ZÁPIS
z 02. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

05.09.2018_9:30 hod.

Miesto:

Zasadačka, Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Monika Paprčková

Overovatelia:

Jana Gantnerová, Ladislav Šandor

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018 – Informácia a chválenie úhrad ≥ 5 000 eur
b) D. Kubeková pohľadávka – informácia a rozhodnutie
4. Sezóna 2018/2019
a) Reprezentácia 2018/2019 – stav dokumentácie
b) Talentovaná mládež SLA 2018 – stav dokumentácie, doplnenie rozdelenia
c) Súťažný poriadok 2018/19 - informácia
5. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #02/2018 - informácia
b) Plán vzdelávania – zima 2018/19 - informácia
6. Zmluvy a dohody
a) Športový riaditeľ UAD
c) Tréner SU/USK
e) MŠVVaŠ Národný šp. projekt
b) Športový riaditeľ USK
d) Tréner BU
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
8. Rôzne
a) Mek SLA – informácia
b) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
c) Súdny spor SLA vs SP&R – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
a) Situácia na USK a SU
b) Vozový park SLA
c) Poistenia v SLA
d) Registračný poriadok SLA – návrh na úpravu
9. Záver
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1. Otvorenie
2. zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič, a privítal prítomných členov SLA. Generálny
sekretár, R.Cagala, (ďalej GS) skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia. Zápis vypracuje M.
Paprčková, overia J. Gantnerová a L. Šandor.
Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude I. Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený
zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
I.Ivanič informoval o odstúpení dvoch členov predsedníctva Úseku severskej kombinácie, ktoré bolo
doručené na Sekretariát asociácie. Ďalej informoval aj o doručení žiadosti členov SLA o odstúpenie Ľ.
Kartíka z funkcie predsedu Úseku severskej kombinácie. Podotkol, že sa poradil s členmi Legislatívnoprávnej komisie a Kontrolno-revíznej komisie a záležitosť sa bude riešiť podľa postupov uvedených
v legislatívnych poriadkoch SLA. V tejto súvislosti I. Ivanič privítal aj hosťa zasadnutia, p. F. Vavrinčíka,
ktorý požiadal o prítomnosť aby mohol odprezentovať plány na rozvoj odvetvia severskej kombinácie
a skokov na lyžiach.
I.Ivanič vyzdvihol umiestnenie Samuela Jaroša na aktuálnych MSJ v snowboardingu, 4. miesto vo finále
Big Air. M. Hliničan skonštatoval, že je spokojný s výsledkami mladých pretekárov.
I. Ivanič ďalej informoval, že A.Procházková udržuje priebežne vedúcu pozíciu v hodnotení Svetového
pohár v behu na kolieskových lyžiach a mohla by tak opätovne získať glóbus. M. Malák doplnil, že
výsledky mladého J.Koristeka sú sľubné a poskytujú dobrý základ na kvalitné umiestnenie v celkovom
hodnotení Svetového poháru na kolieskových lyžiach.
I. Ivanič odovzdal slovo GS, ten oboznámil predsedníctvo s navrhovaným programom zasadnutia
a informoval o doplnení programu na návrh L. Šandora, ktorý navrhol, aby P-SLA predbežne schválila
nomináciu Petra Chudého na jedno z ocenení SOV 2019.
Uznesenie č.

02-18/016

P-SLA schvaľuje prítomnosť p. F.Vavrinčíka počas celého zasadnutia.
ZA:

9

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

02-18/017

P-SLA schvaľuje program 2.P-SLA aj so zmenou podľa návrhu p.L.Šandora.
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol prehľad úloh z posledných zasadnutí.
K úlohe č.6 zo 42.zasadnutia P-SLA - hmotný investičný majetok SLA
GS požiadal P-SLA o schválenie vyradenia majetku, ktorý označila inventúrna komisia (Garaj,
Senčeková, Husárová) za opotrebovaný a nepoužiteľný z evidencie hmotného investičného majetku
SLA. Zoznam vyradeného majetku (viď. Príloha 1)
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Uznesenie č. 02-18/18
P-SLA schvaľuje zápis z inventúry hmotného investičného majetku SLA a schvaľuje vyradenie
nasledovných položiek z evidencie investičného majetku SLA z dôvodu prekročenia doby životnosti
a nefunkčnosti tohto majetku pre potreby SLA.

ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

K úlohe č.1/001 z 1. zasadnutia P-SLA: GS informoval, že sa pokúšal spojiť s K. Mihokom v danej
záležitosti, avšak on odmietol na túto tému akúkoľvek diskusiu a zodpovednosť za vyššie uvedený
hmotný majetok. Vzhľadom na to, že nielen, že majetok je opotrebovaný a po dobe životaschopnosti,
ale aj vzhľadom na to, že telesne-postihnutí športovci nie sú v správe a zodpovednosti SLA, GS navrhuje
P-SLA celú záležitosť uzavrieť s vedomím prijatia vyššie uvedeného uznesenia. Prítomní členovia P-SLA
s návrhom jednotne súhlasili.
K úlohe č.2/001 z 1. zasadnutia P-SLA:
GS oboznámil prítomných s vypracovaným prehľadom poistných zmlúv SLA. Téma je predmetom
pracovnej časti zasadnutia.
K úlohe č.3/001 z 1. zasadnutia P-SLA:
GS informoval, že táto úloha zatiaľ trvá nakoľko ešte nie všetci reprezentanti doručili povinnú
dokumentáciu na Sekretariát SLA.
K úlohe č.4/001 z 01. zasadnutia P-SLA:
L. Šandor skonštatoval, že sa o pôsobení N. Fričovej a A.Masára v prospech Úseku akrobatického
lyžovania sa dohodli a nevidí problém v duálnej príprave oboch športovcov.
K úlohe č.9/001 z 01 zasadnutia P-SLA:
GS sa vyjadril, že len jeden úsek mu poslal ich predstavu o manažovaní vozového parku. Tiež doplnil,
že M. Hliničan (SNB) poznamenal, že je neprípustné aby ich úsek nemal pridelené žiadne vozidlo pre
reprezentáciu a iné úseky majú viac ako jedno vozidlo a to i napriek tomu, že automobily nie sú využité.
GS uviedol, že dané téma je predmetom pracovnej časti zasadnutia.
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3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018
GS stručne zhrnul stav čerpania štátnych prostriedkov pridelených SLA. Informoval, že ku 31.08.2018
iba 7 klubov doručilo žiadosť o refundáciu prostriedkov z kapitoly Šport mládeže (kluby) príspevku
NŠZ 2018 (viď. Príloha 2). Požiadal prítomných zástupcov úsekov aby posúrili doručenie vyúčtovaní
klubov vzhľadom na pokročilý čas vyúčtovacieho obdobia.

GS informoval, že vo februári 2019 sa očakáva opäť dotačná výzva na finančnú podporu pre podujatia
mimoriadneho významu. Upozornil, aby si úseky a ich kluby, ktoré takéto podujatia organizujú začali
predbežne spracovávať rozpočet a údaje potrebné k vyplneniu žiadosti na výzvu vzhľadom na to, že
budeme uprostred súťažnej sezóny a časový limit na podanie takejto žiadosti je relatívne krátky.
GS informoval o žiadosti Vzdelávania o schválenie objednávky pre nové oblečenie Lektorského zboru
SLA. Z verejného prieskumu ponúk vzišla víťazne firma Dialto.
Uznesenie č.

02-18/019

P-SLA schvaľuje objednávku 20 ks oblečenia inštruktorov SLA od dodávateľa Dialto.
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

