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

13.11.2015, 09:30 hod.
Businesscentrum Karpatská 15, 6. poschodie č. dv. 606,
058 01 Poprad
František Repka, Michal Malák, Michal Rajčan, Monika Maršáleková,
Radovan Cagala (poverený Tomášom Kmeťom), Monika Poľanová,
Marek Hliničan, Ladislav Šandor
Martin Kurcáb
Ivo Ivanič, Ján Tanczos, Ľudovít Kartík, Tomáš Kmeť, Karol Mihok,
Petra Penkert – rodičovská dovolenka
Denisa Kubusová, Martina Čambalová
Mária Košická

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Transparentné účty SLA:
a) Informácia o otvorených účtoch OÚ SLA
b) Informácia o realizovaných refundáciách
c) Kolobeh účtovných dokladov, realizácia úhrad
4. Projekty SLA
5. Príprava rozpočtu 2016 na schválenie P-SLA
6. Akreditácia SLA
7. Výzva MŠVVaŠ SR
8. Informácie KRK SLA
9. Rôzne

Repka
Repka
Repka, Košická

Repka
Repka
Predseda KV SLA
Repka
Predseda KRK SLA

K bodu 1 - Otvorenie
22. zasadnutie predsedníctva SLA viedol prezident SLA, Mgr. František Repka.
V úvode privítal členov Predsedníctva SLA a externú účtovníčku Ing. Máriu Košickú, poďakoval im za
účasť a zablahoželal v mene celého P-SLA p. Ladislavovi Šandorovi k narodeninám.
Následne Repka informoval, že na základe doručeného poverenia na zastupovanie, v zmysle rokovacieho
poriadku, čl. 3 rokovacieho poriadku bude na dnešnom zasadnutí Tomáša Kmeťa zastupovať Radovan
Cagala.
prítomných: 8 členov P-SLA z 12 členov P-SLA.
ospravedlnili sa: 4 členovia P-SLA (Ivo Ivanič, Ján Tanczos, Ľudovít Kartík, Karol Mihok)
Následne prezident konštatoval uznášaniaschopnosť dnešného zasadnutia:
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dnešné zasadnutie P-SLA je uznášaniaschopné.
F. Repka pristúpil k schváleniu programu dnešného zasadnutia. Vyzval členov k doplneniu bodov
programu resp. k jeho pripomienkovaniu. Členovia P-SLA nemali žiadne pripomienky a jednohlasne
schválili program tak ako bol predložený.
F. Repka informoval členov P-SLA, že zápis vypracuje MARTINA ČAMBALOVÁ, overia František
Repka a Marek Hliničan.
F. Repka informoval členov P-SLA, že priebeh rokovania bude ZVUKOVO NAHRÁVANÝ pre
uľahčenie písomného zápisu. Členovia jednohlasne súhlasili.
K bodu 2 – Kontrola úloh a uznesení

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. 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. 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/276
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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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/278
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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
Prezident SLA informoval, že žiadne pripomienky v termíne neboli doručené. Maršáleková žiadala
zaprotokolovať , že pripomienky k výročnej správe zaslala z technických príčin jeden deň po termíne
a z tohto dôvodu sa nimi nikto nezaoberal. Upozornila na skutočnosť, že Výročná správa doposiaľ
nebola schválená. Výročná správa nebola schválená na predchádzajúcom P-SLA vzhľadom na nesúlad
obsahového znenia účtovnej závierky s obsahom výročnej správy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: 1 (Mihok)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/281
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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/282
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)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/283
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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/284 čiastočne (okrem ÚAD SLA nedodali schválený štatút žiadne OÚ SLA)
P-SLA schvaľuje návrh reprezentačnej zmluvy SLA na sezónu 2015/2016, ktorého neoddeliteľnou
súčasťou je štatút reprezentanta s vylúčením bodu č. 2 čl. II a 5 čl. II na návrh M. Maršálekovej. Štatút
reprezentanta je povinný odborný úsek schváliť si na zasadnutí predsedníctva odborného úseku.
V prípade editácie priloženého návrhu štatútu je odborný úsek povinný túto editáciu konzultovať
s právnym zástupcom SLA. Zároveň P-SLA 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)
UZN.22-15/303
Úseky, ktoré majú podpísanú reprezentačnú zmluvu v pôvodnom znení (BÚ, ÚLT) doplnia
lekársku prehliadku do začiatku prvého podujatia resp. sústredenia, ktoré bude
organizované Slovenskou lyžiarskou asociáciou.
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ZA: 8 (Repka, Malák, Hliničan, Cagala, Poľanová, Maršáleková, Rajčan, Šandor)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 - splnené
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/288 - splnené
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/289 - splnené
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
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Nehlasoval: 1 (Mihok)
Zdržal sa: 0
UZN. 22-15/304
Všetky pracovné komisie okrem Komisie vzdelávania a legislatívno-právnej komisie budú
volené až po prijatí nového organizačného poriadku SLA, ktorý pripraví legislatívno-právna
komisia.
ZA: 8 (Repka, Malák, Hliničan, Cagala, Poľanová, Maršáleková, Rajčan, Šandor)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/290 - splnené
P-SLA súhlasí s tým, že všetky komisie budú doplnené zo strany úsekov do 15.09.2015.
Následne budú návrhy zaslané na elektronické hlasovanie.
Za: 9 (Repka, Kmeť, Maršáleková, Ivanič, Malák, Jíři, Šandor, Tanczos, Kartík)
Proti: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)
Zdržal sa: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/292 - splnené
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)
Se-SLA bude preposielať požiadavky a zápisy KRK jednotlivým predsedníctvam odborných úsekov.
V prípade, že pôjde o podklady KRK, ktoré budú mať iba informatívny charakter, budú tieto podklady
zasielané členom P-SLA ako súčasť podkladov P-SLA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/294 – splnené
P-SLA schvaľuje, že o rozpočte na rok 2016 a o prijatí kľúča na prerozdelenie financií na
rok 2016 sa bude rokovať na P-SLA v novembri 2015.
Za: 10 (Kmeť, Repka, Maršáleková, Šandor, Jíří, Tanczos, Kartík, Malák, Ivanič, Poľanová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Mihok)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/298 – prijaté elektronicky 14.10.2015
P-SLA odvoláva členov legislatívno-právnej komisie SLA zvolených Predsedníctvom SLA dňa 26.08.2013.
P-SLA schvaľuje nové zloženie legislatívno-právnej komisie SLA v zložení:
JUDr. Monika Maršáleková, JUDr. Matúš Gémeš, JUDr. Reistetter Roman, právny zástupca SLA.
ZA: 9
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
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NEHLASOVAL: 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 21-15/299 – prijaté elektronicky 14.10.2015
P-SLA schvaľuje Smernicu Slovenskej lyžiarskej asociácie upravujúcu prípravu, realizáciu a vyhodnotenie
pracovných ciest. Týmto sa ruší Ekonomická smernica prijatá dňa 23.09.2013. Platnosť Smernice
Slovenskej lyžiarskej asociácie upravujúcej prípravu, realizáciu a vyhodnotenie pracovných ciest je od
15.10.2015.
ZA: 9
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 22-15/300 - elektronické hlasovanie 10.11.2015
P-SLA schvaľuje, že v prípade, že bude zvolané P-SLA podľa Stanov SLA v danom kalendárnom mesiaci,
termín konania zasadnutia P-SLA bude vždy druhý pracovný pondelok v danom mesiaci striedavo v
Poprade a Banskej Bystrici. V prípade konania P-SLA bude pozvánka na zasadnutie P-SLA doručená 14
dní pred zasadnutím členom P-SLA.
ZA: 6 (Repka. Poľanová, Hliničan, Tanczos, Malák, Ivanič)
PROTI: 4 (Rajčan, Maršáleková, Kmeť, Šandor)
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1 ( Kartík)
UZN.22-15/305
P-SLA schvaľuje nasledovné termíny P-SLA na rok 2016:
11.01.2016 (podľa potreby)
08.02.2016
14.03.2016 (podľa potreby)
11.04.2016
09.05.2016
13.06.2016
12.09.2016
10.10.2016
14.11.2016
12.12.2016 (podľa potreby)
ZA: 8 (Repka, Malák, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Hliničan, Šandor, Rajčan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 22-15/301 – prijaté elektronicky 10.11.2015
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P-SLA odvoláva všetkých súčasných členov komisie vzdelávania. Zároveň P-SLA schvaľuje nové zloženie
komisie vzdelávania v zložení: Adriana Miseje, Kamil Povrazník, Michal Malák, Juraj Junger. P-SLA podľa
čl. 11 ods. 2 Organizačného poriadku SLA volí za predsedu komisie vzdelávania Adrianu Miseje.
ZA: 6 (Repka, Rajčan, Maršáleková, Kmeť, Poľanová, Malák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 5 (Ivanič, Kartík, Tancos, Hliničan, Šandor)
UZN.22-15/306
P-SLA odvoláva všetkých súčasných členov komisie vzdelávania. Zároveň P-SLA schvaľuje nové zloženie
komisie vzdelávania v zložení: Adriana Miseje, Kamil Povrazník, Michal Malák, Ján Junger. P-SLA podľa čl.
11 ods. 2 Organizačného poriadku SLA volí za predsedu komisie vzdelávania Adrianu Miseje.
ZA: 8 (Repka, Malák, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Hliničan Šandor, Rajčan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZN. 22-15/302 – prijaté elektronicky 10.11.2015
P- SLA schvaľuje doplnenie Organizačného poriadku čl. 15 o písm. n) v nasledovnom znení:
n) KV vypracováva obsahové znenie Žiadosti na udelenie akreditácie predkladanej na Ministerstvo
školstva SR zároveň zodpovedá za jej obsahové znenie a súčasne kontroluje a zodpovedá za
dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v udelenej Akreditácii.
ZA: 6 (Repka. Rajčan, Maršáleková, Kmeť, Poľanová, Malák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 5 (Ivanič, Kartík, Tancos, Hliničan, Šandor)
K bodu 3 – Transparentné účty SLA
a) Informácia o otvorených účtoch OÚ SLA
F. Repka informoval o doposiaľ otvorených TÚ pre úsek alpských disciplín , úsek bežeckého lyžovania a
vzdelávanie. Momentálne sú v štádiu riešenia aj otvorenia TÚ pre ostatné úseky (ÚSK, SL, ÚLT, USN,
UAL). Predseda úseku má disponibilné práva a preto si treba uvedomiť, že s financiami prechádza aj
zodpovednosť. Úsek bude s financiami nakladať samostatne. TÚ na vzdelávanie sa otvoril z
dôvodu transparentnosti pri príjmoch a výdajoch KV a zabezpečenia transparentnosti KV. Zámer
ohľadom vzdelávania SLA je taký, že vzdelanie ako komerčná činnosť musí byť samofinancovateľné
a nová KV pripraví spôsob vzdelávania trénerov, rozhodcov na jednotlivých úsekoch.
Rajčan: kto má disponibilné právo s účtom vzdelávania ?
Repka: disponibilné právo má jedine účtovníčka. V prípade úhrady z TÚ bude úhrada schválená
predsedom komisie vzdelávania, následne štatutárom a na záver prezidentom.
Rajčan: KV by mala mať plán práce, s ktorým by mali byť oboznámení členovia P-SLA.
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Maršáleková: KV má k 31.10.2015 stav cca - 3 400 €. Maršáleková navrhuje, aby prvé príjmy za kurzy
boli prijímané na účet SLA vedený v Tatrabanke do stavu vyrovnania na 0.
Repka navrhuje uvoľniť túto čiastku z rezervy prezidenta 20 000 € a následne bude rezerva naplnená cez
marketingové zdroje.
P-SLA sa bude zaoberať vyrovnaním dlhu komisie vzdelávania na nasledujúcom P-SLA po pridelení
akreditácie.
UZN.22-15/307
P-SLA schvaľuje otvorenie samostatného financovania pre vzdelávanie v rámci SLA.
ZA: 8 (Repka, Malák, Rajčan, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Šandor, Hliničan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
UZN.22-15/308
P-SLA deleguje právomoc nakladania s TÚ komisie vzdelávania na predsedu komisie vzdelávania, ktorý je
zodpovedný za vykonávanie úhrad v súlade s predloženým plánom činnosti KV.
ZA: 8 (Repka, Malák, Rajčan, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Šandor, Hliničan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
b) Informácia o zrealizovaných refundáciách (Košická)
Refundácie boli zrealizované na dvoch úsekoch – ÚAD a BÚ. Boli presunuté financie na základe
uznesenia z 21. P-SLA. Ako náhle budú mať otvorené TÚ aj ostatné úseky, taktiež budú prevedené
finančné prostriedky.

