ZÁPIS
z 03. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

26.11.2018_9:30 hod.

Miesto:

Športové gymnázium Banská Bystrica

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:

Viktor Halíř, Ján Tanczos

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018 – Informácia
b) Talentovaná mládež 2018- úprava
c) Rozdelenie rezervy prostriedkov SLA
d) Vyrovnanie nákladov na Krízový štáb
4. Sezóna 2018/2019
a) Reprezentácia 2018/2019 – stav dokumentácie
b) Talentovaná mládež SLA 2018 – stav dokumentácie
c) Súťažný poriadok 2018/19 – schválenie
d) FIS podujatia 2018/19 – schválenie kalendára
5. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #02/2018 - správa
b) Plán vzdelávania – zima 2018/19 – aktualizácia
c) Jednotný systém vzdelávania SLA - informácia
6. Zmluvy a dohody
a) Športový riaditeľ UAL
c) Športový riaditeľ SNB
b) Jarabica a spol. s.r.o.
d) Zmluva TMR a.s.
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
8. Rôzne
a) Situácia na USK a SU – informácia
b) MeK SLA - informácia
c) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
PRACOVNÁ ČASŤ
a) Výkonnostné ciele SLA
b) Rozdelenie rezervy prostriedkov SLA
9. Záver
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e) Žiadosť o príspevok 2019

1. Otvorenie
3. 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 Viktor Halíř a Ján Tanczos. Príloha č.1 – Prezenčná listina.

Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude I. Ivanič. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený
zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
M.Mersich navrhol doplniť program k bodu 3. tématiku zmeny riadenia vozového parku SLA.
Uznesenie č. 03-18/031
P-SLA schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodu 3 o návrh na zmenu riadenia vozového parku
SLA.
ZDRŽAL
ZA:
9
PROTI:
0
0
SA:
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2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol stav plnenia úloh. GS podal informácie ku každej úlohe a oboznámil prítomných o stave
plnenia úloh. Príloha č.2 – Zoznam úloh a uznesení.
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J.Tanczos informoval o stave mostíka na Štrbskom Plese a potvrdil ďalšie rokovanie s obcou Štrba dňa
30.11.2018.
GS adresoval predsedom UAL a UTL, aby vyjasnili opätovne ako znie dohoda ohľadom financovania
športovej činnosti N. Fričovej. T.Murgáč uviedol, že UAL má jasnú dohodu s p.Fričom a neeviduje
žiadny problém. Naopak L.Šandor spochybnil, niektoré z finančných vyúčtovaní, ktoré N.Fričová
doručila na SLA, aby jej boli preplatené a výdavky v týchto vyúčtovaniach neboli vedením UTL schválené
a niektoré výdavky boli zimného charakteru mimo prípravnej a súťažnej sezóny lyžovania na tráve,
takže vedenie UTL zamieta preplatenie týchto výdavkov.
Úloha č.1/3 – Vedenie UTL vykoná revíziu vyúčtovaní Nikoly Fričovej a vyznačí výdavky, ktoré
považuje za oprávnené a tie postúpi na úhradu.
Termín : 10.12.20181
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2018
GS prezentoval aktuálny stav finančných prostriedkov na účtoch všetkých úsekov. GS ďalej prezentoval
návrh na sériu pracovných stretnutí s predsedom každého úseku v termíne 10.12. – 14.12.2018 za
účelom naplánovania záverečných úhrad zo štátnych zdrojov tak, aby boli všetky rozpočtové kapitoly
vyčerpané v súlade so zmluvou s MŠVVaŠ a v súlade s nariadeniami podľa Zákonu o športe.
Úloha č.2/3 - Se-SLA pripraviť harmonogram pracovných stretnutí s úsekmi k vynulovaniu platobnej
fronty.
Termín: 03.12.2018.
b) Talentovaná mládež 2018
GS predniesol úpravu rozdelenia prostriedkov na Talentovanú mládež 2018 na základe opravy
chybného zaradenia niektorých športovcov v úrovni súťaže, v ktorej štartovali v sezóne 2017/18.
Zhrnul a vymenoval konkrétnych pretekárov vyradených z Listiny TM 2018 a pretekárov, u ktorých
došlo k poklesu prostriedkov a pretekárov, u ktorých nastal nárast prostriedkov. Ostatným
pretekárom ostala výška pridelených prostriedkov nezmenená. Príloha č.3 – Listina Talentovanej
mládeže SLA 2018 v.26112018.
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Uznesenie č.