J.Garaj informoval, že zakúpením nových sád oblečení pre Lektorský zbor SLA je tým pádom k dispozícii
pre organizátorov pretekov niekoľko kusov funkčných vetroviek, ktoré doteraz Lektorský zbor SLA
využíval. V prípade potreby je ich možné zapožičať ako pracovný odev pre organizátora pretekov
napríklad pre tech.delegáta, štartéra, cieľového pracovníka, alebo veliteľa rozhodcov a pod.
J.Tanczos sa informoval o debete z transparentného účtu SU, konkrétne o úhradu homologizácie
mostíka na Štrbskom plese v sume 1010 CHF. J. Tanczos podotkol, že on nesúhlasil s úhradou celej
čiastky za homologizáciu a uviedol, že ústna dohoda s vedením SLA bola o polovičnom podiele jeho
úseku na výdavku.
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Úloha č. 1: Refundácia úhrady za homologizácie mostíka vo výške 550 CHF v prospech účtu vlastných
zdrojov SU.
Termín: 30.09.2018
I.Ivanič doplnil, že mostík v Štrbe je k dispozícii športovcom Skokanského úseku a Severskej
kombinácie, a teda ho môžu kedykoľvek využívať. Vlastník mostíku na nedávnych jednaniach s SLA
potvrdil záujem o športovú prevádzku areálu a prisľúbil súčinnosť.
J.Tanczos sa vyjadril, že do areálu vyšlú do polovice septembra pracovnú skupinu aby zhodnotila stav
zariadenia a pomenovala a ocenila minimálne potrebné opravy a úpravy, aby sa mostík mohol čo
najskôr používať. Správu následne predložia na P-SLA.
Úloha č. 2: Úsek Skokov na lyžiach vyšle do polovice septembra pracovnú skupinu, aby zhodnotila
stav zariadenia skokanského areálu na Štrbskom Plese a pomenovala a ocenila minimálne potrebné
opravy a úpravy, aby sa mostík mohol čo najskôr používať pre prípravu talentovanej mládeže a
reprezentácie. Správu následne predloží na 3.P-SLA.
Termín: 30.09.2018
b) D. Kubeková pohľadávka
GS informoval o nedoriešenej pohľadávke a neuhradených faktúrach D. Kubekovej počas jej pôsobenia
vo funkcii Športového riaditeľa UAD.
P. Penkert oboznámila predsedníctvo bližšie o problematike neuhradených faktúr. Uviedla, že podľa
zmluvy je SLA oprávnená vykonať jednostranný zápočet voči extra výdavkom, ktoré spôsobila Ski
teamu Vlha neprihlásením P.Vlhovej v dostatočnom predstihu na podujatie SP 2018 Crans Montana.
K pohľadávke za rok 2016 podotkla, že D. Kubeková mala len ústnu dohodu z SLA, nakoľko zmluva
s ňou v tomto období podpísaná nebola.
I.Ivanič navrhuje, aby podľa jej mandátnej zmluvy, v ktorej má zakotvený odsek aj o zodpovednosti za
škodu, sa jej odpočítala škoda, ktorú spôsobila Ski teamu Vlha neprihlásením na preteky v roku 2018
a kedy SLA túto úhradu refundovala Ski teamu Vlha v plnej výške z účtu UAD v sume 1760,38€.
GS uviedol, že v stanovisku D. Kubekovej k danej záležitosti uvádza, že situácia to bola neúmyselná a,
že má za to, že podľa nej nemá zodpovednosť za spôsobenú situáciu. Takto informovala D.Kubeková
aj vedenie UAD v apríli 2018. Na to P.Penkert reagovala, že podľa jej zmluvy, to nie je pravda, a naopak
má plnú zodpovednosť za vzniknutú situáciu a vedenie UAD podľa nej rozhodlo správne ak žiada
uvedenú sumu započítať proti jej faktúram 02/2018 a 03/2018.
I.Ivanič navrhuje k pohľadávke 2016 dať návrh p. Kubekovej o úhrade tejto pohľadávky avšak poníženej
o 30%. V prípade jej súhlasu je SLA okamžite ochotná pristúpiť k uzavretiu predmetnej záležitosti.
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Uznesenie č. 02-18/020
P-SLA schvaľuje návrh na riešenie pohľadávky D. Kubekovej za činnosť za 6 mesiacov v roku 2016,
kedy pracovala len na základe ústnej dohody vo výške 5.090 € s redukciou 30%.
ZA:

8

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

02-18/021

P-SLA schvaľuje úhradu faktúr D. Kubekovej 02/2018 a 03/2018 so zápočtom -1760,38 eur.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

4. Sezóna 2018/2019
a) Reprezentácia 2018/2019
GS zhrnul stav zoznamu dokladov v reprezentácií. Zoznam dokladov momentálne ani u jedného
reprezentanta nie je úplný. GS podotkol, že väčšina pretekárov je tých istých ako minulý rok
a vedia veľmi dobre, aké dokumenty majú doručiť na Sekretariát SLA, preto považuje žalostný stav
povinnej dokumentácie za naprostú ľahostajnosť zo strany športovcov a ich zákonných zástupcov.
b) Talentovaná mládež SLA 2018
Stav povinnej dokumentácie Talentovej mládeže je identicky žalostný ako v prípade Reprezentácie.
GS požiadal prítomných zástupcov v úsekoch dohliadnúť na členov TM a Reprezentácie, aby doručili
požadovanú dokumentáciu urýchlene na Sekretariát. Pripomenul, že Dekrét reprezentanta nebude
odovzdaný športovcovi pokiaľ nebude jeho dokumentácia kompletná.
c) Súťažný poriadok 2018/19
GS pripomenul úsekom predkladať na schválenie aktuálne súťažné poriadky. GS informoval, že
v prípade verejných pretekov nebudeme zverejňovať výsledkové listiny nakoľko nemáme súhlas od
športovcov, ktorí nie sú členovia SLA. Podujatie zverejníme na stránke v sekcii Kalendár podujatí, avšak
výsledkovú listinu nie.
GS zdôraznil, že takisto je potrebné v súťažných poriadkoch uvádzať pri organizácií podujatia
minimálne odborné vzdelanie pre vybrané funkcie ako sú riaditeľ pretekov, staviteľ trate, veliteľ
rozhodcov a pod.
GS ďalej uviedol, aby si úseky poriadne prehodnotili kvalitu rôznych kritérií v poriadku, nakoľko je
nezbytne nutné, aby sa výkonnostná činnosť športovcov sústredila na dosahovanie výsledkov na MS,
MSJ, ZOH, SP a YOG nakoľko to sú jediné podujatia, ktoré vstupujú do skupiny parametrov pre
výpočet príspevku uznanému športu.
J.Garaj doplnil, aby každý úsek vložil do svojho súťažného poriadku ak sekciu o kritériách na zaradenie
do Talentovanej mládeže SLA, aby bola odborná verejnosť aj laická verejnosť uzrozumená čo je
Strana 6 z 14