c) Kolobeh účtovných dokladov, realizácia úhrad
F. Repka predniesol členom P-SLA nasledovný kolobeh účtovných dokladov a spôsob realizácie úhrad:
Proces úhrad platieb z účtov SLA:
1. Doklady, na úhradu je potrebné doručiť na sekretariát SLA (osobne alebo poštou).
2. Doklady sa zaevidujú do knihy došlej pošty na sekretariáte.
3. Doklady sa nascanujú a následne zašlú na kontrolu príslušnému predsedovi úseku (resp. inej zodpovednej
osobe) najbližšiu stredu kalendárneho týždňa.
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4. Predseda úseku skontroluje, či úhrady boli vopred schválené uznesením na úseku a či sú v súlade so smernicou
SLA a potvrdí správnosť úhrad.
5. Schválené doklady zo strany predsedu úseku, s určením zdroja čerpania (vlastné zdroje, štátne zdroje – mládež,
RD, materiál) budú zaevidované do účtovníctva, kde sa skontroluje ich správnosť po stránke účtovnej a daňovej
účtovníčkou SLA.
6. Po účtovnej kontrole bude zaslaný príkaz na úhradu schválený prezidentom predsedovi úseku a môžu sa
realizovať schválené úhrady.
Maršáleková požiadala p. účtovníčku o súpis predmetov činností, na ktoré sa vzťahuje DPH. Ďalej požiadala aby
faktúry, ktoré budú vystavené s DPH boli uhradené na účet SLA vedený v Tatrabanke a následne budú tieto platby
presunuté na TÚ „očistené“ od DPH. Do procesu úhrad platieb z TÚ budú zakomponované zahraničné platby,
kurzovné, čerpanie zo ŠR. Až po zapracovaní bude tento proces schválený.
Proces zálohových platieb z účtov SLA:
1. Úhrady zo strany úsekov, ktoré budú realizované ako zálohy na cestovné výdavky resp. iné výdavky, musia byť
vyúčtované na sekretariáte SLA najneskôr do 7 dní po ukončení pracovnej cesty.
2. V prípade, že nebude vyúčtovaná záloha členom SLA ktorý zálohu prijal, alebo inou ním poverenou osobou do
7 dní po ukončení pracovnej cesty, nebude schválená úhrada ďalšej zálohy pre člena SLA.
3. Ak nedôjde k zúčtovaniu poskytnutej zálohy najneskôr do 7 dní od ukončenia pracovnej cesty je povinný člen
vrátiť zálohu v plnej výške do 30. dní od ukončenia pracovnej cesty. V tomto prípade sa to považuje podľa
ustanovenia občianskeho zákonníka považuje za bezdôvodné obohatenie.
4. Záloha musí byť zúčtovaná na účet, z ktorého bola poskytnutá.
Proces úhrad platieb z centrálnych účtov SLA:
Úhrady realizované zo strany sekretariátu SLA , budú realizované vždy 1x týždenne, a to každý utorok resp.
nasledujúci deň, ak pripadne sviatok/voľno na príslušný utorok.

Predsedníctvo berie na vedomie tento návrh, uvedené zmeny budú zapracované do nasledovného P-SLA.
Po tomto bode nasledovala 10 minútová prestávka.
K bodu 4 – Projekty SLA
V zmysle schváleného rozpočtu SLA na rok 2015 bola krátená kapitola štátneho rozpočtu
„Výber a príprava športových talentov“. Tieto krátené finančné prostriedky boli združené do kapitoly
„Projekty“.
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KAPITOLA/ÚSEK
CELKOM:
Výber a
príprava
športových 2% FIX
talentov
5% FIX
% podľa
tabuľky
suma
podľa % v
EUR
SPOLU
pred
krátením
Krátenie
%
kapitoly
Výber a
prípava
športových
talentov
Odrátaná
(Uzn. 13suma
40/390)