03-18/032

P-SLA schvaľuje upravenú Listinu talentovanej mládeže SLA 2018 v.26112018
ZDRŽAL
ZA:
5
PROTI:
2
SA:

2

Úloha č.3/3 – Sekretári disciplín informovať tých zákonných zástupcov športovcov, ktorí čerpajú
príspevok na Talentovanú mládež na meno individuálne o navýšení, aby predložili doplnkové
vyúčtovanie príspevku v čo najkratšom termíne.
Termín : 30.11.2018
c) Rozdelenie rezervy prostriedkov SLA
GS informoval o výškach rezerv vo vybraných kapitolách v prostriedkoch SLA 2018 a predložil návrh
na ich prerozdelenie medzi jednotlivé úseky, a to nasledovne:
Rezerva z kapitoly Repre SP 2018 vo výške 24.000 eur sa rozloží medzi jednotlivé úseky do kapitoly
Repre RD 2018 podľa percentuálneho podielu každého úseku na základe Tabuľky koeficientov činnosti
úseku.
D./ PROSTRIEDKY NA PRÍPRAVU RD 2018 (neviazané prostriedky na Reprezentáciu podľa rozhodnutia P-OU)
BU

34,6%
8 315 €

UAD

44,0%
10 566 €

SU

1,9%
464 €

USK

UAL

1,0%
237 €

3,7%
878 €
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24 000 €
ULT

11,6%
2 773 €

USB

3,2%
768 €

Rezerva z kapitoly Rozvoj Asociácia vo výške 40.000 eur sa rozloží medzi jednotlivé úseky do kapitoly
Rozvoj úseku podľa percentuálneho podielu každého úseku na základe Tabuľky koeficientov činnosti
úseku.
PRÍSPEVOK ROZVOJ
VÝPOČET PROSTRIEDKOV NA OÚ
Základná suma delená na OU podľa koeficientov činnosti

40.000 eur
BU

UAD

SU

USK

UAL

ULT

USB

34,6%

44,0%

1,9%

1,0%

3,7%

11,6%

3,2%

13 858 €

17 609 €

773 €

395 €

1 463 €

4 622 €

1 280 €

Celkom

40 000 €
40 000 €

Uznesenie č. 03-18/033
P-SLA schvaľuje prerozdelenie rezervy finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 2018
podľa predloženého návrhu.
ZDRŽAL
ZA:
5
PROTI:
1
3
SA:
Rezerva z vlastných zdrojov FIS vo výške 46.000 CHF sa rozloží medzi jednotlivé úseky do kapitoly
Vlastné zdroje úseku podľa percentuálneho podielu z prínosu každého úseku na tvorbu FIS
prostriedkov za sezónu 2017/18 s použitím fixného podielu 5% vzhľadom na solidaritu voči úseku UTL,
ktorý je ako neolympijský šport vyradený z výpočtov FIS pre národné športové zväzy.
FIS VLASTNÉ ZDROJE pre OU - doplnkové rozdelenie rezervy 2018 (46.000 CHF)
BU

VÝPOČET PROSTRIEDKOV NA OÚ podľa prínosu na FIS 2018
Základná suma delená na OU podľa koeficientov činnosti
5% zo základnej sumy ako Fix pre všetky OU

