpisy.
UZN. 21-15/2823
P-SLA schvaľuje využívanie účtu MSJ na marketingové účely SLA.
Za: 9 (Kmeť, Maršáleková, Tanczos, Kartík, Ivanič, Malák, Jíři, Repka, Šandor)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
K bodu 8 – Čerpanie k 31.08.2015
Košická: vyúčtovania začala posielať podľa jednotlivých úsekov, s tým že čaká vždy na výpis a na jeho
rozdelenie. Sú tam všetky príjmy a výdavky, ktoré sú rozdelené podľa úsekov a zdrojov. Aj keď boli
výdavky predurčené z VZ museli byť uhradené zo ŠR kvôli nedostatku financií na ŠR, samozrejme tieto
financie budú refundované. Poprosila by pripraviť položky do preúčtovania zo ŠR na VZ a opačne.
Maršáleková: chcela by upozorniť, že tieto položky budú za úsek alpských disciplín odsúhlasovať na PÚAD aby zodpovednosť bola na úseku.
Škrovinová: informovala o smernici cestovných náhrad, ktorá bola v rozpore zo zákonom. Preto
upozornila, že smernica bude zmenená v tomto smere. Základná náhrada na 1 km sa stanovuje na 0,183
€/km (v zmysle zákona o cestovných náhradách) , čo je nižšie oproti súčasnému stavu + hodnota
spotrebovaných PHM podľa stanovenej spotreby v technickom preukaze a príslušného počtu
najazdených kilometrov vykázaných v cestovnom príkaze. Základná náhrada 0,183 €/km zahŕňa všetky
náklady spojené s opravami, diaľničnými poplatkami, servisom, amortizáciou, poistným a i. súkromného
vozidla, preto nie je možné tieto spomenuté ostatné výdavky na súkromné vozidlo hradiť z prostriedkov
SLA. Vozidlo nemusí byť majetkom tej osoby, ktorá vozidlo vedie. Pri vzdelávaní narazili na problém, pri
kurzoch nebola odvádzaná DPH z dôvodu zaradenia do športovej činnosti. Budeme rokovať s p.
Ternavským a upozorníme ho na to, že kurzovné bude predmetom DPH.
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K bodu 9 – Schválenie RD zmluvy 2015/2016
F. Repka predniesol návrh reprezentačnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 5 tohto zápisu. Zmena spočíva
v tom, že každý úsek si bude určovať štatút, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou reprezentačnej zmluvy.
RD zmluva pojednáva len o základných zmluvných vzťahoch medzi pretekárom a asociáciou.
K zaslanému zneniu RD zmluvy bola zaslaná pripomienka zo strany ÚAD, preto F. Repka odovzdal slovo
M. Maršálekovej.
Maršáleková: Navrhuje vyhodiť z RD zmluvy bod č. 2 čl. II, nakoľko tento je upravený v štatúte a taktiež
vyhodiť bod č. 5 čl. II, ktorého znenie je v rozpore s ustanoveniami upravujúcimi osobno-majektové
práva fyzickej osoby v právnom poriadku SR.
Štatúty si OÚ schvália na P-OÚ. V prípade editácie štatútu OÚ je potrebné doplnenie resp. zmeny
v štatúte zaslať na Se-SLA na konzultáciu s právničkou SLA.
UZN. 21-15/284
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.
Za: 8 (Kmeť, Ivanič, Malák, Maršáleková, Tanczos, Šandor, Jíří, Repka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 2 (Mihok, Tanczos)
K bodu 10 – Komisie SLA
Vzhľadom k neaktívnym členom v zložení jednotlivých odborných komisií SLA je potrebné zloženie
komisií aktualizovať. Členovia jednotlivých odborných komisií boli oslovení so žiadosťou o stanovisko, či
chcú vo svojej činnosti v odbornej komisii naďalej pokračovať. V prípade záporného stanoviska je
potrebné člena nahradiť.
Maršáleková požiadala o vytvorenie odborných podmienok pre členov jednotlivých komisií.
UZN. 21-15/285
P-SLA schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby členom legislatívno-právnej komisie bol
právny zástupca SLA.
Za: 8 (Ivanič, Repka, Kmeť, Maršáleková, Jíři, Šandor, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Nehlasoval: 2 (Mihok, Malák)
Zdržal sa: 0
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UZN. 21-15/286
P-SLA schvaľuje návrh Moniky Maršálekovej, aby každý člen legislatívno-právnej komisie
SLA mal ukončené právnické vzdelanie minimálne 1. stupňa.
Za: 6 (Maršáleková, Repka, Kartík, Tanczos, Jíři, Kmeť)
Proti:1 (Ivanič)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Šandor, Malák, Mihok)
UZN. 21-15/287
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.
Za: 8 (Repka, Ivanič, Malák, Kartík, Tanczos, Maršáleková, Jíří, Šandor)
Proti: 0
Nehlasoval: 2 (Mihok, Kmeť)
Zdržal sa: 0
Komisia vzdelávania
UZN. 21-15/288
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.
Za: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Malák, Ivanič, Šandor, Tanczos, Kartik, Jíří)
Proti: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Zdržal sa: 0
Materiálová komisia
F. Repka navrhuje aby v materiálovej komisii bol zastúpený účtovník SLA a zároveň audítor SLA.
ÚAD navrhuje vymeniť p. Kupča za p. Cagalu.
UZN. 21-15/289
P-SLA súhlasí s tým, aby návrhy nominácii jednotlivých odborných úsekov, ktoré nemajú
zastúpenie v materiálovej komisii boli zaslané mailom na sekretariát SLA do 15.09.2015.
Za: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Ivanič, Malák, Jíři, Šandor, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Zdržal sa: 0
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.
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Za: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Ivanič, Malák, Jíři, Šandor, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Zdržal sa: 0
K bodu 11 – Legislatíva SLA
F. Repka informoval, že v súvislosti so zmenou Stanov SLA je potrebné zmeniť celú legislatívu
a zosúladiť legislatívne poriadky. Je potrebné mať vyriešenú celú legislatívu do konca tohto roka.
Sinay: treba sledovať vývoj zákona o športe, aby sa neurobilo niečo dva krát zbytočne.
Maršáleková: V zákone o športe, tak ako jeho legislatívna úprava prebieha sa ustanovenia týkajúce sa
povinnej úpravy stanov nemenia. SLA v súčasnom znení stanov nie je subjektom oprávneným prijímať
verejné zdroje, t.j. aj prostriedky z dotácie z MŠ.
Do 15.09.2015 budú zaslané návrhy na nominácie do legislatívno-právnej komisie a hneď po schválení
začne komisia na poriadkoch pracovať.
K bodu 12 – Členské schôdze OÚ SLA
Prehľad členských schôdzí OÚ SLA, kalendárny rok 2015
Termín členskej schôdze
(MČS- Mimoriadna ČS, RČS – Riadna ČS)