podmienkou byť považovaný za talent a predišlo sa nedorozumeniam a nesprávnym formuláciám, čoho
bol neraz svedkom.
Úloha č. 3: Úseky predložiť návrhy súťažných poriadkov na sezónu 2018/19.
Termín: 30.10.2018
GS informoval, že Sekretariát spracováva podklady k výzve MŠVVaŠ na žiadosť o príspevok uznanému
športu 2019. Informoval o čiastkových termínoch a úlohách, ktoré musí byť vykonané tak, aby bolo
možné výzvu vyskladať do jednotného celku z čiastkových podkladov z jednotlivých úsekov.
Úloha č. 4: Sekretariát SLA spracovať žiadosť o príspevok uznanému športu 2019.
Termín: 27.09.2018
5. Vzdelávanie
a) ) Vzdelávací seminár SLA #02/2018
K. Saalová informovala o príprave obsahu Vzdelávacieho semináru SLA #02/2018. Odprezentovala
plánovaný priebeh (príloha č. 3). Bližšie predstavila navrhovaných školiteľov a vybrané témy. M. Malák
uviedol, že tréneri bežeckých disciplín preferujú tému kondičnej prípravy. I. Ivanič navrhol aby sa téma
vyberala podľa prihlásených ľudí na seminár. GS uviedol, že to nie je až tak určujúce, nakoľko až po
zverejnení tém sa ľudia rozhodujú, či seminár absolvujú. Témy boli vyskladané na základe spätnej väzby
z úsekov podľa požiadavky.
GS požiadal úseky SNB/UAL a SU/USK aby dodali svoje témy pre odbornú poobedňajšiu časť, nakoľko
už je čas zverejniť pozvánku a ich časť zatiaľ nie je pripravená.
P-SLA berie na vedomie predbežný návrh obsahu Vzdelávacieho semináru SLA #02/2018.
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b) Plán vzdelávania (vid. Príloha č. 4)
P. Dluhoš informoval o možnostiach, ktoré spolu s Viceprezidentom Mersichom získali na nedávnom
výjazde v Taliansku. Ide o súhlas Talianskej lyžiarskej asociácie o začatie spolupráce v širšom vzdelávaní
lektorov SLA.
J.Garaj požaduje predtým zrevidovať kto tvorí momentálne Lektorský zbor SLA, a prekontrolovať stav
ich zazmluvnenia a spôsob ich nasadzovania na kurzy. Domnieva sa, že skôr ako urobíme takúto
investíciu, musíme mať určené kto sú naši kľúčoví lektori a nositelia know-how.
GS doplnil, že v tejto veci je stretnutie štatutára SLA s vedením Lektorského zboru SLA dňa
06.09.2018, kde sa preberú záležitosti lektorov.

P-SLA berie na vedomie navrhovaný plán vzdelávania na 4. kvartál 2018.
6. Zmluvy a dohody
a) Športový riaditeľ UAD
Na základe výberového konania bola dňa 01.07.2018 podpísaná mandátna zmluva s Marekom Didekom.
Uznesenie č. 02-18/022
P-SLA schvaľuje mandátnu zmluvu na výkon funkcie Športového riaditeľa UAD pre Mareka Dideka
ku 01.07.2018.
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ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) Športový riaditeľ SU/USK
Uznesenie č. 02-18/023
P-SLA schvaľuje zrušenie mandátnej zmluvy pre Reného Pretzelmayera ku 30.09.2018 na odmenu za
výkon funkcie Športový riaditeľ SU/USK.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

c) I.Ivanič informoval, že vyzval predsedu USK, Ľ. Kartíka, aby prijal uznesenie k jeho verbálnemu
rozhodnutiu, že nebude platiť podiel na mzdu trénera J. Tanczosa. Ľ.Kartík tak však do dňa konania
zasadnutia neučinil a preto sa naďalej budú úhrady za mzdu p.Tánczosa deliť medzi úseky USK a SU v
pomere 50-50.
d) Tréner BU – J.Valuška
Uznesenie č. 02-18/024
P-SLA schvaľuje predĺženie mandátnej zmluvy pre Jána Valušku na funkciu Tréner reprezentácie
bežeckých disciplín.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

e) Dodatok k zmluve medzi SLA a MŠVVaŠ – TopTeam 2018.
Uznesenie č.