Celkom pre OU z kapitoly FIS 2018
Celkom na TU OU z kapitoly FIS 2018

UAD

SU

USK

UAL

35,5%

31,3%

3,2%

0,0%

12,1%

10 473 €
1 500 €
11 973 €

9 234 €
1 500 €
10 734 €

944 €
1 500 €
2 444 €

- €
1 500 €
1 500 €

3 570 €
1 500 €
5 070 €

11 973 €

10 734 €

2 444 €

1 500 €

5 070 €

ULT

n/a

USB

Celkom

17,9%

40 000 €

- €
1 500 €
1 500 €

5 281 €
1 500 €
6 781 €

29 500 €
10 500 €
40 000 €

1 500 €

6 781 €

40 000 €

Uznesenie č. 03-18/034
P-SLA schvaľuje prerozdelenie rezervy finančných prostriedkov zo zdrojov FIS podľa predloženého
návrhu.
ZDRŽAL
ZA:
8
PROTI:
0
1
SA:
d) Vyrovnanie nákladov na Krízový štáb SLA
M. Mersich navrhol, aby sa zrušili uznesenia 29/16-385, 29/16-390 a 29/16-391 a tým sa zrušil sa Krízový
štáb SLA a záležitosti s jeho existenciou spojené.
Ďalej M.Mersich uviedol, že požaduje, aby P-SLA pristúpilo k plneniu uznesenia 29/16-382 o odmenách
členom Krízového štábu SLA a prenesení nákladov za riešenie žalôb voči SLA zo strany členov UAD
na rozpočet UAD.
J.Garaj oponoval vo veci preukázateľnosti výšky odpracovaných hodín počas trvania Krízového štábu.
Takisto nesúhlasí, aby UAD bolo spojované s touto situáciou nakoľko išlo o konkrétne osoby, ktoré
žaloby podali, alebo sa k ním pridali. To jest, nie je presvedčený, že vinníkom vzniknutej situácie je úsek
UAD ako celok a nesúhlasí, aby náklady boli vztiahnuté voči úseku am-bloc. Predložil protinávrh, aby
v prípade súhlasu P-SLA s plnením uznesenia 29/16-382 boli eventuálne tieto splátky finančných
prostriedkov rozdelené na splátkový kalendár a aby boli realizované z členských prostriedkov osôb
zapojených do žalobných podaní.
I.Ivanič argumentoval, že aj napriek tomu, že rozumie postoju J.Garaja, považuje ho za nereálny nakoľko
len základné náklady vynaložené zo strany SLA na právne služby voči žalobám a na mediálne služby na
ochranu dobrého mena SLA boli v rokoch 2016 a 2017 vyše 60.000 eur. Súhlasí, aby sa splátka rozdelila
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na 2-3 časové periódy. Avšak čo sa týka odmien, požaduje aby boli vyplatené členom Krízového štábu
jedno-rázovo.
Všetci prítomní predsedovia ostatných úsekov sa zhodli, že nesúhlasia aby rozpočty ich úsekov znášali
finančnú zodpovednosť za situáciu a súhlasia, aby zodpovednosť niesol úsek UAD, ktorého vedenie
v tom čase a vybraní členovia situáciu sériou žalôb spustili. Zvlášť sa opierajú o fakt, že všetky žaloby
(7) boli žalobcom ku dnešnému dňu zamietnuté.
Úloha č.4/3 – Členovia krízového štábu SLA predložia oprávnené vyúčtovanie výdavkov súvisiacich
s riešením vzniknutej situácie v SLA v období 07/2016 až 09/2018.
Termín : 16.12.2018

4. Sezóna 2018/2019
a) Reprezentácia 2018/2019 – stav dokumentácie
Se-SLA informoval o stave povinnej dokumentácie členov Reprezentácie SR 2018/19. Príloha č.4 –
Sumarizácia dokumentácie Repre 2018/19.
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Úloha č.5/3 – Sekretári disciplín okamžite kontaktovať tých športovcov z Reprezentácie SR, ktorí
nemajú kompletnú povinnú dokumentáciu doručenú do archívu Se-SLA.
Termín : 30.11.2018
b) Talentovaná mládež SLA 2018 – stav dokumentácie
Se-SLA informoval o stave povinnej dokumentácie členov Talentovanej mládeže SLA 2018. Príloha č.5
– Sumarizácia dokumentácie Talent 2018.
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Úloha č.6/3 – Sekretári disciplín okamžite kontaktovať tých športovcov z Talentovanej mládeže SLA,
ktorí nemajú kompletnú povinnú dokumentáciu doručenú do archívu Se-SLA.
Termín: 30.11.2018
c) Súťažný poriadok 2018/19
GS informoval o stave kontroly predložených súťažných poriadkov za jednotlivé úseky. Príloha č.6 –
Checklist súťažných poriadkov 2018/19.

Prítomní zástupcovia úsekov doplnili drobné úpravy do textov súťažných poriadkov (skoky na lyžiach,
severská kombinácia, alpský snowboarding).
T.Murgáč a J.Tánczos namietali výšku minimálneho počtu športovcov na štarte podujatia MSR v počte
cca 10 pre klasifikáciu podujatia ako „MSR“. Argumentovali, že ich odvetvia nie sú masovým športom
a nikdy v blízkej budúcnosti nebudú disponovať masovou štartovou listinou na takomto podujatí
v porovnaní s alpskými alebo bežeckými disciplínami.
Uznesenie č. 03-18/035
P-SLA schvaľuje súťažné poriadky športových odvetví UAD, BU, SU, USK, UAL a SNB pre sezónu
2018/19 vrátane pripomienok.
ZDRŽAL
ZA:
8
PROTI:
0
1
SA:
M.Malák požiadal, aby boli vykonané úpravy na webovom sídle SLA pre bežecké lyžovanie, a to
automatický výpočet priebežného poradia bodovania v Slovenskom pohári a výpočet výkonnostného
rebríčka športovcov, ktorý úsek používa pre stanovenie nominácií, a ktorý nie je identický s listinami
FIS bodov.
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Úloha č.7/3 – GS kontaktuje správcu webového sídla SLA s požiadavkou vypracovať automatický
výpočet bodovacieho rebríčku pre Slovenský pohár a výkonnostného rebríčku v bežeckých
disciplínach.
Termín: 30.11.2018
d) FIS podujatia 2018/19 – schválenie kalendára
GS predniesol plán FIS podujatí konaných na Slovensku v sezóne 2018/19.