Odborný úsek SLA
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_03.07.2015
Termín zrušený
z dôvodu pracovných povinnosti predsedkyne
úseku.
Nový termín oznámený nebol.

Úsek lyžovania na tráve

RČS _19.09.2015 alebo začiatkom novembra

Úsek snoubordingu

RČS_18 a 25.10.2015

Úsek alpských disciplín

RČS_do konca roka 2015
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V zmysle platného Organizačného poriadku SLA Predsedníctvo odborného úseku zvoláva min. 1krát v kalendárnom roku členskú schôdzu úseku.
Zástupcovia odborných úsekov boli mailom vyzvaní, aby najneskôr do dnešného zasadnutia nahlásili
termín konania ČS OÚ.
P-SLA berie na vedomie, že úseky, ktoré ešte nevykonali Riadnu členskú schôdzu, ju
zvolajú v súlade so Stanovami do konca roka 2015 a jej uskutočnenie nahlásia na Se-SLA.
K bodu 13 – Zurich FIS jesenné zasadnutie (schválenie výpravy)
Prišla pani Poľanová
Mailom dňa 21. augusta 2015 boli členom P-SLA a športovým riaditeľom odborných úsekov SLA
adresovaný mail s požiadavkou o nahlásenie mien výpravy na jesenné zasadnutie FIS v Zurichu.
Náklady účastníkov budú hradené z kapitoly rozpočtu odborných úsekov SLA, nakoľko
v zmysle uznesenia č. UZN 20-15/254 sú z kapitoly rozpočtu sekretariátu SLA hradené len
náklady spojené s účasťou na FIS kongrese.
K dnešnému dňu boli nahlásené tieto mená:
Bežecký úsek: Ivan Ivanič, Michal Malák, Katarína Liptáková
Úsek skokanský a severská kombinácia: nevyšle zástupcov
Úsek lyžovania na tráve: Ladislav Šandor
Úsek snowboardngu: Marek Hliničan, Július Hermély
Úsek zdravotne postihnutých športovcov: Karol Mihok
Úsek alpských disciplín: Michal Rajčan, Radovan Cagala, Jana Palovičová, Janka Gantnerová, Juraj Sinay,
Kupčo
Úsek akrobatického lyžovania: Tomáš Murgáč
UZN. 21-15/291
P-SLA schvaľuje výpravu do Zurichu na jesenné zasadnutie tak ako bola zaslaná
jednotlivými úsekmi.
Za: 9 (Kmeť, Repka, Ivanič, Malák, Šandor, Tanczos, Kartík, Maršáleková, Poľanová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
K bodu 14 – Informácie o príprave súťažných poriadkov 2015/2016
V tomto bode zástupcovia jednotlivých úsekov informovali o príprave súťažných poriadkov nasledovne:
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ÚAD: 1. Alebo 2. Októbrový týždeň bude schvaľovať P-ÚAD
BÚ: v príprave a v zosúladení s kalendárom FIS
ÚAL: po Zurichu, aby vedeli zladiť preteky
ÚSN: po Zurichu, aby vedeli zladiť preteky
ÚSK, SÚ: čakajú na poľský kalendár, do 10-tich dní bude kalendár pripravený
ÚZPŠ: po zasadnutí v Zurichu
K bodu 15 – Informácie KRK SLA
Člen KRK, Peter Bendik informoval, že na poslednom P-SLA bol na Se-SLA doručený návrh na prípravu
uznesení , ktoré je potrebné prijať predsedníctvom.
Maršáleková: uvedené uznesenia neboli súčasťou podkladov k dnešnému zasadnutiu preto navrhuje ich
prejednanie na najbližšom zasadnutí.
UZN. 21-15/292
P-SLA schvaľuje zaslanie predmetných uznesení elektronicky členom P-SLA a ich prijatie
na nasledujúcom P-SLA.
Za: 10 (Kmeť, Repka, Maršáleková, Šandor, Jíří, Tanczos, Kartík, Malák, Ivanič, Poľanová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
K bodu 16 – Rôzne
Harmonogram práce Se-SLA
F. Repka informoval, že porady Se-SLA sa konajú každý prvý pracovný utorok v mesiaci. Na poradách
Se-SLA sú prítomní športoví riaditelia. Momentálne pracujú na webe SLA a na svojich najbližších
zasadnutiach budú pracovať na úprave hlavnej stránky SLA.
F. Repka informoval, že mal rokovanie s p. Hlavatým, zástupcom TMR, bude nám poukázaná jednorazová
dotácia na propagáciu Svetového pohára zo strany MŠ. Je to obrovský priestor na propagáciu lyžovania
a SLA. Pevne verí, že úsek alpských disciplín sa aktívne zapojí.
Kľúče prerozdeľovania finančných zdrojov sa schvaľujú po sezóne. Repka požiadal, aby sa kľúč na rok
2016 schválil v novembri tohto roku na zasadnutí P-SLA, aby sme od januára budúceho roku sa mohli
efektívne pracovať.