02-18/025

P-SLA schvaľuje dodatok k zmluve medzi SLA a MŠVVaŠ - Národný športový projekt 2018 TopTeam.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

7.Informácie KRK SLA
P. Penkert zdôraznila, že pokiaľ nedoručia všetci reprezentanti a talentovaná mládež požadovanú
dokumentáciu podľa Smernice o štátnej reprezentácii, podá pokyn na zastavenie čerpania štátnych
prostriedkov pre týchto športovcov.
Ďalej požiadala úseky, aby si skontrolovali či majú všetky zápisy a správy zverejnené, nakoľko
u niektorých úsekov zápisy zo zasadnutí predsedníctiev a komisií chýbajú.
Ďalej uviedla, že niektoré zálohy ešte z letného obdobia nie sú zúčtované a žiada o urýchlenú nápravu.
8. Rôzne
a) Mek SLA – informácia
GS informoval o príprave na zasadnutie komisií Medzinárodnej lyžiarskej federácie koncom septembra
2018 v Zurichu. Informoval, že na zasadnutie pocestuje aj nový Športový riaditeľ UAD, M. Didek, ktorý
nahradí GS v alpských komisiách. GS informoval, že 2.zasadnutie Mek-SLA sa uskutoční v budúcom
týždni.
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b) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
GS skonštatoval, že sekretári úsekov neobdržali žiadne námietky z vedenia úsekov voči žiadostiam
nových členov SLA o registráciu.
c) Súdny spor SLA vs SP&R – informácia
GS informoval o súdnom spore s SP&R s.ro. oboznámil že odvolanie v danej veci je už bezpredmetné
a právna zástupkyňa doporučila aby SLA nepodávala odvolanie ale akceptovala rozhodnutie súdu, ktoré
je výhodnejšie ako pôvodná požiadavka žaloby.
Uznesenie č.

02-18/026

P-SLA schvaľuje návrh právnej zástupkyne SLA akceptovať rozhodnutie súdu č. 18Cb/88/2015 – 173.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

V tejto súvislosti I.Ivanič informoval o stiahnutí žaloby č. 9C268 2016 (skupinová žaloba vybraných
členov UAD) voči SLA. Uviedol, že po formálnom uzavretí prípadu bude SLA informovať média o tejto
kauze. Voči žalobcom vyvodí SLA dôsledky vzhľadom na straty, ktoré táto žaloba spôsobila SLA
predovšetkým v roku 2016, kedy na jej základe bolo uvalené predbežné opatrenie súdu voči SLA, ktoré
bolo súdom na základe odvolania SLA zrušené. Táto situácia mala za následok negatívne mediálne
výstupy o SLA, prispela k pozastaveniu aj financovania SLA zo strany štátu, čím priamo ohrozila činnosť
úsekov a spôsobila takmer zánik SLA.
d) Návrh na ocenenie SOV Petra Chudého
L. Šandor prezentoval návrh na ocenenie a navrhol Cenu Jána Popluhára alebo Čestné uznanie SOV za
celoživotnú prácu.
Uznesenie č.

02-18/027

P-SLA schvaľuje návrh na ocenenie SOV 2019 pre Petra Chudého.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Pracovná časť
a) Situácia na USK a SU
I.Ivanič uviedol na margo existujúcej konfliktnej situácie na SU a USK, že je neprípustné, aby situácia na
týchto úsekoch ovplyvňovala činnosť ostatných úsekov. I.Ivanič dal slovo hosťovi zasadnutia, p. F.
Vavrinčíkovi.
F. Vavrinčík opísal problematickú situáciu v uvedenom odvetví a vzťahy medzi osobami na úseku SU
a USK. Uviedol, že Ľ. Kartík zneužíva svoju pozíciu predsedu USK. Spoločne s ostatnými sa snažili
navrhnúť riešenie situácie ale Ľ. Kartík nebol ochotný komunikovať na túto tému. Momentálne
navrhujú odvolanie Ľ. Kartíka ako predsedu úseku prostredníctvom členskej schôdze úseku. Podotkol,
Strana 10 z 14

