ZÁPIS z 13. Predsedníctva SLA konaného dňa 27. augusta 2014 v Banskej Bystrici
Prítomní: M.Poľanová, M.Mersich, I.Ivanič, J.Tánczos, Ľ.Kartík, L.Šandor, M.Hliničan, P.Penkert, M.Malák
Ospravedlnení: K.Mihok, J.Garaj, P.Kutlík
Program:

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

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení
Rozhodnutie Okresného súdu Poprad – návrh riešenia
Mimoriadna Konferencia SLA – príprava
Informácie KRK SLA
Rôzne

Poľanová
Penkert
Mersich/Penkert
Penkert
Kutlík

K bodu č.1:
M.Poľanová privítala členov P-SLA a otvorila rokovanie.
Na úvod členovia P-SLA schválili zápis s pripomienkou – p.Gantnerová pripomienkovala delegačný
kľúč ÚAD, kde nie je ona ako delegátka napriek tomu, že P-SLA schválilo delegátov menovite. Podľa
zvukového záznamu však bola na P-SLA konštatovaná gentlemanská dohoda, že P-OÚ dá delegátku
členom P-SLA, ktorí patria pod jeho úsek.
Na základe zvukového záznamu žiada P-SLA o opravu zápisu a textu uznesenia, t.j. vymazanie počtu a
konkrétnych mien z delegačného kľúča.
Zápis vypracuje P.Penkert, overia M.Poľanová a M.Hliničan.
K bodu č.2:
KONTROLA ÚLOH
------------------------------------------------------------------ÚLOHA 16/9.P-SLA
Se-SLA spolu so športovými riaditeľmi vypracuje projekt pre Erasmus.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: ASAP
P. Malák informoval, že čakáme na odpoveď z Európskej únie.
------------------------------------------------------------------Úloha 7/8.PSLA
Se-SLA vypracuje návrh cenovej kalkulácie, finančného pokrytia a obsahu seminára fyzioterapeutiky,
medicíny, doplnkovej výživy pre všetky úseky. Na 11. P-SLA sa určí termín seminára. Po požiadavkách
z OÚ navrhneme na čo konkrétne má byť zameraný seminár fyzioterapeutiky.
Z: Se-SLA
T: 9. P-SLA
9. P-SLA : termín predĺžený do 11. P-SLA
11. P-SLA: Se-SLA osloví elektronicky P-SLA na spracovanie tejto úlohy. Je potrebné zakomponovať
do toho aj komisiu vzdelávania SLA, ktorú oslovíme s tým, aby vypracovala návrh školenia – seminára
pre všetky úseky.
Termín splnenia: bez termínu.
13. P-SLA: Se-SLA poverí KV vypracovaním návrhu do konca septembra 2014
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------------------------------------------------------------------Úloha 8/12. P-SLA – priebežne plnené
Športoví riaditelia SLA dohliadnu na dodanie reprezentačných zmlúv reprezentantov na sezónu
2014/2015 tak, aby zmluvy boli doručené na sekretariát najneskôr do 30.09.2014
------------------------------------------------------------------Úloha 9/12. P-SLA – bude prerokované dnes, info na nasledujúcom P-SLA
Se-SLA prerokuje s účtovníčkou SLA a audítorkou SLA možnosti faktúrovania PHM na súkromné jazdy
športových riaditeľov.
------------------------------------------------------------------Úloha 10/12. P-SLA – priebežne plnené
Se-SLA dohliadne na to, aby do najbližšieho P-SLA boli dodané harmonogramy stretnutí a plány práce
všetkých komisií SLA.
T: 30.9.2014
------------------------------------------------------------------Úloha 11/12. P-SLA – splnené
P-SLA zaviazalo Se-SLA, aby oslovilo viacero hotelov a požiadalo o vypracovanie cenových ponúk na
konanie Mimoriadnej konferencie SLA. P. prezidentka poverila Se-SLA, aby rozposlal návrh na zmenu
stanov členom legislatívnej komisie a taktiež členom P-SLA.
------------------------------------------------------------------Úloha 12/12. P-SLA
Se-SLA zverejní všetky KRK zápisy na web.
T: 30.9.2014
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
------------------------------------------------------------------UZN. 13-06/84 - trvá
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloženým návrhom pravidiel pre RD,
predložený predsedkyňou Legislatívnej komisie SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.P-SLA – nesplnené.
Prezidentka žiada, aby sa týmto uznesením jednotlivé OÚ SLA zaoberali, hlavne na trénerských radách.
Termín apríl 2014.
ÚAD sa bude zaoberať na najbližšom rokovaní.
------------------------------------------------------------------UZN. 14-12/141
P-SLA zvoláva mimoriadnu konferenciu SLA na návrh p. Ivaniča do 30 dní od dátumu schválenia
konania mimoriadnej konferencie SLA t. j . do 30 dní od 11.8.2014, teda na dátum 06.09.2014.
Program mimoriadnej konferencie SLA navrhnutý p. Marinom Mersichom:
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1.
2.
3.
4.