UZN. 21-15/293
P-SLA schvaľuje, že P-SLA sa budú konať každý druhý pracovný pondelok v kalendárnom
mesiaci striedavo v Poprade a Banskej Bystrici.
Za: 10 (Kmeť, Repka, Maršáleková, Šandor, Jíří, Tanczos, Kartík, Malák, Ivanič, Poľanová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: 1 (Mihok)
UZN. 21-15/294
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.
Za: 10 (Kmeť, Repka, Maršáleková, Šandor, Jíří, Tanczos, Kartík, Malák, Ivanič, Poľanová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Kooptácia člena KRK
UZN. 215/295
Na základe žiadosti BÚ SLA, P-SLA schvaľuje kooptáciu p. Vladimíra Staroňa do funkcie
člena KRK namiesto Petra Bartoňa.
Za: 8 (Jíři, Repka, Tancos, Kartík, Ivanič, Malák, Šandor, Poľanová)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Kmeť, Maršáleková)
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Požiadavky P-ÚAD
Následne p. Repka prešiel k požiadavkám zo strany P-ÚAD, ktoré tvoria prílohu č. 6 tohto zápisu.
UZN. 18-2/15 P-ÚAD
Repka informoval, že do dnešného dňa mu nebol zaslaný návrh projektu COP Poprad zimných športov
od p. Jamnického aj napriek výzve prezidenta SLA.
Prof. Sinay pred svojim odchodom požiadal o priestor na vyjadrenie sa k téme generálneho sekretára.
Vyzdvihol precízne pripravené podklady k výberovému konaniu na miesto generálneho sekretára. Pre
chod SLA nie sú dobré výsledky hlasovania, inštitúcia ako SLA by určite mala mať generálneho sekretára
minimálne kvôli komunikácii s medzinárodnou lyžiarskou federáciou. Má za to, že k tejto téme je
potrebné sa vrátiť a prosba P-ÚAD je zaoberať sa obsadením tohto miesta.
Zasadnutie opustili: Mihok, Sinay, Šandor
UZN. 27-3/15 P-ÚAD
Prebrali sme v bode č. 5.
UZN. 3-4/15 P-ÚAD
Prezident sa bude týmto zaoberať. Je to účtovná vec
UZN. 5-4/15
Splnené
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Zaraďovanie pretekárov SLA do NŠC na rok 2016
UZN. 21-15/296
P-SLA schvaľuje zloženie pracovnej skupiny zo športových riaditeľov úsekov a vypracovanie
kritérií pre zaradenie športovcov do NŠC na rok 2016 do konca septembra.
Za: 9 (Kmeť, Maršáleková Jíři, Malák, Ivanič, Repka, Poľanová, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Pani Poľanová informovala členov, že jej bol doručený preberací protokol od spoločnosti REALITY –
správcovská 1 CZ, s. r. o. . Nakoľko nemá informáciu o subjekte, ktorého sa preberací protokol týka,
žiada o bližšie informácie.
Úloha Se-SLA
Se-SLA preverí v spoločnosti REALITY a poskytne bližšie informácie.
Súdny spor SP&R
Maršáleková: bola informovaná, že p. Rebro podal žalobu z dôvodu vymáhania súdnych trov. M.
Maršáleková sa bližšie informovala ohľadom tohto súdneho sporu.
Repka informoval, že táto záležitosť bola posunutá právnemu zástupcovi SLA, ktorý sa bude týmto ďalej
zaoberať.
Trajčíková – žiadosť o kompenzáciu
F. Repka informoval, že na Se-SLA bol doručený list od rodičov pretekárky Evy Trajčíkovej, ktorá si
zabezpečila 2 % z dane, avšak chybou účtovníčky, ktorá viedla účtovníctvo v roku 2011 nebude možné 2
% poskytnúť. Pani Trajčíková prosí o nápravu resp. kompenzáciu. List p. Trajčíkovej tvorí prílohu č. 7
tohto zápisu.
Maršáleková: má za to, že postavenie poškodeného vo vzťahu k účtovníčke môže mať len SLA
s odkazom na ustanovenia zákona upravujúceho prijímanie a použitie 2% z daní.
P-SLA poveruje Se-SLA aby v spolupráci s audítorkou SLA a účtovníčkou SLA pripravil odpoveď pre p. Trajčíkovú.
K bodu 17 – zosúladenie reálneho stavu evidencie členskej základne SLA
V tomto bode p. Maršáleková informovala, že P-ÚAD bolo viac krát poverené zo strany členskej
základne, aby vykonalo kontrolu členskej základne. Informovala, že podrobná kontrola bola vykonaná
dňa 29.7.2015. Boli odprezentované zistenia a závery, ktoré v množstve prípadoch dokazovali
nekompletné prihlášky v rozpore so schváleným Registračným poriadkom SLA, a aj napriek tomu sa ich