že úseky sú na vzostupe čo sa týka športového potenciálu, ale Ľ. Kartík predstavuje prekážku rozvoja
svojím postojom a chovaním. Informoval, že si zabezpečili pre tréning mládeže aj iné alternatívy ako je
areál v B.Bystrici, predovšetkým u partnerov v ČR a v Poľsku.
I. Ivanič doplnil že, dnes ráno sme obdržali rezignáciu 2 členov vedenia USK čím ostal p.Kartík jediným
členom min. 3-členného predsedníctva a tým je da-facto i de-iure predsedníctvo a jeho úsek nefunkčné.
Doplnil, že podľa legislatívnych poriadkov SLA je nasledujúcim krokom zvolanie zasadnutia P-USK,
ktoré je povinné prejednať odstúpenie 2 členov predsedníctva USK a následne zvolať členskú schôdzu
úseku.
I.Ivanič poďakoval p. Vavrinčíkovi za prítomnosť a vystúpenie.

b) Vozový park SLA
GS stručne zopakoval situáciu s vozovým parkom SLA a návrhom pre každé jedno vozidlo v majetku
SLA. Navrhol aby sa autá SLA, ktoré už nie sú predmetom odpisu presunuli do majetku dcérskej
spoločnosti FIRN SLA s.r.o. a odtiaľ by sa zapožičiavali úsekom formou prenájmu na konkrétny účel.
Tým sa zabezpečí čiastočné financovanie prevádzky vozidiel a predovšetkým sa tak dostane pod
kontrolu skutočné využitie a reálna potreba vozidiel. V prípade súhlasu P-SLA sa to v danej chvíli týka
6 vozidiel SLA. Ostatné vozidlá sú alebo v odpisovom režime, alebo boli zakúpené z vlastných zdrojov
úseku a tu návrh predpokladá ich ponechanie v úseku ale s tým, že si ich prevádzku bude úsek komplet
financovať z vlastných prostriedkov a nie z centrálnych zdrojov SLA ako je tomu momentálne.
Rozbehla sa viacnázorová debata ohľadom danej témy. Predsedovia úsekov vyjadrili svoje obavy či budú
vedieť používanie automobilu financovať v takomto modeli. I.Ivanič uviedol, že podľa hrubého prepočtu
ich výdaje nebudú vyššie ako sú súčasné ale automobil nebude trvale na úseku a nevyužitý. GS doplnil,
že takisto takýto model spôsobí, že úsek bude žiadať automobil len na také záležitosti, ktoré sú
opodstatnené a oprávnené a zamedzí sa zneužívaniu automobilov alebo pre súkromné účely alebo pre
športovcov, ktorí nie sú ani talentovaná mládež ani reprezentácia, a nemajú právo využívať tieto
prostriedky.

Strana 11 z 14

VOZOVÝ PARK SLA ku 31.08.2018
Úsek

Se-SLA

Vozidlo

Renault
Kangoo

ŠPZ

Výdaj

Dátum

Suma

Úsek

Obstarávaci a cena

04.05.2010

12 000 €

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

2 205 €

Stav km

30.05.2018

Vozidlo

Mercedes
PP419 CV
Vito

SU
Fixné nákl ady / rok (PZP,HP,DN)

2017

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

370 €
-

Výdaj

Dátum

Obstarávacia cena

208495

PP 923CH

ŠPZ

€

2 500 €

31.01.2013

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

Stav km

30.05.2018

Fixné náklady / rok (PZP,HP,DN)

2017

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

Suma
15 827 €
2 298 €
143512
700 €
-

€

7 000 €

A./ darované vozidlo, ponechať v majetku SLA, v správe SU,
prevádzka hradená z vlastných zdrojov SU
Návrh na riešenie

ponechať v majetku SLA, v správe Se-SLA ako pool car pre Se-SLA

Návrh na riešenie
B./ odpredaj vozidla do FIRN SLA za sumu 5.000 eur

Úsek

UAD

Vozidlo

VW
Caravella

ŠPZ

PP 190DA

Návrh na riešenie

Úsek

BU VZ

Vozidlo

Opel
Movano

ŠPZ

PP 820DF

BU

Vozidlo

Renault
Traffic

ŠPZ

PP970CH

BU

Vozidlo

Opel Vivaro

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

3 245 €

Stav km

30.05.2018

Fixné nákl ady / rok (PZP,HP,DN)