Uznesenie č.

03-18/036

P-SLA schvaľuje kalendár FIS podujatí v sezóne 2018/2019.
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

Úloha č.8/3 – Se-SLA rozúčtuje poplatky za jednotlivé podujatia FIS podľa fakturácie zo strany FIS na
jednotlivé úseky, a Slovenskému paraolympijskému výboru za ich podujatie v Jasnej 08.-09.02.2019.
Termín: 30.05.2019
5. Vzdelávanie
a) Vzdelávací seminár SLA #02/2018
K. Saalová informovala o priebehu Vzdelávacieho semináru SLA #2, ktorý sa konal 06.10.2018.
Prítomným predstavila priebeh semináru video nahrávkou zhotovenou z tohto semináru. Celkom sa
semináru zúčastnilo 44 športových odborníkov zo zjazdového lyžovania, snoubordingu a bežeckého
lyžovania a biatlonu. Prvýkrát bol odskúšaný 2-stupňový model prednášok založený na spoločnej
prednáške pre všetky odvetvia v doobedňajšej časti a následne rozdelenie na dve odborné skupiny
(alpská a severská) v poobedňajšej časti. Tento model semináru bude zachovaný aj v budúcnosti,
nakoľko si ho prítomní veľmi pochvaľovali.
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GS sa pre prítomných vyjadril nespokojne k štruktúre účastníkov a to v zmysle, že je veľmi dobré, že
medzi prítomnými boli rôzni inštruktori a tréneri, avšak považuje za veľkú škodu, že sa semináru
nezúčastnili vôbec tréneri vrcholovej mládeže a juniorov z alpských a moderných disciplín, ktorí mohli
najviac benefitovať z prednášaných tém, nakoľko tie sa dotýkali vo väčšine prípadov vrcholového
výkonnostného športu a nie športu pre všetkých (klubový šport). Argument, že boli na rôznych
výjazdoch na ľadovcoch považuje GS za výhovorku bez reálneho opodstatnenia. GS ďalej uviedol, že
stále je tu paradigma účastníkov o tom, že hlavným účelom semináru je možnosť obnoviť si odborné
vzdelanie. To považuje za úplne chybné vnímanie semináru. Jeho primárnou úlohou je priniesť najnovšie
poznatky zo športovej vedy medzi tých odborníkov, ktorí sa venujú talentovanej mládeži
a výkonnostným športovcom. Možnosť obnoviť si platnosť odborného vzdelania je sekundárnym
sprievodným poslaním semináru. GS ďalej rozvinul toto vnímanie semináru až do takej polohy, že je
toho názoru, že ak sa takýchto vzdelávacích podujatí nebudú tréneri našej talentovanej mládeže
a vrcholových športovcov zúčastňovať a vyhovárať sa, že nemôžu, alebo nemajú čas, tak je pripravený
podobné aktivity zastaviť a nepodporovať, nakoľko sa úplne míňajú účinkom. M.Didek uviedol , že by
možno bolo dobré zvážiť nejaký mechanizmus povinnej účasti u trénerov výkonnostných športovcov,
minimálne pre trénerov športovcov zaradených do reprezentácie. GS namietol, že nesúhlasí,
a vychádza z profesionálneho predpokladu, že každý tréner, ktorý sa snaží doviesť svojho zverenca na
športový vrchol, by mal prirodzene vyhľadávať všetky dostupné možnosti na svoj odborný rast.
Považuje za nezmysel, aby SLA povinne nútila nasilu osobných trénerov našej talentovanej mládeže
a vrcholových športovcov k tomu, aby sa vzdelávali, pokiaľ oni sami toto nepovažujú za potrebné.
K.Saalová ďalej uviedla, že finančná bilancia semináru skončila s nákladom SLA vo výške 462 eur, čo je
zlepšenie oproti semináru #1 z leta 2018. Príloha č.7 – Finančná bilancia Vzdelávacieho semináru SLA
#2.