Potvrdenie platnosti Ko2014
zmeny a doplnenia stanov
odvolanie prezidenta, odvolanie KRK
voľba prezidenta, voľba KRK

Stanovenie kľúča: celkový počet delegátov 54 rozdelený nasledovne:
ÚAD – 36 ( z toho: 4 členovia P-SLA – Gantnerová, Garaj, Mersich, Dluhoš)
BÚ – 10 ( z toho: 2 členovia P-SLA – Ivanič, Malák)
SÚ – 1 (z toho: 1 člen P-SLA – Tánczos)
ÚAL – 1 ( z toho: 1 člen P-SLA – Poľanová)
ÚLT – 1 (z toho: 1 člen P-SLA – Šandor)
ÚSn – 3 (z toho: 1 člen P-SLA – Hliničan)
ÚSK – 1 (z toho: 1 člen P-SLA Kartík),
ÚZP – 1 ( z toho: 1 člen P-SLA Mihok)
Za: 6

Proti: 3

Zdržal sa: 2

UZN. Upravené na základe vypočutia zvukového záznamu.
------------------------------------------------------------------UZN. 14-12/142
P-SLA schvaľuje doplnenie organizačného poriadku SLA o tento článok:
Mimoriadna konferencia sa zvoláva z dôvodov uvedených v písomnom podnete podľa bodu č. 10.6
písm. a) b) c) a program mimoriadnej konferencie je záväzný a nie je ho možné meniť. Žiadosť
o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze resp. mimoriadnej konferencie je spoplatnené sumou 100,-€
za každú organizačnú zložku. Originál žiadosti a doklad o úhrade posiela doporučenou poštou.
Organizačná zložka priamo na sekretariát. Po dosiahnutí počtu žiadajúcich Organizačných zložiek
potrebných na zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze resp. mimoriadnej konferencie predsedníctvo
odborného úseku zvolá do 30-tich dní Mimoriadnu členskú schôdzu resp. mimoriadnu konferenciu.
Tento poplatok bude v plnej výške pripísaný Sekretariátu SLA a je nenávratný.
Za: 7
Proti: 4
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------UZN. 14-12/143
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 07/2014 prednesené Denisou Kubusovou s pripomienkami.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------UZN:14-12/144
P-SLA schvaľuje podpis zmlúv prednesených Denisou Kubusovou (viď zoznam vyššie)
Za:
11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------UZN. 14-12/145
P-SLA súhlasí zo začatím disciplinárneho konania voči predsedovi úseku alpských disciplín p.
Mersichovi na podnet KRK.
Za: 0
Proti: 4
Zdržal sa: 3
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UZN. 14-12/146
P-SLA schvaľuje:

1. ročnú závierku účtovníctva SLA za rok 2013
2. výročnú správu SLA za rok 2013
3. preúčtovanie účtovného zisku za rok 2013 v sume 3 636,54 € na účet 431-Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
------------------------------------------------------------------UZN.14-12/147
P-SLA schvaľuje žiadosť rozhodcovskej komisie SLA, aby sa p. Ing. Martin Kupčo stal kandidátom na
medzinárodného technického delegáta FIS.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
KONTROLA ELEKTRONICKÝCH UZNESENÍ