ÚAD

BÚ

SÚ

55 080,08

35 088,61

2 898,00

2 898,00

9 182,61

ÚSK

Úsn

7 634,12

9 535,85

13 261,98

13 079,32

2 898,00

2 898,00

2 898,00

7 245,00

7 245,00

ÚAL

ÚLT

0,450

0,278

0,018

0,004

0,058

0,104

0,089

52 182,08

32 190,61

2 030,37

466,24

6 734,17

12 003,10

10 313,44

55 080,08

35 088,61

9 275,37

7 711,24

9 632,17

14 901,10

13 211,44

0

0

1

1

1

11

1

0,00

0,00

92,75

77,11

96,32

1 639,12

132,11

CELKOVÁ SUMA NA PROJEKTY predstavuje: 2.037,42

€

Nakoľko ide o finančné prostriedky štátneho rozpočtu z dotácie MŠVVaŠ SR, v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ
SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu je potrebné finančné prostriedky použiť do
31.12.2015!
F. Repka navrhol, aby táto suma bola prerozdelená na úseky schváleným kľúčom prerozdelenia na rok
2015. Úseky si budú čerpať tieto prostriedky z kapitoly mládež.
UZN. č. 22-15/309
P-SLA schvaľuje, že finančné prostriedky, ktoré boli na základe tabuľky rozpočtu vyčlenené krátením do
kapitoly projekty v zmysle uznesenia 13-40/390, budú z dôvodu nevyhlásenia výzvy na predkladanie
projektov podľa pôvodnej výšky krátenia v rozpočte 2015 vrátené na úseky. (ÚAD – 0,- €, BÚ – 0,-€,
SÚ – 92,75 €, ÚSK – 77,11 €ÚSN – 96,32 €, ÚAL – 1639,12 €, ÚLT – 132,11 €)
ZA: 7 (Repka, Rajčan, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Šandor, Hliničan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Malák)
NEHLASOVAL: 0
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K bodu 5 – Príprava rozpočtu 2016 na schválenie P-SLA
Na základe uznesenia P-SLA bude rozpočet pre rok 2016 stanovený na kalendárny rok od 1.131.12.2016. Z toho dôvodu je dnes potrebné prejsť si kľúč, tak aby sme od 1.1.2016 mohli jednotlivé
úseky na základe schváleného kľúča čerpať finančné prostriedky. Následne bol vysvietený kľúč
a prezident vyzval členov P-SLA k diskusii.
3 úseky nezaslali dokladovanie k tabuľke (SÚ, ÚSK, ÚLT). Pri krížovej kontrole medzi úsekmi si športoví
riaditelia našli chyby. Z uvedeného dôvodu sa nemohlo pristúpiť k schvaľovaniu rozpočtu na rok 2016 a
schvaľovanie rozpočtu bude zaradené v programe najbližšieho zasadnutia P-SLA konaného v decembri
2015.
Tabuľka bude doplnená o riadok č. 100 – fix v %, riadok č. 101 – fix v €, riadok č. 102 – suma celkom.
UZN. č. 22-15/310
P-SLA poveruje Se-SLA prípravou porovnania jednotlivých hodnôt hodnotiacich kritérií za posledných 6
rokov pre jednotlivé úseky samostatne. Tabuľka rozpočtu bude doplnená o tieto riadky:
riadok č. 100 – Fix v %,
riadok č. 101 fix v €,
riadok č. 102- Suma celkom.
Následne sa doplnená tabuľka zašle športovým riaditeľom ktorí si odkontrolujú údaje a zašlú overenú
tabuľku späť. Po kompletizácii Se-SLA zašle výslednú tabuľku návrhu rozpočtu na rok 2016 členom PSLA.
ZA: 8 (Repka, Rajčan, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Šandor, Hliničan, Malák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu 6 – Akreditácia SLA

1. ZVOLENIE NOVEJ KOMISIE VZDELÁVANIA SLA
Elektronickým uznesením č. 22-15/301 bola zvolená nová komisia vzdelávania SLA. Predsedkyňou
komisie je p. Adriana MISEJE, ktorá bola taktiež pozvaná na dnešné zasadnutie, avšak z pracovných
dôvodov sa nemohla zúčastniť. A. Miseje pripraví kompletný vzdelávací systém SLA. Je potrebné, aby
súčasná komisia vzdelávania dopracovala podklady k získaniu akreditácie do 16.11.2015. Najbližšie
zasadnutie akreditačnej komisie bude 26.11.2015.