Vzatie na vedomie
P-SLA berie na finančnú bilanciu nákladov a príjmov za Vzdelávací seminár SLA #2.
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K.Saalová ďalej uviedla, že seminár #3 bude realizovaný ako praktický model „na snehu“. Predpokladané
lokality, ktoré prichádzajú do úvahy sú Králiky, alebo Jasná, nakoľko poskytujú alpské aj severské
podmienky na jednom mieste. Eventuálne ponuky tém na praktickú a teoretickú časť sa už zbierajú
a budú poskytnuté jednotlivým predsedníctvam úsekov, aby vybrali aké témy a akých prednášajúcich
odborníkov si žiadajú. Následne sa vyskladá obsah semináru #3. Predpokladaný termín je uvažovaný
najbližší víkend po ukončení finále SP v zjazdovom lyžovaní, nakoľko je registrovaný záujem priniesť
členov RT našej alpskej špičky prednášať, keďže sa pohybujú v prostredí kde sú najnovšie poznatky
a potreby. Identicky to platí aj pre severské disciplíny.
Úloha č.9/3 – Pripraviť námety na Vzdelávací seminár SLA #3 (marec 2019) a distribuovať jednotlivým
predsedníctvam úsekov, aby sa vyjadrili aké témy zaradiť do obsahu seminára.
Termín : 16.01.2019
b) Plán vzdelávania – zima 2018/19
K. Saalová predniesla aktualizovaný plán vzdelávania na najbližšie obdobie. Príloha č.8 – Plán aktivít
vzdelávania na najbližšie obdobie.

Vzatie na vedomie
P-SLA berie na vedomie aktuálny plán aktivít v oblasti vzdelávania.
c) Jednotný systém vzdelávania SLA
K. Saalová prítomných oboznámila s finálnou štruktúrou jednotného systému vzdelávania pre všetky
odvetvia v zodpovednosti SLA ako Národného športového zväzu, ktorá bola odkonzultovaná na
MŠVVaŠ, FTVŠ UK a FTVŠ UMB. Príloha č.9 – Štruktúra Jednotného systému vzdelávania SLA
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Uznesenie č.

03-18/037

P-SLA schvaľuje štruktúru Jednotného systému vzdelávania SLA
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

Úloha č.10/3 – Vypracovať Smernicu k Jednotnému systému vzdelávania SLA.
Termín : 30.04.2019

6. Zmluvy a dohody
a) Športový riaditeľ UAL
Uznesenie č. 03-18/038
P-SLA schvaľuje zmluvu športového riaditeľa a trénera Úseku akrobatického lyžovania Tomáša
Murgáča.
ZDRŽAL
ZA:
8*
PROTI:
0
0
SA:
b) Jarabica a spol. s.r.o
Uznesenie č.

03-18/039

P-SLA schvaľuje zmluvu s právnou kanceláriou Jarabica spol. s.r.o. ohľadom GDPR dokumentácie.
ZDRŽAL
ZA:
9
PROTI:
0
0
SA:
Strana 16 z 24

c) Športový riaditeľ SNB
Uznesenie č.

03-18/040

P-SLA schvaľuje zmluvu športového riaditeľa a trénera Úseku snowboardingu Mareka Hliničana.
ZDRŽAL
ZA:
8*
PROTI:
0
0
SA:
d) Zmluva TMR a.s.
Uznesenie č.

03-18/041

P-SLA schvaľuje zmluvu s TMR a.s. o tréningových lístkoch a podmienkach.
ZDRŽAL
ZA:
8*
PROTI:
0
SA:

0

e) Žiadosť o príspevok 2019
Uznesenie č.