PP005DR

31.12.2017

-

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

14 500 €

Suma

Úsek

23 982 €

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

3 902 €

Stav km

30.05.2018

Fixné nákl ady / rok (PZP,HP,DN)

736 €

Zostatková cena

31.12.2017

5 994 €

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

17 000 €

Výdaj

Dátum

Suma

04.05.2010

25 343 €

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

3 968 €

Stav km

30.05.2018
2017

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

Výdaj

Dátum

-

ŠPZ

PP 972CH

Návrh na riešenie
Vozidlo

ŠPZ

SNB/UTL

Citroen
Jumper

PP 580CT

Návrh na riešenie
Suma
24 300 €

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

795 €

Stav km

30.05.2018

37273

30.05.2018

Úsek

Vozidlo

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

Výdaj

Dátum

UAD

Renault
Traffic

04.05.2010

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

Stav km

30.05.2018

Fixné náklady / rok (PZP,HP,DN)

2017

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

Výdaj

Dátum
21.08.2012

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

Stav km

30.05.2018

Fixné náklady / rok (PZP,HP,DN)

2017

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

ŠPZ

PP 971CH

30.05.2018

Výdaj

Dátum
04.05.2010

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

Stav km

30.05.2018

Fixné náklady / rok (PZP,HP,DN)

2017

Zostatková cena

31.12.2017

18 248 €

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

19 000 €

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

Výdaj

Dátum
24.01.2011

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

30.05.2018

Stav km

30.05.2018

Fixné nákl ady / rok (PZP,HP,DN)

2017

Zostatková cena

31.12.2017

Cena na trhu za obdobné auto

30.05.2018

Návrh na riešenie

5 601 €
313955
774 €
-

8 000 €

Suma
25 343 €
3 165 €
269932
654 €
-

1 222 €
209043
317 €
€
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4 000 €

zakúpené cez vlastné zdroje BU, ponechať v majetku SLA, v správe BUSLA, prevádzka hradená z vlastných zdrojov BU

Prehľad

€

5 600 €

Suma
28 110 €
1 914 €
162451
915 €
-

€

9 000 €

Suma
25 343 €
2 102 €
202468
677 €
-

€

5 600 €

odpredaj vozidla do FIRN SLA za sumu 4.000 eur

Suma
17 350 €

€

odpredaj vozidla do FIRN SLA za sumu 7.000 eur

Obstarávacia cena

630 €

2017

Zostatková cena

Suma
14 000 €

odpredaj vozidla do FIRN SLA za sumu 4.000 eur

5 600 €

27.12.2016

30.05.2018

Stav km

Obstarávacia cena

PP230CL

Návrh na riešenie

ŠPZ

€

Obstarávaci a cena

2017

Renault
Traffic

USK

?
597 €

Údržba a opravy za posledných 20
mesiacov

Obstarávacia cena

Úsek

Obstarávaci a cena

Fixné nákl ady / rok (PZP,HP,DN)

Vozidlo

75926

2017

Dátum
07.12.2012

zakúpené cez vlastné zdroje UAD, ponechať v majetku SLA,
vrátiť do správy UAD a prideliť športovému riaditeľovi,
prevádzka hradená z vlastných zdrojov UAD, kompenzovať
oprávnené vydané vlastné výdavky USK použité na opravu
vozidla vo februári 2017

Návrh na riešenie

21.01.2015

Výdaj

VW
PP 231CV
Fixné náklady / rok (PZP,HP,DN)
Multivan

USK

€

Obstarávaci a cena

Obstarávaci a cena

Škoda
Octavia

670 €

ponechať v majetku SLA, v správe BU až do konečného odpisu a
následne odpredať do FIRN SLA za dohodnutú cenu

Návrh na riešenie

BU

2017

Dátum

ŠPZ

136254

Zostatková cena

Výdaj

Vozidlo

Obstarávacia cena

odpredaj vozidla do FIRN SLA za sumu 4.000 eur
ŠPZ

Vozidlo

Úsek

37 270 €

Fixné nákl ady / rok (PZP,HP,DN)

Úsek

Suma

zakúpené cez vlastné zdroje BU, ponechať v majetku SLA, v správe BUSLA, prevádzka hradená z vlastných zdrojov BU

Návrh na riešenie
Úsek

Dátum
12.11.2013

odpredaj vozidla do FIRN SLA za sumu 10.000 eur

Návrh na riešenie
Úsek

Výdaj
Obstarávaci a cena

počet existujúcich vozidiel v majetku SLA

6

počet existujúcich vozidiel v majetku FIRN SLA

6

2 x nové vozidlo v odpise majetku SLA

2

Uznesenie č.