2. WEBOVÁ STRÁNKA VZDELÁVANIA
V rámci vzdelávania bude vytvorená vlastná stránka vzdelávania pod správou SLA. Požiadavky na
vypracovanie stránky už sú zadané grafikovi.
K bodu 7 – Výzva MŠVVaŠ SR
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Repka informoval, že Michal Malák absolvoval školenie na MŠVVaŠ ohľadom výzvy. Zápis a podklady
z tohto školenia sú uložené na sekretariáte. Následne bola vysvietená výzva na predkladanie žiadosti
v oblasti športu č. 2016.01. Medzi členmi prebehla diskusia.
UZN. č. 22-15/311
P-SLA poveruje športových riaditeľov jednotlivých úsekov doplnením a kontrolou informácii a príloh
k výzve MŠ 2016 najneskôr do 16.11.2015 (pondelok). Uvedené podklady budú zaslané elektronicky na
Se-SLA do stanoveného termínu.
ZA: 8 (Repka, Rajčan, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Šandor, Hliničan, Malák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu 8 – Informácie KRK SLA
M. Kurcáb informoval, že KRK malo rokovanie 23.09.2015. M. Kurcáb stručne informoval o činnosti
KRK.
Máme rozpracované:
-kontrolu skladov a evidencie jednotlivých odborných úsekov a webu, stanovili sme termín na doplnenie,
viac menej ÚAD a BÚ sú na tom dobre, ostatné úseky sú na tom trošku horšie, ale dali sme im priestor
na doplnenie zápisníc , evidencie, atď.
-ukončenie kontroly fyzickej a dokladovej inventúry za rok 2014, nemali sme ešte písomné vyjadrenie
od p. Ganzovej, bývalej účtovníčky SLA
-správa kontroly členskej základne – KRK čaká na odpoveď zo strany SeSLA,
-kontrola hospodárenia za rok 2014 – KRK vydalo priebežnú správu, ale ešte čaká na vyjadrenie p.
Ganzovej, následne KRK podá kompletnú správu na P-SLA,
Žiadali sme:
-KRK žiadalo SeSLA zverejniť na web stránke bazár športového náradia za províziu pre SLA,
-KRK žiadalo SeSLA zverejniť na web SLA komplet majetok skladov jednotlivých úsekov, aby členovia
vedeli, čo môžu žiadať, aby to neležalo na skladoch
-Uzniesli sme sa, že KRK opätovne žiada P-SLA, aby začalo urgentne riešiť pozíciu generálneho sekretára
SLA, nakoľko KRK má za to, že nie je možné riadne fungovanie SLA bez výkonu tejto funkcie,
-Požiadali sme, aby návrh vyúčtovania odborných úsekov bol predložený do 1.12. kalendárneho roka a
nie do 15.12 z dôvodu sviatkov a aby bol čas na dočerpanie prostriedkov,
Maršáleková: KRK to môže len doporučiť.
Kurcáb: My sme navrhli.
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-KRK žiadalo o doplnenie mandátnych zmlúv ÚAD- SNOW, s. r. o., CK Group, s. r. o.
Maršáleková: Môžem sa spýtať, na základe čoho?
Kurcáb: Na základe toho, že to vytiahol jeden člen na KRK.
Maršáleková: KRK nemá na to kompetenciu. KRK má kontrolovať nakladanie s finančnými
prostriedkami, nie obsah zmlúv. My máme tu uznesenie. KRK nemá subjektivitu, subjektivitu má úsek.
Úseky si schvaľujú zmluvy, ktoré sa týkajú ich úseku, vy nemáte kompetenciu na to, aby ste sa pýtali, tak
mi ukážte vzor p. Pretzelmayera, to je tiež s.r.o., že akým spôsobom dáva vyúčtovanie. Za to nesieme
zodpovednosť my. To vás už trápiť nemusí.
Kurcáb: P. Maršáleková, podľa čl. 15 Stanov SLA KRK je orgánom, ktorému prislúcha dohliadať na celú
činnosť SLA. Za svoju činnosť zodpovedá P-SLA.
Maršáleková: Vy ste nedali doteraz základný dokument, ktorý by ste mali dať, nemáme doteraz správu za
2014, vy sa tu hrabete v 2015 a nemáte správu za 2014. Ja osobne, keby ste fungovali v iných štruktúrach
spoločnosti, by som bola za odvolanie KRK. Lebo jednak, dali sme vám podnet, hej členská základňa. Ak
mi teraz poviete, že toto je váš výsledok, tak zajtra sem pošlem kontrolu z orgánov na ochranu
osobných údajov a potom ale nech sa zhmotní tá pokuta vám.
Kurcáb: Máte na to právo a my máme tiež nejaké práva.
Maršáleková: Dali sme podnet a toto je vaša činnosť a nie kontrolovať mandátne zmluvy. Viete kvôli
čomu sa robia mandátne zmluvy na právnické osoby? Pretože teraz, keď sociálky chodia na kontrolu, a
keď vidia, že sú opakujúce sa plnenia, tak nám v podstate zvýšia, lebo musíme zaplatiť odvody na sociálku
a zdravotné. Ja ušetrím tie finančné prostriedky, pokiaľ to urobím na právnickú osobu.
Repka: Ale moment, my sa nebavíme o tom, že by to nemalo byť na právnickú osobu.
Kurcáb: Áno, to nikto nepovedal.
Repka: My sa bavíme o tom, že keď je zmluva na s.r.o., napr. má tam byť uvedené, kto zastupuje
spoločnosť. Konateľ je kto? Nemusí byť spoločník.
Maršáleková: Konateľ. Veď je to uvedené v záhlaví zmluvy.
Kurcáb: Nie je.
Maršáleková: Všetci sú konatelia. Dobre, tak máme or.sk, nie?
Repka: Je to taký problém, aby to tam bolo uvedené kto koná?
Maršáleková: Nie, ale čo bolo podstatou. Mne tu potom vyvoláva pani Čambalová, vy ste dostali taký
pokyn, že sa má dávať súpis prác.
Kurcáb: Áno, podľa Org.poriadku má za to zodpovednosť Se-SLA.
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Maršáleková: Nie, nie. Toto nie je profesný zamestnanec. To bolo v tom čase...
Repka: Stop, stop p. Maršáleková.
Maršáleková: Ja som si bola túto vec schválne konzultovať na Ministerstve, lebo máme na Se-SLA
50.000,- €, toto sú úsekové a my za to zodpovedáme, okrem toho to sú peniaze, ktoré ja zháňam
zvonku.
Kurcáb: Tak teraz mi povedzte, keď nebude prihlásený pretekár a bude sa s niekým súdiť, s kým sa bude
súdiť? Kto zodpovedá podľa organizačného poriadku?
Maršaléková: My, máme delegovanú subjektivitu.
Kurcáb: Ale podľa organizačného poriadku zodpovedá sekretariát
Maršaléková: Kto prihlasuje pretekárov sekretariát, alebo pán Cagala?
Kurcáb: Ale zodpovedá za to sekretariát.
Maršaléková: Nie, nie miešate jablká s hruškami.
Repka: Miešate jablká s hruškami presne toto som chcel povedať. Je úplne zmena štruktúry vedenia
alebo práce asociácie. Mali sme centralistické riadenie teraz sa prechádza na manažérske. Keď sa bavíme
o organizačnom poriadku, my sme si vedomí, že sa bude meniť, budeme to mať za chvíľu v bode. Takže
nevracajme sa k organizačnému poriadku, my ho proste zmeníme veľmi rýchlo.
Kurcáb: Zatiaľ je.
Repka: To je pravda, ale proste vieme, že ho potrebujeme zmeniť. Mne vôbec nerobí problém, že je to
štandardný vzťah. Pýtam sa je to problém, že by tu bolo napísané zastúpená konateľom.
Maršaleková: Veď kto je napísaný na konci zmluvy, konateľ alebo mandatár.
Repka: Mandatár. Čiže to nie je výpovedná hodnota.
Maršaleková: A toto je ten váš problém.
Kurcáb: Viacej.
Maršaleková: Ktorý ste nevedeli z výpisu z Obchodného registra. Nežartujte. Dajte sem, ja to teraz
dopíšem, to je len chyba v písaní. A viete čo je podstatné? Kto zverejňuje tie informácie, my si máme tie
naše, ale k tomu sa už nejdem vracať. My sme si tie zmluvy uznesením keď tu bol aj pán Bendík schválili.
Tak že si to úseky dávajú a dávame to na vedomie. Viete čo je škoda, že ste sa nechytili tých zmlúv,
ktoré som tu ja minule vytiahla a kde boli, ktoré nejako úplne, viem, že títo ľudia tomu vôbec
nerozumejú a bohužiaľ ani pán Bendík, ktoré boli na členskej schôdzi interpretované, dobre že pán
Repka nespravil podvod s Mišom Rajčanom, že antidatoval zmluvu, vôbec nepočúvali o čom sa
rozprávali, pozrite sa na poistné zmluvy, kde je zapísaná SLA, zapísaná v živnostenskom registri, to je
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prúser. A kde je jedna osoba napísaná ako konateľ v živnostenskom registri, konateľ hej tu sa pozerajte.
To je problém, tam je relatívna neplatnosť právneho úkonu. Túto v týchto zmluvách, toto vám
nespôsobuje relatívnu neplatnosť právneho úkonu. V takýchto zmluvách vám viem vytiahnuť neviem
koľko spoločností bežne kde chodím, hej, toto nie je problém. Treba sa pozerať tam, kde je problém a