El. uzn. 8/2014
P-SLA berie na vedomie a prijíma odstúpenie Ing. Janky Gantnerovej z funkcie prezidentky
SLA.
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 4
-------------------------------------------------------------------

El. uzn. 9/2014
P-SLA poveruje vedením SLA RNDr. Moniku Poľanovú do termínu konania Mimoriadnej
Konferencie SLA, t.j. 6.9.2014.
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRžAL SA: 1
NEHLASOVAL: 2
prijaté
-------------------------------------------------------------------

El. uzn. 10/2014
P-SLA schvaľuje opatrenia na zabezpečenie plynulého chodu SLA, t.j. poveruje vykonávaním
úhrad účtovníčku SLA na základe schválenia úhrady poverenou prezidentkou a podpredsedov
SLA v zmysle stanov. Zmluvy SLA je oprávnená podpísať poverená prezidentka SLA a
podpredsedovia SLA v zmysle stanov SLA. Všetky závažné rozhodnutia budú prijaté po
Mimoriadnej Konferencii SLA.
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRžAL SA: 0
NEHLASOVAL: 2
prijaté
-------------------------------------------------------------------

El. uzn. 11/2014
P-SLA poveruje GS
a) skompletizovaním ekonomických výsledkov MSJ a ich predložením členom P-SLA v
prehľadnej forme najneskôr do 1.9.2014
b) prípravou mimoriadnej Konferencie SLA
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRžAL SA: 0
NEHLASOVAL: 2
prijaté
-------------------------------------------------------------------