03-18/042

P-SLA schvaľuje Žiadosť o príspevok 2019.
ZA:

8*

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

* J.Tanczos nehlasoval
7.Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
P. Penkert uviedla, že kontrola administratívnych povinností úsekov dopadla pozitívne. Poukázala však
na nezverejňovanie pozvánok na zasadnutia predsedníctiev úsekov na webovom sídle SLA, čo je
porušenie legislatívnych poriadkov SLA.
Ďalej podotkla, že by bolo prospešné, aby zverejňovanie čerpania jednotlivých kapitol úsekov bolo
publikované čím skôr vzhľadom na to, že pri schvaľovaní úhrad potrebuje vedieť, či konkrétny úsek má
vôbec v danej kapitole prostriedky.
Ďalej požaduje, aby sa zefektívnilo organizovanie pracovných ciest pri skupinových cestách a znížil sa
tak počet cestovných príkazov.
Ďalej uviedla, že KRK-SLA požaduje, aby sa zefektívnilo využívanie vozového parku SLA, respektíve
zabránilo zneužívanie vozidiel na iné účely ako podpora reprezentácie. Takisto uviedla, že servisovanie
vozidiel nie je systematicky riešené.
M.Mersich predstavil návrh na presunutie niektorých vozidiel z majetku SLA do majetku dcérskej
spoločnosti FIRN SLA s.r.o. predovšetkým ide o vozidlá, ktoré boli zakúpené priamo cez SLA a sú už
daňovo aj účtovne odpísané. Navrhuje, aby v prvej vlne bolo 6 vozidiel do FIRN SLA s.r.o. odpredané
a spoločnosť ich bude úsekom prenajímať na základe žiadosti v cene za paušál/deň plus cena/kilometer.
Prítomní sa zapojili do širšej diskusie ohľadom tohto návrhu.
GS sa vyjadril skepticky voči tomuto návrhu pokiaľ nebude FIRN SLA s.r.o. plne funkčná entita (riadenie,
účtovníctvo, evidencia, fakturácia, majetková a hospodárska zodpovednosť, výkon príjmovej činnosti
a pod.), a čím momentálne nie je.
Systém prenajímania vozového parku SLA predstavuje
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nespochybniteľný nárast činností, ktoré niekto musí vykonávať a aj za ne zodpovedať. Pripomenul, že
síce FIRN SLA s.r.o. je dcérska spoločnosť SLA, ale v prvom rade je to samostatné IČO a tým pádom
samostatná právna entita. Okrem toho má za to, že správa vozidiel je len časťou úloh, ktoré by mal
FIRN SLA s.r.o. plniť, takže otázka organizácie a riadenia a hospodárenia v tejto spoločnosti je nanajvýš
prioritná.
Vzatie na vedomie
P-SLA berie na vedomie správu Kontrolóra SLA.
8. Rôzne
a) Situácia na USK a SU – informácia
F.Vavrinčík stručne informoval o situácii na Úseku severskej kombinácie po tom ako riadna členská
schôdza zvolila jeho osobu za nového predsedu USK. Potvrdil, že R.Pretzelmayer prestal pôsobiť vo
funkcii športového riaditeľa úseku a túto činnosť bude zabezpečovať on spoločne s J.Tánczosom.
Vzatie na vedomie
P-SLA berie na vedomie správu p. F.Vavrinčíka o situácii v Úseku severskej kombinácie.
J.Garaj informoval prítomných o požiadavke P-UAD voči P-USK o vrátenie automobilu VW Multivan
PP-321CV späť do správy P-UAD.
Úloha č.11/3 – P-USK a P-UAD vyjednajú vzájomne podmienky prevodu automobilu VW Multivan
PP-321CV späť pod správu P-UAD.
Termín : 30.11.2018
b) Medzinárodná komisia SLA - informácia
GS stručne zhrnul správu Mek-SLA zo zasadnutí technických komisií v Zurichu, september 2019.
Príloha č.10 – Správa Mek-SLA – Zurich 2019.
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Vzatie na vedomie
P-SLA berie na vedomie správu Medzinárodnej komisie SLA – Zurich 2019.

c) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
Se-SLA informoval, že schválenie členstiev nových jednotlivcov do SLA je bez námietok zo strany
jednotlivých úsekov.
U dvoch klubov z biatlonového športu P-SLA neschvaľuje žiadosť o registráciu nakoľko predmet
činnosti v stanovách týchto klubov napĺňa znaky článku 6.8, písm. a) Stanov SLA.
Úloha č.12/3 – Se-SLA informovať predmetné biatlonové kluby o nesúhlasnom stanovisku P-SLA vo
veci ich žiadosti.
Termín : 30.11.2018
d) Iné
T. Murgáč vyjadril svoju nespokojnosť s činnosťou správcu sociálnych sietí p. Vrťom. Podľa jeho názoru
je nedostatočná. Príspevky by sa mali pridávať viac krát do týždňa nie len raz v týždni a nie naraz všetky.
Uviedol, že problematika riadenia a využívania sociálnych médií je dnes už ďaleko sofistikovanejšia ako
len publikovanie základných informácii zo športu a jeho diania.
Prítomní sa zapojili do širšej diskusie ohľadom konceptu a správy sociálnych sietí SLA. T.Murgáč
navrhol, aby SLA vymenilo správcu sociálnych sietí a vypovedalo zmluvu p. Vrťovi.
J.Garaj uviedol, že UAD spravuje svoje soc.siete prostredníctvom svojho športového riaditeľa
a sekretára a nepovažuje za potrebné mať ďalšiu osobu, ktorá sa stará o siete.
Vzatie na vedomie
P-SLA berie na vedomie situáciu ohľadom správy sociálnych sietí.