ten odstraňovať hej, ale my sa nechceme hrabať, lebo vidím, že túto píšete na členskú, že vás na
predsedníctvo nevoláme ani nebudeme hej, lebo máme štatút a je tam proste uvedené, že koho my
máme dozornú radu, ktorú chceme, aby kontrolovala, lebo vy to nerobíte. Pozrite sa teraz, otvorte si
stránku SLA, ktoré úseky zasadajú každý mesiac, ktoré úseky majú zápisnice z členskej schôdze. Keď mi
toto dáte, ja chcem princíp rovnakého zaobchádzania.
Kurcáb: Pani Maršaleková, to je presne čo povedal Kmeť, keď som sa ho pýtal na niektoré veci, ako
malé dieťa sa vyhovárate na iné úseky.
Maršaleková: Nie, toto nie a viete prečo? Lebo vy nie ste objektívni.
Kurcáb: To je váš názor.
Maršaleková: Lebo vaše konanie je určitým spôsobom. To je amatérske čo vy robíte. Pozrite sa, dali sme
vám 2014 a viete čo ste mi odpísali? Ja som to ukazovala na to ministerstve do Bratislavy čo ste mi
odpísali, že som vám nedodala dôkazy, ja sa k nim nedopracujem, to nie sú moje dôkazné prostriedky.
Kurcáb: Vy ste tvrdili niečo.
Maršaleková: Ja som vám dala všetko, ale nie. Dala som vám vyúčtovanie z ministerstva, kde je presne
napísané doklad, vy ste si mali sadnúť, mali ste prísť, kontrola členskej základne je vaše maslo. Viete ja by
som skôr išla za to, že návrh na odvolanie celej KRK, lebo si myslím, že presne keď sa pozriete na ten
zákon o športe, ktorí ľudia tam majú byť, vy nám nie ste prínosom hej, vy tu vlastne poukazujete na
niečo čo nie sú problémy pre nás hej, my tu máme úplne iné problémy, ktoré by sme potrebovali riešiť a
týmito sa ako nezaoberáte hej, žeby ste skôr tá vaša aktivita išla iným smerom a nie tu riešiť či prídete
na predsedníctvo.
Kurcáb: Pani Maršáleková vy odkiaľ viete či sa zaoberáme alebo nie?
Maršaleková: Lebo vidím. Lebo vidím tie vaše odpovede. Ja som vám preposlala takú škálu, naozaj si
zoberte, že presne sme to teraz rozoberali, že ktoré sú verejné obstarávania, máme tam pri vyúčtovaní
zmluvy, ktoré sú s právnickými osobami túto zmluvu na Snow alebo na Cagalu nemôžem dať
vyúčtovanie do štátnych hej, lebo nemá verejné obstarávanie hej, tam sú väčšie problémy, väčšie kiksy aj
v tomto účtovníctve, aj v tomto roku, len tým, že vy tomu nerozumiete, nepozeráte sa na to nie, nie,
boli ste niekedy na ministerstve konzultovať akým spôsobom, vy máte gro financie hej, to je presne to
ako keď sa pozriete na ten zákon o športe aké sú predpoklady toho kontrolóra, ktoré vy by ste mali
robiť, nie odborné ekonóm hej, prax musí byť v štruktúrach, ale v manažmente športu, ktorá sa musí
preukázať. Tam musia byť ľudia, ktorí majú ekonomické alebo právne vzdelanie, iba tieto, iba tí dvaja
ľudia musia mať hodnotnú prax musia dávať, to je o tom. Lebo títo ľudia majú kontrolovať nakladanie s
finančnými prostriedkami to je gro ich činnosti, dobre ďalšie je dodržiavanie stanov áno, ale viem, že tie
stanovy to je tak relatívny pojem, všetci vieme, že tie stanovy sú zlé hej. Ja som tiež povedala pánu
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Repkovi, že nebudem tu ja zosúlaďovať proste organizačný poriadok zo stanovami septembrovými, keď
vieme, že aj tak máme prejde teraz ten zákon budúci týždeň, či kedy má byť, tak proste máme do júna
čas na to, aby sme ich spravili, tak spravím jeden dokument. Buď sa už akože zobuďme a poďme robiť
niečo čo je konštruktívne a nie tu hľadať ako slovíčka, komu prosím vás ako následok ublíži to, či tam
bude ako konateľ uvedený Kmeť alebo nie, to mi prosím vás povedzte, tá spoločenská nebezpečnosť, ja
keď chodím na obhajoby trestných činov vždy sa pýtam prosím vás aká je tu spoločenská nebezpečnosť
a ja sa vás pýtam, že komu tým ako. Viete čo je podstatnejšie, že naozaj mali ste si sadnúť a povedať, že
vytiahnite prosím vás tých čo nemajú podpísané tie prihlášky, že dajú osobné údaje, koľko ich tam máme,
máme ich tu 50 áno tak poďte sadneme si, ideme ich napísať, nech nám ich dodatočne dajú, máme už
koniec decembra kedy sme o tom rozprávali v septembri, toto ja čakám od KRK chápete? Lebo ja
nemám pocit, žeby my sme nerobili, či jeden úsek, či ďalší alebo tretí, ale ja mám stále pocit, že to je
stále o tom istom hej, že vy bojujete proste proti, ale tu nejde o to, že bojovať, kontrola je niečo iné, ale
proste robiť aj dopredu.
Kurcáb: Pani Maršáleková, môžeme sa vrátiť k tomu, no takže keby sme bojovali tak ako vy vravíte asi by
sme sa trošku inač správali na základe stanov. Aj všetkého čo sme vás doteraz žiadali, aby ste doložili,
lebo to vždy bolo na základe niečoho. Tak isto mne volá večer pán Pavelka, že čo ste poslali z UAD na
ISIU a ja som ho poprosil, aby nepísal na FIS, lebo bol nabrúsený a chcel písať na FIS.
Maršaleková: Ale pardon, pardon, ale toto čo išlo na ISIU, to nie je až taký problém hej, lebo tu boli
nejaké také, toto by ste museli viac vedieť, to je niečo úplne iné, na to tiež nemáte …..
Kurcáb: Môžem dorozprávať? Ja som Vás tiež nechal.
Maršaleková: To sa týkalo našich zjazdárov, našich trénerov.
Kurcáb: Ja som Vás nechal dorozprávať dobre? Takže my riešime veci, ktoré by sme mali podľa stanov
úplne inač riešiť, vy vravíte, že stanovy sú na prd a že nebudete ich rešpektovať a že budete si robiť iné
organizačné poriadky, toto nie je v súlade s tým, že každý člen má rešpektovať stanovy, tak to je, lebo
potom rozprávate v rozpore so stanovami, my robíme len to čo je v stanovách.
Maršaleková: Bohužiaľ nie, tak mi ukážte tú vašu správu, základný dokument, ktorý máte dať, bola tu
schvaľovaná účtovná uzávierka, mali sme výročnú správu, ktorá mala nezrovnalosti, na ktoré ste vy ani
neprišli hej a kde je tá výročná správa o rozpočte za rok 2014, to je gro vašej práce, to je tá podstata,
ktorú vy máte dať do teraz preboha je november, ste sa vyhovárali na to, že účtovníčka potom zas,
takže tak to vnímam, keď si dá pán Repka spraviť účtovný audit, tak si dá preto, aby mal dobrý pocit,
pretože on je štatutár a má zodpovednosť a chce vedieť, že dobre bolo, dobre bolo zaúčtované, vy
máte potom, vy máte kontrolovať niečo úplne iné, naozaj či tam z tých štátnych boli, či tam bolo
verejné obstarávanie. Sama kontrola sama povedala, že tých peňazí sme mali dať oveľa viacej a spravilo
sa to tak, že dobre, toto sa dalo, potom sa to vrátilo, ale keď príde tá ďalšia tak to už nebude asi také,
ale toto je presne, v tomto by ste mali byť nápomocní.
Kurcáb: Takže presne keď budeme nabudúce k tej zmluve čo ste teraz podpísali a my dávame, aby boli
doplnené tie určité veci, zase nám budú vyčítať ďalší o dva mesiace, že sme na to neupozornili.
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Maršaleková: Ale toto nespôsobuje, skúste zažalovať túto zmluvu, ona nespôsobuje relatívnu.
Neplatnosť.
Kurcáb: Ale tu nikto nevraví o žalobe.
Maršaleková: Ale to vám hovorím, že ten následok hej, že to si treba selektovať čo je podstatné čo je
nepodstatné hej. Aký následok a aká je tam nebezpečnosť.
Kurcáb: Čo sa týka hospodárenia, toho čo sme dali vyjadrenie, ale ešte sme požiadali o vyjadrenie
účtovníčky. Ale my sme dali vyjadrenie prezidentovi.
Maršaleková: To nie je správa, ale je november preboha, toto by malo byť na konferencii, ste to mali dať
správu členskej základni, toho roku nebola žiadna konferencia. Tí ľudia nemajú informáciu o tom akým
spôsobom sa nakladalo s finančnými prostriedkami, účtovnú uzávierku keby si pozreli tak z toho
nerozumejú nič, lebo ja som si pýtala hlavnú knihu a nemám nič, lebo ste to tam mali pekne položkovito.
Repka: Ja by som túto debatu zastavil, lebo sa vraciame vždy naspäť a už som pevne veril, že bude to