El. uzn. 12/2014
P-SLA schvaľuje úpravu zápisu z 12.zasadnutia P-SLA do štandardnej formy. Pôvodný
stenografický zápis a zvuková nahrávka budú archivované na Se-SLA pre interné účely SLA.
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRžAL SA: 1
NEHLASOVAL: 2
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Prijaté
K bodu č.3:
22.8.2014 bolo doručené na Se-SLA rozhodnutie Okresného súdu Poprad, ktoré ukladá predbežné
opatrenie, ktorým pozastavuje výkon zápisu zmien stanov.
UZN. 14-13/148:
P-SLA potvrdzuje platnosť všetkých uznesení Predsedníctva SLA prijatých v období od
25.5.2014 do 22.8.2014 vrátane.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/149:
P-SLA poveruje zmluvného právnika SLA zastupovaním SLA vo veci žaloby o preskúmanie
platnosti uznesení s prís. žalobcu Mgr. Patrika Kolesára proti žalovanému SLA vedenej na
Okresnom súde Poprad sp.zn. 9S 2/2014, a to v plnom rozsahu.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/150:
P-SLA schvaľuje podanie odvolania a poveruje zmluvného právnika SLA vypracovaním
odvolania voči rozhodnutiu Okresného súdu o predbežnom opatrení sp.zn. 9S 2/2014.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/151:
P-SLA poveruje M.Poľanovú podpisom splnomocnenia pre zmluvného právnika SLA
zastupovaním SLA vo veci žaloby o preskúmanie platnosti uznesení s prís. žalobcu Mgr. Patrika
Kolesára proti žalovanému SLA vedenej na Okresnom súde Poprad sp.zn. 9S 2/2014, a to
v plnom rozsahu.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
P.Kolesár žiada o zverejnenie celého dokumentu na webovej stránke SLA. P-SLA navrhuje zverejnenie
celého dokumentu až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, nakoľko s obsahom dokumentu
nesúhlasí a bude sa vo veci odvolávať.
UZN. 14-13/152:
P-SLA schvaľuje zverejnenie informácie na webovej stránke SLA vo forme:
Dňa 22. augusta 2014, piatok, bolo SLA doručené rozhodnutie Okresného súdu v Poprade o
predbežnom opatrení, ktorým sa odo dňa jeho doručenia pozastavuje účinnosť Stanov SLA
schválených Konferenciou SLA dňa 25.05.2014 až do konečného rozhodnutia vo veci samej. Z
uvedeného dôvodu platia Stanovy SLA schválené na Konferencii 2013 dňa 25.05.2013.
Za: 9 Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č.4:
UZN. 14-13/153:
P-SLA poveruje Legislatívnu komisiu zapracovaním návrhov zmien prerokovaných na P-SLA do
návrhu stanov SLA a legislatívnych poriadkov na Mimoriadnu konferenciu SLA v spolupráci
s právničkou SLA. Tieto budú delegátom zaslané najneskôr 4.9.2014 elektronicky.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.5:
Predseda KRK sa z účasti ospravedlnil, doručil P-SLA stanovisko KRK k predbežnému opatreniu
Okresného súdu.
UZN. 14-13/154:
P-SLA berie stanovisko KRK doručené P-SLA elektronicky k predbežnému opatreniu Okresného
súud Poprad na vedomie.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.6:
M.Mersich informoval o stretnutí s p.Hlavatým z TMR. Dlh z MSJ budeme hradiť od septembra formou
splátkového kalendára, ktorý si odsúhlasíme po Mimoriadnej konferencii SLA, pričom TMR je ochotná
rozdeliť splátku na dva roky. Ústna dohoda padla ohľadom organizovania SP, pričom TMR má záujem
byť organizátorom SP.
UZN. 14-13/155:
P-SLA schválilo zoznam športovcov zaradených do testovania Antidopingovej agentúry SR.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-13/156:
P-SLA schvaľuje výpravu na FIS jesenné zasadnutie v Zurichu:
M.Malák, M.Kupčo, prezident SLA
I.Ivanič, K.Liptáková, M.Hliničan, T.Károly, M.Poľanová, L.Šandor, M.Mersich, J.Palovičová
Ubytovanie a diéty budú uhradené zo Se-SLA, doprava z OÚ
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
L.Šandor uviedol nasledovné: „Som za to, aby sa býv.prezidentka SLA zúčastnila jesenného zasadnutia
FIS a boli jej preplatené všetky náklady v plnom rozsahu. Treba si uvedomiť, že v Barcelone bola
schválená na dvojročné funkčne obdobie, ktoré je nemeniteľné. Je potrebné si uvedomiť, že jej meno
je dobre zapísané vo FIS-e a môže byť len prínosom pre budúcnosť lyžovania na Slovensku. Ako
dlhoročný člen FIS-u myslím, že mám dostatočné informácie o účinkovaní v komisiách i vo vzťahu k
vrcholovému vedeniu FIS-u.“
I.Ivanič sa zúčastnil zakladajúcej schôdze OZ k Univerziáde a podal informácie z rokovania.
SLA dodnes nebolo informované o požiadavke založenia s.r.o., ktorá sa má schváliť na rokovaní
3.9.2014.
P-SLA víta túto aktivitu organizovania významných pretekov na Slovensku, no podľa platných stanov
SLA rozhodnutie o členstve SLA v iných organizáciách patrí do výlučnej kompetencie Konferencie SLA
a preto P-SLA nie je kompetentné vyjadriť sa k tejto otázke.
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P-SLA navrhuje riešenie – podpis zmluvy o spolupráci s OZ Univerziáda.
UZN. 14-13/157:
P-SLA schvaľuje požiadavku BÚ konzultácie ohľadom situácie s usporiadaním Univerziády
s právničkou SLA.
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Disciplinárne konanie voči J.Gantnerovi a J.Garajovi boli z dôvodu verejného ospravedlnenia sa za
šírenie klamlivých informácií M.Mersichom stiahnuté.
Nasledujúce zasadnutie bude 05.09.2014 v B.Bystrici
Trvanie: 3,5 hod

Zapísal:

P.Penkert

Overil:

M.Poľanová

M.Hliničan
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