Pracovná časť
a) Výkonnostné ciele SLA
GS uviedol tento blok stanoviskom, že cieľom úsekov SLA musí byť na základe poznatkov výpočtu
príspevku uznanému športu nastavenie tej najsprávnejšej stratégie rozvoja daného športu na
nasledujúce obdobie, tak aby úsek bol výrazným prispievateľom k financovaniu SLA z príspevku a tým
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pádom SLA ako celok „ukrojí čo najväčší koláč“ zo štátnych zdrojov, aký umožňujú stropné limity deľby
prostriedkov zo strany MŠVVaŠ.
GS predstavil analýzu alfanumerického vzorca, ktorý sa používa na výpočet príspevku uznanému športu
2019 pre SLA. Na základe analýzy identifikoval konkrétne výsledky (odvetvie, obdobie, úroveň súťaže,
umiestnenie, počet krajín a počet športovcov), ktoré si výpočtový vzorec natiahol do výpočtu 2019 z
archívu výsledkov SLA, tj. výsledky, ktoré prispeli k prínosu. Uviedol, že výsledky boli vo vzorci pre
výpočet 2019 použité z dvoch dôvodov: za a/ boli bonitne dobré, alebo za b/ úsek nemal iné
hodnotnejšie výsledky.
Následne spätnou interpoláciou uvedené hodnoty a ich matematické parametre previedol do presne
kvantifikovateľných požiadaviek na všetky úseky a ich športovcov. Stanovil tak minimálne potrebné
počty „kvalitných“ výsledkov pre každé športové odvetvie a z akej súťaže, ktoré bude výpočtový vzorec
MŠVVaŠ požadovať nasledujúce 4 roky zo strany SLA. Príloha č.11 – S.M.A.R.T. SLA na cyklus 2022.
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Na základe toho dokáže úsek pochopiť a nastaviť stratégiu rozvoja svojho športového odvetvia tak,
aby boli splnené požadované počty a kvalita výsledkov pre výpočet príspevku uznanému športu
zákonnou metodológiou MŠVVaŠ SR na najbližšie 4 roky a rolovacím systémom aj ďalej.
Následne GS ukázal, aké súťaže (výsledky) berie výpočtový vzorec do úvahy (pre lyžovanie len ZOH,
MS, SPcelk., MSJ, YOG) – to jest, čo najlepšie umiestnenia športovcov SLA na týchto súťažiach sú
absolútnou prioritou. Takisto je možné presne identifikovať, ktorí športovci SLA sú kľúčoví „nositelia
prínosu“ a tým pádom aj riziká, keď takýto športovec z rôznych dôvodov vypadne zo súťaženia, aký to
má dopad na schopnosť úseku ho zastúpiť iným športovcom ekvivalentnej úrovne.
Na príklade snowboardingu GS ukázal ako na základe znalosti početnosti minimálnych počtov
„kvalitných“ výsledkov, ktoré musí SNB vyprodukovať a súťaží, z ktorých majú pochádzať v každom
roku, tak úsek dokáže strategicky extrapolovať, ktorí jeho športovci a v akých disciplínach tie výsledky
doručia, alebo mali by doručiť. K tomu si následne úsek musí nastaviť systémy a procesy tréningovej
a súťažnej prípravy svojich členov reprezentácie tak, aby vôbec dokázali súťažiť na požadovanej
výkonnostnej úrovni (SP, MS) a aby tie výsledky boli čo najkvalitnejšie.
M.Mersich doplnil, že všeobecne pre výsledok platí obmedzenie, že od jedného športovca sa do výpočtu
berú len tri najlepšie výsledky. Upozornil prítomných, že nemôžu mať postavený šport v úseku na
jednom, alebo iba dvoch športovcoch, ktorí jediní dokážu súťažiť vo Svetovom pohári.
GS doplnil, že úseky musia rozvíjať súčasnú talentovanú mládež smerom k výkonnosti požadovanej
úrovňou Svetový pohár, tak aby športovec okolo veku 23 rokov (koniec veku pre Talentovanú mládež
= koniec financovania športovca z kapitoly Talentovaná mládež) dokázal úspešne súťažiť v úrovni