26

žiadatelia stali členmi SLA. Konštatovala nedostatky v činnosti KRK, ktorá mala už dávno vykonať
takúto kontrolu. Protokol z kontroly tvorí prílohu č. 8 tohto zápisu.
Zistené závery zo správy ako aj návrhy na riešenia, ktoré boli v správe uvedené P-SLA predkladá na
posúdenie KRK, aby k tomu zaujala postoj.
Kartik navrhuje, aby každý klub mal vzorový podpis.
Kmeť navrhuje, aby sa dalo registrovať na dve obdobia na letné a zimné. Nakoľko teraz je to nastavené
tak, že sa člen môže registrovať v ktorýkoľvek deň a ma platné členské na 4 roky.
Sekretariát bude aktualizovať evidenciu a vyzve členov, ktorý nemajú v poriadku dokumentáciu na
odstránenie nedostatkov.
Pani Poľanová navrhla prijať uznesenie vzťahujúce sa k členom SLA registrovaných v dvoch úsekoch.
UZN. 21-15/297
P-SLA schvaľuje, že hlasovacie právo bude vždy uplatňované v úseku v ktorom bola prvá
registrácia.
Za: 7 (Repka, Maršáleková, Poľanová, Tanczos, Malák, Kartik, Kmeť)
Zdržal sa: 1( Ivanič)
Nehlasoval: 1 (Jíŕí)
Z pohľadu navýšenia členského poplatku ostáva táto téma otvorená.
V Poprade, 07.09.2015
Termín nasledujúceho zasadnutia: dohodne sa elektronicky
Trvanie: 8 hodín

ZAPÍSAL

OVERIL

OVERIL

Martina Čambalová
Dňa
07.09.2015
Podpis

JUDr. Monika Maršáleková
Dňa
10.09.2015
Podpis

PaedDr. Michal Malák
Dňa
10.09.2015
Podpis
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Počiatočný stav pokladňa a banka k 1.1.

Pokladňa

Pokladňa ŠR
Pokladňa VZ
Spolu pokladňa

PS k 1.1.2015 v €
1 846,50
5 556,45
7 402,95

Banka

TB - 890 ŠR
TB - 891 VZ
TB - MSJ
TB - Sálová
Spolu banka

Spracoval dňa 9.9.2015 Marika Košická

585,35
53 011,81
483,06
1 306,01
55 386,23

Krátenie počiatočného stavu

Dôvod

Nedočerpanie dotácie
Porušenie čerpania
Kontrola DÚ na DPH - rozdiel
Kontrola DÚ na DPH - dodatočné DP k DPH 12/2014
Pokuta
Spolu krátenie PS

Na rozdelenie:

Dátum vrátenia/platenia

16.3.2015
9.6.2015
9.9.2015
30.6.2015
do konca r.2015

13 387,30

Suma v €
12 728,49
28 268,86
3 560,48
1 214,04
477,50
46 249,37

Prerozdelenie financovania sekretariátu SLA na úseky SLA
NÁVRH BÚ SLA
Rozdeľujeme:

A)
B)
C)
D)

SE - SLA na ÚSEKY

celkom EUR

počet športovcov

EUR bez solidarity 2% fixu

70 000,00 CHF

64 338,24 €

11

59 191,18 €

BÚ navrhuje rozdelenie prostriedkov FIS zo sekretariátu SLA nasledovne:
pri úsekoch, ktoré vytvárajú príjem a zdroje FIS podľa počtu pretekárov na MS po odrátaní financií určených pre solidaritu, (ÚAD, BÚ, ÚSK, SÚ)
pri OH úsekoch, ktoré nevytvárajú príjem a zdroje FIS sa uplatňuje solidarita 2% na úsek tak ako fix 2% pri rozdelení štátneho rozpočtu, (ÚAL, Úsnb)
ak úseky, ktoré vytvárajú príjem a zdroje FIS nemajú zástupcu na MS, uplatňuje sa solidarita 2%, (ÚSK, SÚ)
pri nie OH úseku, ktorý nevytvára príjem a zdroje FIS sa solidarita neuplatňuje tak ako aj doteraz pri prerozdeľovaní zdrojov FIS. (ÚLT)
Úsnb
ÚAL
podiel na 1 pretekára
ÚAD - 4 pretekárov
BÚ - 7 pretekárov
ÚSK - 0 pretekárov
SÚ - 0 pretekárov
Kontrólny súčet:

Otázky:
Je výška solidarity v poriadku? ponížiť/povýšiť/zrušiť?
Poberať FIS prostriedky iba úsekmi, ktoré ich vyrobia, alebo ostať solidárny?