posúvať sa niekde progresívne, bavme sme sa o tom, že ešte nemáme doriešené veci z minulosti a
nebude to vyriešené takto, to je proste fakt. My sa tu snažíme nastavovať normálne štandardné procesy,
takže vidíte, že je tu strašne veľa práce, takže teraz či si ideme robiť naprieky alebo niečo vyťahovať
alebo budeme komunikovať iným levelom tým spôsobom, že ideme hľadať spôsoby a keď viem, že
meníme organizačný poriadok a že určite budeme meniť stanovy podľa zákona o športe, proste čo
ideme si vyrábať my prácu v tomto okamihu ? A budeme potom znova to prerábať a znova to riešiť?
Maršaleková: Ja to zadarmo určite robiť nebudem, lebo by som robila zbytočnú prácu ktorú viem
presne.
Repka: Z môjho pohľadu treba to brať ako prechodné obdobie z centralistického riadenia na
manažérske, čiže samozrejme s tým súvisia procesy keby som vytiahol teraz, máš pravdu Martin keby
som teraz vytiahol organizačný poriadok a keby som mal ísť teraz podľa organizačného poriadku, tak
ako sa hovorí kto bude nakladať s peniazmi na úsekoch? Tam nie je o tom ani ťuk. Tam nie je miera
zodpovednosti, čiže to budeme sa baviť za chvíľu v legislatívnej komisii. Urgentne to musíme
prepracovať, ale musí to byť tak urobené, aby to bolo momentálne v súlade so stanovami, ktoré SLa má,
ale zároveň musia byť pripravené na to, že sa spravia len malé úpravy keď sa schváli zmena stanov, tomu
hovorím konštruktívna vec a vieme o čo nám všetkým ide a ideme súbežne s týmto riešiť a ja pevne
verím, že v tom organizačnom poriadku bude vyšpecifikovaná presná zodpovednosť jednotlivých zložiek
v rámci SLA, vrátane aj KRK aj všetkých, aby sme sa tu nemáchali stále v tom istom, lebo to už je, vám
už poviem aj ja mám svoju mieru trpezlivosti, to je nekonečný príbeh, aby sme tu neboli do večera kvôli
tomu. Aj ja samozrejme chápem na jednej strane KRK. KRK tiež musí vykazovať nejakú činnosť,
nebavme sa to že tu sme na jednom pole a tu sme na druhom pole a teraz ideme niečo riešiť. Proste
hľadajme kompromisy, debatujme, radšej komunikujme, radšej zdvihnime ten telefón, odkonzultujme si
veci, aby bol aj vlk sýty aj ovca celá. Toto je môj momentálny prístup, lebo vážení to čo by sme tu našli
to sa nedá čarovným prútikom zmeniť, to bohužiaľ sa nedá, veď vidíte čo stále riešime, stále tu sedíme 5
– 6 hodín a stále riešime veci a pri tom fakt ja by som sa už rád prepracoval k tomu, že už ideme riešiť
smerom k športovcom veci a nie. Ale vidíte stále sa tam niečo objaví, tu vzdelávanie, tu toto, tak
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nerobme si ešte problémy. Dobre keď to je tak preto sa pýtam, keď je to problém pre KRK, že táto
zmluva, no je to taký problém doplniť to tak to urobte a máme to vyriešené, veď čo si budeme tu robiť,
ale samozrejme na druhú stranu je to dôležité pre športovcov toto tu, no asi nie. Tak to je tá miska váh
a miera vecí, o ktorej sa tu bavíme. Čiže ja by som chcel v tomto smere takto na vás apelovať, aby sme
neriešili na každom zasadnutí takéto veci, fakt vám poviem, mňa už to osobne nebaví a nie je to
progresívne, neriešme toto už, dobre?
Kurcáb: Doplním ešte tak isto sme žiadali niekoľko krát disciplinárne konanie ukončené a aby bol tu
fascikel podľa článku 12.
Maršaleková: Sú ukončené.
Kurcáb: Ale tu aby bol podľa článku disciplinárneho poriadku, aby bol tu ten fascikel.
Maršaleková: Fascikel som doniesla, viete ja nebudem robiť poštára, viete za KRK tam nikto neprišiel.
Kurcáb: Áno, ja som bol preč.
Maršaleková: Ale bol tam pán Makóni.
Kurcáb: To som nevedel.
Maršaleková: Ale mohol ste niekoho poveriť.
Kurcáb: Ja som obtelefonoval každého pani Maršaleková, že ja nebudem môcť ísť, či môže niekto ísť.
Maršaleková: Ale neospravedlnil sa okrem Vás nikto. Čiže my tam zabezpečíme právneho zástupcu pána
Žampu, sedíme tam ako keď… a v konečnom dôsledku ako ja keď som tu dnes prišla tak som fascikel
doniesla hej vy ste…
Repka: O čo sa jedná? Že ten fascikel má byť tu?
Kurcáb: Áno.
Repka: Je tu. Ok.
Kurcáb: Super, nemusíme to rozoberať. Potom sme mali ešte vlastne, máme dve súdne žaloby, ktoré sú
na SLA na Okresnom súde.
Maršaleková: A čo?
Kurcáb: To vravíte teraz, ale akože sú súdne konania, dve žaloby a preto sme aj ten list, čo dával
Mersich, tak sme si dali právne stanovisko a upozornili sme tak isto aj vás.
Maršáleková: Áno ak. Môžem sa spýtať? Pána Mersicha ste riešili ako podnet?
Kurcáb: Môžem dopovedať pani Maršáleková? Tak isto sme sa zaoberali touto problematikou, lebo ako
ste sama povedali, je to závažná problematika. Pokiaľ by súd rozhodol nejako v neprospech SLA…
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Maršáleková: Neboli v lehote.
Kurcáb: … tak to je váš právny názor, ale treba sa pripraviť na to, že môže byť hocijaké rozhodnutie. no
a potom by sme mali zbytočné problémy, takže sem dali vyjadrenie také aké sme dali, keďže sme si to
preštudovali aj stanovy a vy ako odborne spôsobilá osoba aj stále sa tak prezentujete, tak viete, že to
nebolo v súlade so stanovami.
Maršáleková: Bolo to v súlade vzhľadom na to, že veľa ľudí tým ako sú neodborní si nevedia uvedomiť
čo sú to procesné ustanovenia hej v rokovaniach, ale to je, nebudeme k tomuto zachádzať, ja len chcem
vedieť, aby ste povedali tu pred všetkými, že ten list pána Mersicha ste riešili ako podnet?
Kurcáb: Nie.
Maršáleková: A ako čo?
Kurcáb: Tak isto ako vaše listy s tým, že on apeloval na predsedníctvo….
Maršáleková: Nie, my sme vám dali ako predsedníctvo, ale pozor to je niečo iné, dali sme vám všetko
toto čo poslal pán Mersich bolo na …
Kurcáb: Na predsedníctvo SLA, prezidentovi a tak isto nám.
Maršáleková: No a potom ste postupovali podľa ktorého článku disciplinárneho poriadku?
Kurcáb: Nešli sme podľa podnetu, išli sme presne tak ako odpovedáme na váš list.
Maršaleková: A prečo ste členovi odpovedali a predsedovi úseku alpských disciplín, ktorý vám poslal list,
ktorý vám dáva na porušenie, to je úplne iná miera.
Kurcáb: Ktorý list?
Maršaleková: To si treba pozrieť, lebo ja som videla vašu evidenciu a nemáte to vôbec evidované, ja by
som chcela vedieť či ste náhodou pána Mersicha, lebo ja som si pozerala, že asi ťažko sa to môže
považovať za podnet a že potom, viete týmito súdnymi konaniami sa vôbec trápiť nemusíte.
Kurcáb: Ale my sa tým trápime, lebo tu prišiel nejaký list, viete to je váš právny názor.
Maršaleková: Ale veď to sa vás pýtam či ste ho riešili ako podnet a keď prišiel tak ste odpovedali a
Michal vám povedal, že tam bola právna zástupkyňa, ktorú SLA tam malo, takže keby videla, že príde k
nejakému pochybeniu, tak je jej povinnosť upozorniť.
Kurcáb: Upozornila 2x.
Maršáleková: Neupozornila, nič tam nemáme ani v zápise, ani v zázname.
Kurcáb: V zázname povedala, že sa ide podľa stanov, ktoré boli a vy ste to neakceptovali, vy ste to
neakceptovali.
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Maršáleková: Áno tie stanovy boli, ale tam sa nemenil program chápete?
Kurcáb: A čo sa spravilo?
Maršáleková: No nemenil sa program, program viete čo je? Otvorenie, choďte niekam prosím vás na
katedru, ja sa budem pýtať kde tu ten právnik skončil ako kde tu školu? Lebo program je otvorenie,
voľba hej, odvolávanie, schválenie uznesenia. To či vy dáte rokovací poriadok, volebný to je proces
prípravného zhromaždenia, to nie je samotný program, to si môžete, to akože, ja by som to, to za toto
zo skúšok lietajú ľudia na právnickej fakulte, takže toto nie je program, takže preto ja vravím, že toto sa