Svetového poháru vo svojej disciplíne, keďže to je pre lyžovanie každoročná príležitosť na rozdiel od
MS (len 1 x za 2 roky) a ZOH (len 1 x 4 roky). Ďalej GS dodal, že Svetový pohár v lyžovaní je
najnáročnejšia úroveň zo všetkých súťaží a pokiaľ športovec dosahuje úspechy a vie sa presadiť v tejto
úrovni súťaže, je teoreticky isté, že bude úspešný aj na MS a ZOH (redukovaná štartová listina
s obmedzeným počtom športovcov).
Ďalej GS objasnil formuláciu „kvalitný výsledok“, kedy uviedol, že pri nastavovaní váh významu
jednotlivých odvetví sa prihliadalo na výsledkovú úroveň umiestnenia okolo 40. miesta. To jest pokiaľ
v odvetví boli dosiahnuté výsledky horšie ako +/- 40.miesto (ZOH, MS, MSJ, YOG, SPcelk) tak pri
stanovovaní váh významu každého odvetvia sa snažili váhy nastaviť, tak aby vzorec „nenaťahoval“ do
výpočtu výsledky športovcov horšie ako +/- 40. miesto, ale ťažisko váh pridali odvetviu, ktoré
disponovalo lepšími výsledkami ako +/- 40. miesto a tým pádom vzorec použije výsledky športovcov
z tohto odvetvia.
M.Mersich k tomuto doplnil, že, zmenou váh významu priradených každému odvetviu vieme ako SLA
s predstihom 2 rokov regulovať minimálne počty požadovaných výsledkov z každého odvetvia, avšak
táto „páka“ má svoje obmedzenia. Doplnil, že pokiaľ sú vo výpočte použité výsledky aj horšie tak to
preto lebo pri predmetnom úseku neexistovali výsledky kvalitnejšie a „váhová páka“ neumožňovala
eliminovať takýto úsek z výpočtu, z toho dôvodu sme museli do výpočtu zahrnúť aj „nekvalitné“
výsledky. Preto apeloval na úseky, aby nepodceňovali situáciu a to, že momentálne sa SLA teší takmer
20% nárastu prostriedkov z príspevku za posledné 2 roky, to neznamená, že to tak bude automaticky
ďalej pokračovať. Výpočet už teraz ukazuje výrazný deficit výsledkov v mládeži u všetkých úsekov
a v prípade, že sa tento jav nezastaví a úseky nezakročia v pozitívnom zmysle v systéme výchovy
a prípravy mládeže, tak sa prenesie tento jav do kategórie dospelých a môže spôsobiť v budúcnosti
nielen stagnáciu rastu príspevku ale dokonca jeho pokles (tj. princíp krivky účinnosti).
Záverom bolo zo strany štatutárov zdôraznené, že orientácia na výsledky v predpísaných súťažiach je
prioritou a je nutné pokračovať v reforme riadenia športovej prípravy smerom k čo najkvalitnejším
výsledkom na týchto súťažiach.
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Vzatie na vedomie
P-SLA berie na vedomie predpokladané počty „kvalitných“ výsledkov, ktoré je potrebné dosahovať
a doporučuje úsekom predmetnú problematiku rozpracovať v rámci ich pôsobnosti.
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9. Záver
I.Ivanič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Monika Paprčková

Viktor Halíŕ

Ján Tanczoš

Ivan Ivanič

Prílohy:
Príloha č.1 – Pozvánka a Prezenčná listina.
Príloha č.2 – Zoznam úloh a uznesení.
Príloha č.3 – Listina Talentovanej mládeže SLA 2018 v.26112018.
Príloha č.4 – Sumarizácia dokumentácie Repre 2018/19.
Príloha č.5 – Sumarizácia dokumentácie Talent 2018.
Príloha č.6 – Checklist súťažných poriadkov 2018/19.
Príloha č.7 – Finančná bilancia Vzdelávacieho semináru SLA #2.
Príloha č.8 – Plán aktivít vzdelávania na najbližšie obdobie.
Príloha č.9 – Štruktúra Jednotného systému vzdelávania SLA
Príloha č.10 – Správa Mek-SLA – Zurich 2019.
Príloha č.11 – S.M.A.R.T. SLA na cyklus 2022.
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