1 400 CHF
1 400 CHF

1 286,76 EUR
1 286,76 EUR

5 855 CHF
23 418 CHF
40 982 CHF
1 400 CHF
1 400 CHF

21 524,06 EUR
37 667,11 EUR
1 286,76 EUR
1 286,76 EUR

70 000 CHF
1,088 kurz 14.8.2015

5 381,02 EUR

64 338,24 EUR

fix 2 %
fix 2 %
(po odrátaní solidarity 2% pre Úsnb a ÚAL)
(MS Beaver Creek: Vlhová, Velez, Žampa, Žampa)
(MS Falun: Procházková, Klementová, Mlynár, Bajčičák, Kapšo, Segeč, Urgela)
fix 2 % z dôvodu neúčasti na MS
fix 2 % z dôvodu neúčasti na MS

From: Slovak Alpine [mailto:alpine@slovak-ski.sk]
Sent: Sunday, August 30, 2015 5:28 PM
To: 'František Repka'
Cc: Martina Čambalová; Mgr. Denisa Kubusová|SLOVAK SKI ASSOCIATION; 'Tomas Kmet'; Michal Rajcan PR
Subject: Návrh k bodu 7/a pre P-SLA

Dobrý deň, pán Prezident, dovoľujem si týmto podať návrh ku bodu 7/a, nadchádzajúceho rokovania P-SLA.
7. Rozpočet SLA 2015 (Košická, Škrovinová, Repka)
a) prerozdelenie 70.000 CHF z kapitoly Se-SLA na OÚ SLA
Môj návrh je aby sa vyššie uvedené prostriedky prerozdelili na OÚ-SLA v tom istom pomerovom kľúči (% koeficient) aký povstal na základe ohodnotenia
vybraných ukazovateľov 2013/14 použitých pri tvorbe aktuálneho rozpočtu.
To jest:
P.č.
99.

Popis
Vypočítané
koeficienty

BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

27,8%

45,0%

1,8%

0,4%

10,4%

8,9%

5,8%

Ďakujem.

S pozdravom / Best regards
Ing.Radovan Cagala APS
Športový riaditeľ SLA ÚAD / Sport director Alpine
Slovenská lyžiarska asociácia / Slovak Ski Association
alpine@slovak-ski.sk
+421 917 171 832
www.slovak-ski.sk

ZPS

SLA

dôležitosť

=

100%

Zmluva o športovej reprezentácii SR v lyžovaní na sezónu 2015/2016
číslo:
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
IČO/DIČ:
Zápis:
V zastúpení:

Slovenská lyžiarska asociácia
Karpatská 15, 058 01 Poprad
42133700/2022637430
v registri občianskych združení MV SR č. VVS/1-900/90-32155-4
Mgr. František Repka, prezident SLA
......................................, podpredseda Predsedníctva SLA

a
Meno a priezvisko reprezentanta:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Rodné číslo:
E-mail:

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

(ďalej len ako „reprezentant“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1.
2.

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán, ktoré vzniknú medzi SLA a reprezentantom pri
zabezpečení reprezentácie Slovenskej republiky v lyžovaní v sezóne 2015/2016.
SLA v rozsahu plánu športovej prípravy schváleného príslušným odborným úsekom a pridelených finančných prostriedkov
vytvára organizačné podmienky, koordinuje a kontroluje športovú činnosť reprezentanta na území SR a v zahraničí.
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Práva a povinnosti zmluvných strán sú špecifikované v Štatúte reprezentanta, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
ako Príloha č. 1 a ktorý je pre obidve zmluvné strany záväzný.
SLA je oprávnená používať meno a fotografie reprezentanta.
SLA je povinná oznámiť reprezentantovi termín konania marketingových akcií organizovaných SLA alebo jeho oficiálnymi
partnermi, resp. oficiálnych tlačových besied organizovaných SLA, resp. odborným úsekom SLA alebo iných oficiálnych akcií
najneskôr 15 dní vopred formou zaslania mailu na mailovú adresu reprezentanta.
Zmluvné strany sa dohodli, že reprezentant je povinný rešpektovať oficiálnych partnerov SLA a za tým účelom riadne
prezentovať oficiálnych partnerov SLA pri oficiálnych akciách SLA za podmienok uvedených v Štatúte reprezentanta.
SLA je vlastníkom všetkých reklamných a marketingových práv na všetkých registrovaných a licencovaných pretekárov.
Zmluvné strany sa zaväzujú plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a Štatútu reprezentanta počas celej platnosti tejto
zmluvy.
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2015 do 31.05.2016.
Túto zmluva pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo
vypovedaním zmluvy jednou zo zmluvných strán s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede.
SLA je oprávnená zmluvu vypovedať v prípade porušenia povinností reprezentanta podľa tejto zmluvy a Štatútu
reprezentanta.
Reprezentant je oprávnený zmluvu vypovedať v prípade porušenia povinností SLA vyplývajúcich z tejto zmluvy a Štatútu
reprezentanta.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zmluvné strany si písomnosti doručujú osobne, poštou alebo elektronickou poštou na adresy uvedené v záhlaví zmluvy. Pri
doručovaní poštou sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o doručení súdnych písomností. Pri
doručení elektronickou poštou sa považuje správa za doručenú dňom jej odoslania, bez ohľadu na to, či ju adresát prečítal.
Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať vzájomné záväzky do 15 dní odo dňa zániku tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa riadi režimom občianskeho zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným,
alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že
takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom zmysle najbližšie
nahradzuje.
Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy a Štatútu reprezentanta
alebo v súvislosti s nimi sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaním a vzájomnou dohodou.
V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy a Štatútu
reprezentanta alebo v súvislosti s nimi nevyriešia dohodou ani do 30 dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo
zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu osobitnou komisiou v zložení prezident SLA, predseda odborného úseku
SLA a zástupca reprezentanta.
Ak strany nebudú schopné vyriešiť spor dohodou, resp. nerozhodne osobitná komisia, spory budú riešené súdnou cestou
v súlade s ustanoveniami práva Slovenskej republiky.
Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými dodatkami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží originál.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú je Príloha č. 1 Štatút reprezentanta.
Táto zmluva bola podpísaná na základe skutočnej a vážnej vôle obidvoch zmluvných strán, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