netýka programu, to keď niekto ako toto povie tak to je vyslovene že človek sa nevyzná.
Repka: Aký je výstup z toho?
Kurcáb: My sme dali vyjadrenie, vy ste sa mali podľa toho zariadiť, keď ste sa nezariadili, takže KRK sa
bude musieť k tomu postaviť a na najbližšom rokovaní urobiť záver.
Repka: Môžeme z toho urobiť jeden záver, že keď sa chce niekto máchať a súdiť, nech sa začne súdiť a
keď súd rozhodne tak to budeme rešpektovať
Maršáleková: KRK ani predsedníctvo nemá kompetenciu rozhodovať či bolo niečo právoplatné alebo
nie alebo či boli takto porušené. Vy môžete povedať akurát svoj názor.
Kurcáb: Boli porušené stanovy.
Maršáleková: O tom nemôžete rozhodnúť vy, lebo keď už v konečnom dôsledku vy môžete upozorniť,
ale musí o tom rozhodnúť iný organ.
Repka: Berieme na vedomie správu KRK a nemôžeme s tým nič robiť nakoľko relevantné vyjadrenie na
túto tému môže dať jedine súd.
Maršáleková: Tak.
Repka: Keď sa niekto chce súdiť, nech sa súdi.
Maršáleková: Je to ich právo, nech si to dajú.
Repka: My nič nerozhodneme, my nemáme kompetencie rozhodnúť kto pochybil. A teraz ako
rozhodnem čo je právoplatné.
Maršáleková: Nie, nie to nemôžeme my zo stanov, ani zo zákona z ničoho.
Repka: Nedá sa.
Kurcáb: Pani Maršáleková vy ste povedali, že teraz nebudete napriek tomu, že sme vás žiadali.
Lebo boli také požiadavky od členov KRK, aby mohli ísť na predsedníctvo, aby boli prizvaní a ste
povedali, že to nebudete rešpektovať.
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Maršáleková: Lebo máme vlastný štatút.
Kurcáb: Ale my sme vás požiadali ako orgán, aby ste predvolali predsedu.
Ma ršaleková: To budú zase tie cesťáčiky vaše no.
Kurcáb: Pani Maršáleková tieto invektívy si odpustite, takže my sme vás požiadali, predseda to
neakceptoval a zase bola schôdza kde ste nás nepozvali. Sama ste povedali, že nás tam nebudete volať,
čiže vlastne nás ako orgán vôbec nerešpektujete.
Maršáleková: No lebo ja sa stále pozerám na to, či chodíte aj na tie iné úseky, pozrite sa, videli ste to
dneska, nie.
Kurcáb: Vy nás ako orgán nerešpektujete, lebo sme vás požiadali.
Maršáleková: Nerešpektujem. Nemáte princíp rovnakého zaobchádzania.
Kurcáb: To je váš názor.
Maršáleková: Je to môj názor, áno.
Kurcáb: Ale nerešpektujete to čo je podľa stanov, že máte rešpektovať orgán.
Maršaleková: Nie, ja nemám rešpektovať, pozrite sa čo vy máte robiť hej, aké výstupy vy máte dávať hej
viete pán Kurcáb, takýmto spôsobom sa neposunieme nikde, že kto koho má rešpektovať vravím, že my
vieme aké kompetencie bude mať hej, budú pripravené stanovy…
Neidentifikovateľná vrava.
Kurcáb: Presne tak to robíte aj čo sa týka kľúča na členskú schôdzu, ste ho zvolili ktorý nie je v súlade
so stanovami.
Maršaleková: Ten je v súlade s o zákonom o športe.
Kurcáb: Vy máte v prvom rade stanovy rešpektovať.
Maršáleková: Stanovy sme rešpektovali, to máte smolu…
Repka: Predsedníctvo SLA, predsedníctvo SLA, /pani Maršáleková skáče do reči, nedá sa identifikovať čo
vraví/ pani moment, trošku inteligencie do týchto debát. Ja to poviem takto, predsedníctvo berie na
vedomie správu KRK. Môžeme to takto ukončiť?
Maršáleková: Môžeme.
Repka: Lebo to je nekonečný príbeh a to je vždy tento boj neuveriteľný.
Maršaleková: To je len o dvoch ľuďoch.
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Repka: Ja to chápem tak, že túto situáciu vyrieši jedine nový organizačný poriadok, hotovo bodka. A
dokiaľ ho nemáme, tak dovtedy asi budeme sa dookola o tom istom motať. Ja skôr osobne by som si dal
taký ako jeden veľký otáznik, ja to poviem veľmi jednoducho, keby mňa odvolal niekto a teraz ja by som
išiel dávať podnet na súd, lebo ma niekto odvolal a začal sa v tom machať, no keď raz niečo niekto ma
nikde nechce, tak prečo by som sa v tom mal machať a robiť v úvodzovkách zle, nemám na to dôvod.
Čiže skôr si dávam otázku čo sa za tým skrýva. Ten dôvod by ma skôr zaujímal, lebo nechápem tomu či
mám pocit, že nie je dostatok finančných prostriedkov, či je tu neodbornosť, či mám pocit…
Kurcáb: To je jedno či je to ego, ale ide o to, že vlastne nemôže povedať podpredseda nejakého úseku,
že nebude rešpektovať stanovy alebo žiadosť orgánu.
Repka: Stanovy sa rešpektovať musia.
Kurcáb: Viete, poviete že nebudete robiť v súlade so stanovami, ktoré sú vadné.
Maršaleková: Ja som nepovedala, že so stanovami, ja som to hovorila na vás, na vás.
Repka: Poďme ďalej, ale trošku to bolo ináč myslené, to sú presne to, že tieto veci treba riešiť tak úplne
v kľude, na margo toho, že my máme stanovy schválené, ale organizačný poriadok nie je dopracovaný a
prepracovaný, z toho vyplýva strašne veľa vecí. Legislatívna komisia neexistovala, takže to si treba
povedať alebo nebola funkčná, čiže preto sme zvolili novú, aby sme tieto veci dali do poriadku,
samozrejme že je tu určité vákuum časové kedy nové nie sú, nový organizačný poriadok nie je schválený,
starý nie je v poriadku takže ja vás poprosím o mieru tolerancie a trpezlivosti kým sa to dá do poriadku,
lebo to ináč neurobíme, to proste nemôžeme si teraz vyťahovať jeden dokument a druhý dokument. Ja
osobne som za to, aby sme dali teraz priestor legislatívnej komisii a to dotiahli. Samozrejme ten
organizačný poriadok, ešte raz to zopakujem musí byť urobený na stanovy, ktoré sú aktuálne, ale keď
bude prijatý zákon o športe aj tak sa budú musieť meniť stanovy, aby sme mohli spĺňať všetky kritéria na
čerpanie štátnej dotácie, čiže musíme sa už postaviť k tomu tak, aby sme tu robotu nerobili dvakrát tú
istú, ale to je už to že tým poveríme tú legislatívnu komisiu, aby začala na tom pracovať.
Maršaleková: Ale to nie je otázka 2 hodín.
Repka: Jasné, že nie.
Maršaleková: Keď vidíte, že koľko má advokát za hodinu a teraz ja tu mám nad tým stráviť 40 hodín a
potom znovu, tak to teda nie.
Repka: Tak súčasťou organizačného poriadku je aj smernica, o ktorej sme sa tu dnes bavili o tých
peniazoch, preúčtovanie na transparentné účty, takže tu je veľa vecí. Ale treba si uvedomiť, že určite
orgány sa rešpektovať budú, ale samozrejme nemôžeme teraz vyťahovať, že podľa organizačného
poriadku a stanov čísla to a to teraz to nie je v súlade s týmto, no tak kurnik šopa jasné, že to nemôže
byť v súlade s týmto keď sme v prechodnom období, no tak meníme tu princíp riadenia, neviem či si to
dobre uvedomujete tu je totálne prekopanie riadenia SLA absolútne od základu, tak to sa nedá fakt
urobiť tak, že hop a už je to ináč, veď vidíte koľko procesov tu riadime, tak prestaňme tu s invektívami z
jednej aj z druhej strany to nie je konštruktívne, ani to nikomu nič neprináša, len zabíjame čas. Lebo čo
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budeme teraz robiť keď I jeden má pravdu, druhý má pravdu, ideme sa súdiť, ideme si vykrikovať vzťahy
keď sa tu rozbijú už sa dohromady nedajú, vážení skončime s touto debatou bodka. Berieme na vedomie
správu KRK, zistili sme, že väčšina problémov je v poriadkoch, bola zvolená nová legislatívna komisia a
musí byť prepracovaný organizačný poriadok v súlade s aktuálnymi stanovami. Martin môže byť?
Berieme na vedomie, áno sú tam nezrovnalosti.
Kurcáb: Stačí odpovedať na listy aj tak snažíme sa všetky veci ukončiť, ktoré boli aj predtým alebo boli
podnety od členov. Veď keď je odpoveď vieme to vyriešiť tak ako sme teraz čakali na odpoveď od pani
Janky Gantnerovej na k listu čo napísala pani Maršáleková. Musíme mať nejaké odpovede, aby sme to
vedeli ukončiť. My sa vraciame štyrikrát k tej istej veci, lebo 4 mesiace nemáme odpoveď z úseku. Ide o
to, že keď odpoveď príde, vieme to ukončiť.
K bodu 9 – Rôzne