02-18/028

P-SLA schvaľuje návrh konceptu na presun vozového parku do dcérskej spoločnosti FIRN SLA s.r.o.
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Poistenia v SLA
GS odprezentoval prehľad všetkých poistných zmlúv, ktoré sú momentálne aktívne. Skonštatoval, že je
súčasný stav nevyhovujúci niektoré zmluvy sú už nepotrebné alebo nevyužívané. Naopak, určité typy
poistenia, ktoré máme predpísané aj cez FIS pravidlá nemáme vôbec zazmluvnené. Navrhuje, aby sa
vybrané zmluvy, ktoré nie sú pre SLA predpísané cez FIS pravidlá vypovedali a ostatné prehodnotili.
Úloha č.5: Dopracovať zoznam zmlúv o informáciu kedy a ako sa obnovujú/vypovedajú.
Termín: do 30.09.2018
PREHĽAD POISTNÝCH PRODUKTOV SLA (stav 31.08.2018)
Spoločnosť

Union

Názov produktu

Predmet plnenia

Typ plnenia

Fin.model

Momentálny užívateľ

Ročné poistné

Zmluva #

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie SLA za škodu 3.strane do sumy 950.000 eur

Poistenie podujatia od-do

polročné zúčtovanie

Organizátori podujatí SLA

1 946,77 €

11-312027

Celoročné cestovné poistenie EU pre UAD RD-U21

Liečebné náklady osoby EU

Ročné poistenie UAD RD-U21

ročné zúčtovanie

Repre U21 UAD

99€/1 osoba

37-748-017

Celoročné cestovné poistenie EU nerizikových osôb
(tj. okrem Repre UAD,UAL a SNB)

Liečebné náklady osoby EU

Ročné poistenie osôb (max 79)

ročné zúčtovanie

Manažment SLA +
Repre BU,SU,UTL,USK +
RT UAL,BU,SU,USK,SNB,UTL

25€/osoba

37-731-010

Celoročné cestovné poistenie Svet pre UAD RD-A/B

Liečebné náklady osoby Svet

Ročné poistenie UAD RD-A/B

ročné zúčtovanie

Repre A/B UAD + RT A/B UAD

199€/1 osoba

37-748-019

Repre UAL,SNB +
všetci iní ak idú mimo EU

od 1.80 eur/deň

6690067175

ročné zúčtovanie

5 klubov z UAD

od 150 eur/rok

511085206

Hromadné cestovné poistenie rizikových osôb
(tj. pre Repre UAL a SNB a nerizikoví ak idú mimo EU)

Liečebné náklady osoby EU alebo SVET

Denná kompenzácia na osobodni mesačné zúčtovanie

Allianz

Poistenie zodpovednosti za škodu - klub

Zodpovednosť za škodu 3.strane SVET okrem USA/CAN

Ročné poistenie osôb v klube a
činnosť klubu

Poistenie zodpovednosti za škodu - tréner

Zodpovednosť za škodu 3.strane SVET okrem USA/CAN

Ročné poistenie činnosti trénera

ročné zúčtovanie

nikto

od 75 eur/rok

511085206

Metlife

Cestovné poistenie zahraničných ciest - kluboví
členovia UAD do 15 rokov

Ročné poistenie osôb

ročné zúčtovanie

nikto

1250 eur/rok

315.024

Liečebné náklady osoby EU

I.Ivanič požiadal v súvislosti s poistením štatutára o schválenie pracovno-právneho vzťahu štatutárov
ku SLA do výšky odmeny priznanej Mzdovou a odmeňovacou smernicou SLA.

Uznesenie č. 02-18/029
P-SLA schvaľuje vstup štatutárov do pracovno-právneho vzťahu ku SLA do výšky odmeny priznanej
Mzdovou a odmeňovacou smernicou SLA.
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

d)Registračný poriadok SLA – návrh na úpravu
GS prezentoval návrh na zmenu registračného poriadku v bode „obnovenia platnosti členstva“.
Navrhuje aby pri obnovení členstva už členovia nemuseli posielať originál dokumentáciu a ani formulár
dávať potvrdzovať klubu. Postačuje len elektronická žiadosť a jej sken s podpisom žiadateľa a
s potvrdením o zaplatení poplatku. Následne celý proces už prebehne elektronicky.

Strana 13 z 14

Uznesenie č.

02-18/030

P-SLA schvaľuje úpravu Registračného, prestupového a licenčného poriadku SLA.
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

9. Záver
I.Ivanič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Monika Paprčková

Jana Gantnerová

Ladislav Šandor

Ivan Ivanič
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