Za Slovenskú lyžiarsku asociáciu:

Za reprezentanta:

V Poprade, dňa:

V(o), dňa:

Mgr. František Repka, prezident SLA

XY, reprezentant

Michal Rajčan, podpredseda Predsedníctva SLA
Čitateľné meno a priezvisko zákonného zástupcu
(v prípade neplnoletého reprezentanta)

XY, predseda Odborného úseku SLA

Podpis zákonného zástupcu
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Členom Predsedníctva SLA
V mene P-ÚAD žiadame zaradit na zasadnutie P-SLA 7.9. nasledovne materiály za ÚAD:
Do bodu 4 - Zmluvy zaradiť na odsúhlasenie:
Mandátna zmluva šport. riadieteľ ÚAD (príloha č. 1)
Mandátna zmluva výkonný riaditeľ ÚAD (príloha č. 2)
Grantova zmluva JUVAMEN (príloha č. 3)

Do bodu - 16 Rozne na základe Uzn P-UAD zaradiť:
UZN.18-2/15 – Predsedníctvo bolo informované o ponuke a záujme p.Jamnického na kreovanie COP Poprad
zimných športov - Zjazdové lyžovanie , severské disciplíny a sankovanie, ktoré dávame do pozornosti Prezidenta
SLA. Ohľadne projektu COP navrhujeme Prezidentovi SLA zorganizovať stretnutie a nechať si projekt
predstaviť. P-ÚAD podporuje takúto myšlienku a adresuje túto žiadosť (kedže sa jedná o viaceré zimné
športy) a dáva ju do pozornosti Prezidenta SLA a P-SLA, navrhuje osloviť pána Jamnického a dohodnúť si s
ním prac. stretnutie.
UZN.27-3/15 – P-ÚAD žiada prezidenta SLA o informovanie, z akých prostriedkov bude, resp. bola uhradená
pokuta, ktorú SLA udelilo Ministerstvo školstva (v mediách prebehla informácia, že táto pokuta už bola SLA
uhradená), ako sa bude postupovať v prípade vyvodenia konkrétnej zodpovednosti. Žiadame prezidenta SLA o
vyjadrenie k tejto otázke, ktorá zaujíma členskú základňu.
UZN.3-4/15 - Osobitne riešiť záväzok Kristíny Saalovej voči SLA (dlžná čiastka 4000,-euro), ktorá svoju prípravu
ukončila v minulej sezóne ako členka Prípravného družstva predčasne z objektívnych dôvodov. Predložiť návrh
na P-SLA o uvoľnenie finančných prostriedkov pre uhradenie jej pohľadávky z rezervy Prezidenta SLA a tým
vysporiadať jej záväzky voči SLA. Návrh predložený písomne (príloha č. 4).
UZN.5-4/15 - Požiadať P-SLA k udeleniu súhlasu poukazovať prostriedky ÚAD na transparentný účet
5075238913/0900
Žiadame prijať Uznesenie P-SLA na možnosť poukazovať vlastné zdroje ÚAD na Transparentný účet ÚAD.
Zaraďovanie pretekárov SLA do NŠC na rok 2016.
Na základe oficiálnej informácie bude prebiehať zaraďovanie pretekárov do NŠC na rok 2016 na základe výzvy,
výzva sa bude posielať v novembri. Na základe výzvy zväz pošle žiadosť o zaradenie svojich športovcov.
Žiadame prijať uznesenie P-SLA o zriadení pracovne skupiny SLA zloženej zo šport. riaditeľov úsekov a
vytvorenie jasných spoločných kritérií pre zaraďovamie pretekárov z úsekov, na základe ktorých budú potom
vybraní pretekári SLA a budú SLA navrhovaný na zaradenie do NŠC. Vytvoriť kritériá v termíne do konca
septembra.
Rokovanie P-SLA rozšíriť o bod číslo 17 - Zosúladenie reálneho stavu evidencie členskej základne SLA.
UZN.23-3/15 - P-UAD žiada zaradiť do bodu rokovania najbližšieho P-SLA zosúladenie reálneho stavu evidencie
členskej základne SLA s platnými stanovami a registračný poriadkom SLA. Žiadame rokovanie P-SLA rozšíriť o
bod číslo 17 kvoli - Zosúladenie reálneho stavu evidencie členskej základne SLA.
Bratislava, 03.09.2015
Mgr. Tomáš Kmeť
Výkonný riaditeľ ÚAD SLA

Správa
z kontroly členskej základe zo dňa 29.7.2015 vykonanej v čase od 8.30 – 17.30 hod. v sídle SLA aj za
účasti Predsedu ÚAD Michala Rajčana.
Predmet kontroly :
1. Prihlášky členov SLA/ resp. predĺženie členstva/, ich formálne náležitosti,
2. kontrola reálneho zaplatenia členského za jednotlivých členov evidovaných v súčasnosti
v SLA a
3. predloženie všetkých
o platbe, fotografia/,

podkladov potrebných

k riadnej registrácii členov SLA / doklad

4. splnenie podmienky vyplývajúcej z §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Použitý materiál :
Registračný poriadok ( ďalej v texte RP)platný od 26.8.2013 do 4.1.2015
Registračný poriadok účinný od 5.1.2015
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Evidencia členskej základne zoradená po názvom jednotlivých klubov
Počas prvej časti kontroly boli predmetom kontroly Prihlášky členov registrovaných v jednotlivých
kluboch.