a) Uznesenia P-BÚ
P-SLA berie na vedomie uznesenia P-BÚ, ktoré tvoria prílohu tohto zápisu.

b) Uznesenia P-ÚAD
Na základe uznesení P-ÚAD a žiadosť T. Kmeťa boli v bode Rôzne prerokovávané nasledovné body:
UZN 13-5/15 P-ÚAD žiada prezidenta SLA p. Repku zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia P-SLA
bod programu : Generálny sekretár SLA a opätovne navrhnúť vyhlásenie Výberového konania na túto
funkciu, ešte pred začiatkom sezóny 2015/16, t.j, bezodkladne.

UZN. 22-15/312
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 01.12.2015 – 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:
min. VŠ vzdelanie I. kvalifikačného stupňa
Ďalšie kvalifikačné predpoklady:
-

aktívna znalosť anglického (slovom aj písmom), znalosť nemeckého jazyka vítaná
riadiace schopnosti
komunikačná zručnosť
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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.
2.

priamo podriadený Prezidentovi a P-SLA
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. kontrolu správnosti daňových dokladov distribuovaných zo SLA a ich opodstatnenosť,
3. vedenie finančnej a materiálovej evidencie SLA,
4. zodpovedá za činnosť a chod sekretariátu SLA,
5. za správnosť evidencie členov SLA,
6. kontroluje plnenie príspevkových povinností členských subjektov,
7. vyúčtovanie dotácií a príspevkov poskytnutých z verejných prostriedkov,
8. obsahové znenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z verejných zdrojov,
9. zodpovedá za prevzatie všetkých informácií k činnosti SLA a za včasné a presné podanie informácií
zástupcom jednotlivých odborných úsekov.
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:
30.11.2015 (pondelok), Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
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Termín uzávierky a miesto podania prihlášok do výberového konania:
25.11.2015 vrátane
Poštou: Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Alebo mailom: info@slovak-ski.sk
Následne 26.11.2015 výberová komisia vyberie vhodných uchádzačov, ktorým budú najneskôr 27.11.2015 zaslané
pozvánky na výberové konanie.
Forma výberového konania:
Osobný pohovor
Výberová komisia:
Prezident SLA – predseda výberovej komisie resp. ním poverený zástupca
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 archivuje.
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.
3. Uchádzač, ktorý sa v určený termín 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.
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ZA: 8 (Repka, Rajčan, Poľanová, Cagala, Maršáleková, Šandor, Hliničan, Malák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
UZN.3-4/15 - Osobitne riešiť záväzok Kristíny Saalovej, účastníčky Prípravného družstva, ktorá svoju
prípravu ukončila predčasne z objektívnych dôvodov a ostali nepokryté jej náklady. Vypracovať návrh
tohto riešenia a predložiť ho prezidentovi na P-SLA. Návrh bol prezidentovi predložený so žiadosťou o
čiastočnú refundáciu jej záväzkov na účet ÚAD s rezervy prezidenta aj písomne, a prekokovávaný na
21.P-SLA, do dnešného dňa nebola prezidentom poskytnutá žiadna odpoveď.
Vyjadrenie: prezident SLA v spolupráci so SeSLA bude danú vec riešiť a následne informovať PUAD.
Na zaklade Zapisu Dozornej Rady ÚAD z 24.10. 2015 žiadame písomne zverejniť, kedy prišli financie z
SOV určené na podporu pretekárov, účastníkov podujatia EYOF 2015, ako boli konkrétne použité a akým
spôsobom budú refundované na účet ÚAD, kedže do dnešného dňa tieto prostriedky neboli na účet
úseku prevedené.
Vyjadrenie: prezident SLA v spolupráci so SeSLA bude danú vec riešiť a následne informovať PUAD.

UZN 3-7/15 P-UAD žiada predložiť, akým spôsobom bolo predložené a schválené zaradenie pretekárov
do NŠC za SLA, nakoľko ani jeden pretekár za ÚAD nebol do NŠC aj napriek predloženému a
schválenémun návrhu P-ÚAD prijatý, akým spôsobom prezident SLA komunikoval a podporil zaradenie
pretekárov aj za ÚAD do NŠC.
Vyjadrenie: zo strany NŠČ na stretnutí s prezidentom SLA padlo vyjadrenie, že hlavne Dukla
podporuje zjazdové disciplíny a má vytvárať podmienky pre pretekárov ÚAD. NŠC bude
postupovať striktne podľa toho či majú jednotliví pretekári splnené podmienky vyhlásené NŠC.
V Národnom športovom centre bola zmenená koncepcia a NŠC sa bude venovať najmä podpore
mladých pretekárov snowboardu a freestylu. Nie je to ešte konečné stanovisko, prezident bude
ešte ohľadom tejto záležitosti rokovať.

c) Externá komunikácia
F. Repka informoval o externej komunikácii – najprv príde podnet z úseku na sekretariát SLA, následne
bude prezident na základe doručeného podnetu z úseku komunikovať voči externým partnerom SLA
v mene celého SLA.
R. Cagala zašle prezidentovi SLA žiadosť o vyjadrenie z NŠC, prečo Matej Falat nebol zaradený do
kategórie C, napriek tomu, že spĺňal všetky kritéria tejto kategórie. R. Cagala nedostal od p.
Nemečekovej žiadne oficiálne vyjadrenie. Na základe tejto žiadosti bude F. Repka konať.
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Maršáleková sa informovala ohľadom zabezpečenia webovej stránky a taktiež pracovných mailových
adries. F. Repka bude mať 19.11.2015 stretnutie s informačným technikom. M. Maršáleková doručí
podklady k rokovaniu s T. Peslárom do stredy 18.11.2015.
V Poprade, 13.11.2015
Termín nasledujúceho zasadnutia: 14.12.2015 10:00 hod.
Trvanie: 7 hodín

ZAPÍSAL

OVERIL

OVERIL

Martina Čambalová
Dňa
13.11.2015
Podpis

Mgr. František Repka
Dňa
16.11.2015
Podpis

Marek Hliničan
Dňa
16.11.2015
Podpis
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Uznesenia P - BÚ smerom k P-SLA NOVEMBER 2015
1)
UZN.: EL-4/15
UZN.: el. zo dňa 11.09.2015
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje na návrh TR BÚ SLA nomináciu na MS v kolieskových
lyžiach vo Val di Fiemme 2015 v nasledovnom zložení:
Ženy:
Alena Procházková, Barbora Klementová
Muži:
Peter Mlynár, Andrej Segeč, Miroslav Šulek
Junior:
Ján Koristek
RT:
J. Valuška, M. Bajčičák, M. Kubiš
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
2)
UZN.: EL-5/15
UZN.: el. zo dňa 11.09.2015
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje na návrh RD trénera OH nádeje Juraja Brugoša zmenu v
zložení reprezentačného družstva OH nádeje a to namiesto Moniky Zaťkovej nominuje Karin
Džuganovú.
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
3)
UZN.: EL - 6/15
UZN.: el. zo dňa 09.10.2015
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje podľa aktuálneho štúdia športovcov na VŠ zloženie
Akademického reprezentačného družstva v bežeckom lyžovaní pre sezónu 2015/2016 v
nasledovnom zložení:
Akademické RD ženy: Barbora Klementová
Akademické RD muži:
Erik Urgela, Ján Koristek, David Brűnn, Martin Kapšo, Michal Polačko, Rudolf Michalovský,
Šimon Podhora
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
3)
UZN.: 1-55/15
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje a navrhuje zaradenie športovcov BÚ SLA na základe
výkonnosti a zaradenia v mládežníckych reprezentačných družstvách na rok 2016 do NŠC
nasledovne:
Klementová Barbora,
Segeč Andrej 1994,
Matušková Lucia 1996,
Urgela Erik 1993,
Šulek Miroslav 1993.
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0

4)
UZN.: 2-55/15
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje termínový kalendár podujatí v behu na lyžiach na sezónu
2015/2016. Kalendár je zverejnený na webe SLA v XLS i PDF formáte.
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
5)
UZN.: 3-55/15
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje systém prerozdelenia refundácie nákladov pre
usporiadateľov pretekov FIS a SP podľa bodových ohodnotení nasledovne:
Pridelenie bodov za preteky:
100 bodov je za pretekový deň
70
bodov za šprint
60
bodov za tréningový deň pred pretekmi
100 bodov za preteky FIS, ak sú samostatné, inak 50
25
bodov za Skiathlon
25
bodov za Kros šprint
25
bodov za tím šprint
Finančné zálohy poskytnuté pre organizátorov budú v zmysle doporučenia MŠVVŠ SR
poskytované vo výške 20% z vypočítanej a schválenej refundácie BÚ SLA . Zálohu je možné
vyžiadať iba prostredníctvom oficiálneho tlačiva SLA k poskytnutiu zálohy na sekretariáte
SLA.
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
6)
UZN.: 4-55/15
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje súťažný poriadok BÚ SLA 2015/2016 s pripomienkami.
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
7)
UZN.: 5-55/15
Predsedníctvo BÚ SLA žiada právneho zástupcu SLA k vypracovaniu a podaniu návrhu k
všeobecne záväznému a právnemu predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to
na zmenu zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
v ustanovení § 52 ods, 1, 6., kde žiadame aby športovec pri pohybe na kolieskových lyžiach
za pomoci palíc sa mohol pohybovať v smere jazdy motorových vozidiel.
Za: 3 (3 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0
8)
UZN.: EL-7/15
UZN.: el. zo dňa 10.11.2015
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje internú smernicu „Smernica pre používanie motorových
vozidiel BÚ SLA“.
Za: 3 Zdržal sa: 0 Proti: 0 Schválené

9)
UZN.: EL-8/15

UZN.: el. zo dňa 10.11.2015
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje v zmysle jednotného vzdelávacieho systému vedúcich
vzdelávania BÚ SLA nasledovne:
Peter Ďurčo – kurzy a vzdelávanie rozhodcov BÚ SLA
Michal Malák – kurzy a vzdelávanie učiteľov a trénerov BÚ SLA
Za: 2 (2 poradné ZA) Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2

Spracoval:
PaedDr. Michal Malák, PhD.