Legislatívna úprava:
Podľa čl. 6 bod 6.2 Stanov SLA „Členstvo občanov SLA vzniká po podaní riadne vyplnenej prihlášky
na Sekretariát SLA a zaplatení členského príspevku. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.“
Čl. 6.3 Stanov SLA zakotvuje, že Organizačné zložky sú športové kluby, športové oddiely a iné
subjekty, prostredníctvom ktorých sa môžu občania registrovať ako členovia SLA.
RP v čl. 1 bod 4 hovorí, že občan požiada o svoju registráciu v SLA prostredníctvom Organizačnej
zložky , v ktorej chce byť registrovaný alebo ako občan bez príslušnosti v Organizačnej zložke.
Predmetom kontroly boli členovia registrovaní v jednotlivých organizačných zložkách, preto
predmetom správy bude len táto časť členskej základne.
Čl. 1 bod 7 RP : „Riadne vyplnená prihláška k registrácii s fotografiou a dokladom o zaplatení
registračného poplatku sa doručí na sekretariát SLA.“
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RP účinný do 4.1.2015 ako aj RP účinný od 5.1.2015 upravuje registračný proces v čl. 3. V bode 1 sú
vymedzené potrebné doklady na vystavenie členského preukazu, ktorý je dokladom o členstve v SLA
a na ktorého vydanie sa vyžadujú nasledovné taxatívne uvedené doklady :
1. Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška k registrácii“ ( RP účinný do 4.1.2015) /vyplnený
elektronický formulár „Prihláška k registrácii“, riadne podpísaný občanom, resp. zákonným
zástupcom a zástupcom organizačnej zložky, za ktorú sa občan registruje,
2. Fotografia – rozmer 3x3,5cm v elektronickej podobe /v elektronickom formáte v jpg formáte,
3.

Doklad o zaplatení registračného poplatku,

4. Pri neplnoletých členoch ädo 18 rokov) prihlášku potvrdzuje tiež jeden z rodičov zákonných
zástupcov).
Podľa čl. 3 bodu 3 Vygenerovanú prihlášku k registrácii podpíše vlastnoručne zodpovedný
pracovník Organizačnej zložky, svojim podpisom a pečiatkou toto overí a potvrdí. /Vlastnoručne
žiadosť podpíše zodpovedný pracovník organizačnej zložky svojim podpisom a pečiatkou toto
overí a potvrdí ( do 4.1.2015).
Z vyššie uvedených ustanovení Stanov a registračného poriadku teda nepochybne vyplýva, že
prihláška musí byť riadne vyplnená, t.j. musia byť vyplnené všetky v nej uvedené kolónky
zo strany prihlasujúceho sa člena, ktorú správnosť a najmä oprávnenosť uvedeného občana
registrovať sa pod konkrétnym klubom overí a potvrdí zodpovedný pracovník za daný klub a to
svojim vlastnoručným podpisom a pečiatkou. Okrem toho prihláška musí obsahovať aj
vlastnoručný podpis prihlasujúceho sa člena do SLA, resp. zákonného zástupcu , ktorý svojim
podpisom jednak deklaruje svoje slobodné rozhodnutie stať sa členom občianskeho združenia,
ktorý vstup je podľa zákona o občianskych združeniach dobrovoľný a po druhé vyjadruje svoj
súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených na prihláške v súlade s §11 zákona
o ochrane osobných údajov (pokiaľ prihláška obsahuje textové znenie dôvodu udelenia súhlasu).
Ďalší nevyhnutný doklad na to aby bol člen registrovaný v evidencii členov SLA je predloženie
dokladu o zaplatení členského poplatku a doručenie fotografie.
Až po predložení riadne vyplnenej prihlášky , dokladu o zaplatení a fotografie môže byť občan ,
resp. dieťa registrované za člena SLA.
ZISTENIE :
Z predloženej dokumentácie vyplývajú závažné pochybenia pri registrácii členov SLA. Ako najmenší
nedostatok možno hodnotiť absentovanie pečiatky klubu na Prihláške, hoci prihláška aj registračný
poriadok pečiatku vyžadujú. V jednom prípade, a to klub ŠK KARTÍK BB bola namiesto pečiatky klubu
ŠK KARTÍK na prihláške daná pečiatka iného klubu, a to ŠK Talentovaná mládež, čo rovnako nemožno
prehliadnuť. Za veľký nedostatok hodnotím vykonanie registrácie osôb ako členov SLA na základe
neúplných prihlášok. Veľké množstvo prihlášok bolo zaregistrovaných napriek tomu, že
neobsahovalo kompletné osobné údaje, podpis osoby zodpovednej za príslušný klub a pečiatku
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klubu, čo je však horšie 57 prihlášok neobsahovalo ani podpis osoby registrujúcej sa ako člen do
SLA. V takýchto prípadoch by v žiadnom prípade nemalo dôjsť k registrácii týchto členov.
Nehovoriac o to, že v týchto konkrétnych prípadoch nie je splnený § 11 ods. zák.č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov, t.j. hodnoverné preukázanie poskytnutia súhlasu dotknutej osoby.
Rovnako by som chcela upozorniť na skutočnosť, že aj v súčasnosti sa na stránke SLA nachádza
Prihláška k registrácii do SLA, ktorá obsahuje odkaz na už neplatný zákon o ochrane osobných údajov
č. 428/2002 Z.z.. Rovnako ani obsahové znenie vyhlásenia osoby, ktorá žiada o registráciu za člena
SLA, nie je v súlade s § 11 zák.č. 122/2013.
Do evidencie členov SLA boli zaregistrované osoby, ktoré sa v súčasnosti nevedia preukázať platným
dokladom o členstve keďže z ich strany nebola doručená fotografia.
Najväčšie nedostatky a nesplnenie formálnych náležitostí prihlášky a tým nesplnenie podmienok
registrácie za člnov SLA boli v kluboch KPLS BB, ŠK KARTÍK, Slovenský lyžiarsky klub, JSC Dúbravka /14
prihlášok za členov SLA do akrobatického úseku bez kompletného vyplnenia osobných údajov a bez
podpisov osôb konajúcich za klub a podpisov osôb prihlasujúcich sa za členov SLA/.
Takéto prihlášky v žiadnom prípade nespĺňajú formálne náležitosti a nemôžu sa považovať za riadne
vyplnené, ako to vyžaduje čl. 3 bod 1 registračného poriadku a nemôžu byť predmetom registrácie.
V evidencii je vyše 100 prihlášok, ktoré nemožno považovať za riadne vyplnené Prihlášky.
Pri mnohých prihláškach neboli pripojené doklady o zaplatení členského poplatku. V niektorých
prípadoch bola na prihláške uvedená informácia sekretariátu, že členský poplatok bol zaplatený do
pokladne alebo na účet a v jednom prípade bola poznámka, že bol započítaný s cestovným príkazom
pána Mersicha, čo je tiež neprípustné. V takýchto prípadoch mal byť CP najprv vyplatený
a v účtovníctve by sa mal nachádzať doklad o jeho vyplatení osobe ktorej vznikol nárok a až následne
mohla táto osoba zaplatiť členské. V tomto konkrétnom prípade budeme žiadať doklady
z účtovníctva preukazujúci, že CP vyplatený nebol a členské zaplatené bolo.
V prípade jedného klubu malo byť členské za 10 členov zaplatené v hotovosti, ktorú skutočnosť mal
preukazovať Príjmový doklad, keďže členské je príjmom do pokladne SLA. Naproti tomu paradoxne
bol k prihláške doložený Výdavkový doklad vystavený SLA.
V prípade niektorých klubov napriek priloženému dokladu o platbe bol priložený výpis z účtu SLA ,
ktorý skutočne overuje pripísanie finančných prostriedkov – členského poplatku a v prípade
ostatných klubov nebol potrebný ani doklad o platbe predložený klubom. V tomto smere rovnako
vidím porušenie zásady rovnakého prístupu k jednotlivým členom.
Naproti tomu v evidencii sú kluby, ktoré bez problémov komunikujú so sekretariátom, ich prihlášky
sú kompletné a svojim zodpovedným prístupom uľahčujú prácu sekretariátu.
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ZÁVER :
Druhá časť kontroly sa zmeria na kontrolu reálneho zaplatenia členského (do pokladne alebo na
účet) členov súčasne registrovaných v SLA a doloženie fotografií prihlasovaných členov do SLA ako
súčasť prihlášky.

DOPORUČENIE :
Vyzvať kluby v ktorých sú registrovaní členovia na základe neúplných prihlášok, na vykonanie
nápravy a odstránenie nedostatkov v Prihláškach v termíne najneskôr do 31.12.2015.
Striktne trvať pri podaní prihlášky o priloženie dokladu o uhradení poplatku / jpg, scan, fax/,
prípadne ak bude zaplatené členské v hotovosti, prikladať k prihláške duplikát príjmového dokladu
a následne výstup z účtovníctva / pokladňa/.
S členstvom v SLA sú viazané práva člena a možnosť čerpať plnenie zo strany SLA. Túto výsadu majú
výlučne členovia preto je nevyhnutne potrebné striktne dodržiavať a kontrolovať tento proces.
Zaviesť proces prijímania prihlášok. Každá prihláška doručená na sekretariát poštou alebo
elektronickou poštou, musí byť vytlačená a opatrená pečiatkou prijatia prihlášky. V spodnej časti
prihlášky sa súčasne uvedie splnenie podmienky doručenia dokladu o zaplatení členského a doručení
fotografie. Následne sekretariát v prípade ak prihláška nie je vyplnená riadne alebo ak jej prílohou
nie sú požadované dokumenty vyzve organizačnú zložku na doplnenie prihlášky v súlade
s Registračným poriadkom. Súčasne poučí organizačnú zložku, že v prípade ak v lehote 30 dní nebudú
nedostatky odstránení, na prihlášku sa nebude prihliadať a v prípade zaplatenia členského sa po
márnom vypršaní tejto lehoty vráti poplatok na účet odosielateľa členského poplatku.

V prípade ak naozaj máme všetci záujem na zabezpečení poriadku v evidencii , musíme dôsledne
dodržiavať postupy upravené v Registračnom poriadku a vyžadovať aj od ostatných aby ich
dodržiavali.

JUDr. Monika Maršáleková
Podpredseda ÚAD
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