ZÁPIS
z 41. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

9.4.2018_10.00 hod.

Miesto:

Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Prítomní členovia P-SLA:

Ivanič, Mersich, Garaj, Šandor, Tánczos, Halíř, Poľanová, Hliničan (8)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Kristína Saalová, Tomáš Murgáč, Michal Malák

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Ladislav Šándor, Marino Mersich

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 - informácia
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
b) Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Personálne záležitosti
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
b) sekretár alpských disciplín - informácia
c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
8. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
b) Informačný systém športu - informácia
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
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d) 16.VZ KŠZ - informácia
11. Záver
41. zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Ladislav
Šandor a Marino Mersich. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA
bude zo zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Henrieta Balážová, Marek Hliničan a Natália Šlepecká sa za neprítomnosť ospravedlnili generálnemu
sekretárovi. Ľudovít Kartík informoval sekretariát SLA, že sa neplánuje zúčastniť.
Prezident vyzval Kristínu Saalovú, novú manažérku Vzdelávania, aby sa predstavila.
GS, L. Šandor a M. Malák navrhli doplniť do programu nasledovné témy:

3. Financie:
d) Účtovná uzávierka 2017 a 2014/15
e) Kongres FIS 2018 – schválenie výpravy
10. Rôzne:
e) SOV pracovné stretnutie - informácia
f) FIS komisie SU/USK – informácia
g) SOV ocenenia
Upravený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 – informácia
d) Účtovná uzávierka 2017 a 2014/15

e) Kongres FIS 2018 – schválenie výpravy
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
b) Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Personálne záležitosti
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
b) sekretár alpských disciplín - informácia
c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
8. Vzdelávanie
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a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
b) Informačný systém športu - informácia
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
d) 16.VZ KŠZ - informácia
e) SOV pracovné stretnutie - informácia
f) FIS komisie SU/USK – informácia
g) SOV ocenenia
11. Záver
Nikto nemal pripomienky k takto upravenému programu. Predsedajúci dal v úvode schváliť upravený
program 41. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

41-18/543

P-SLA schválilo program 41. zasadnutia P-SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh a uznesení z predošlých zasadnutí P-SLA.

K úlohe # 2 z 36. P-SLA – (ŠR doručia na Se-SLA dokumenty – tréningové denníky, podľa
evidenčného listu, za každého športovca zaradeného do Talentovanej mládeže.) GS pripomenul, aby
ŠR doručili vyhodnotené tréningové denníky za Talentovanú mládež 2017 na Se-SLA k archivácii.
P.Penkert pripomenula nedoriešný úmysel ohľadom poistenia štatutárov. GS doplnil, že ponuky od
poisťovní boli nedostatočné, alebo dokonca neprijateľné.
Úloha # 1 z 41. P-SLA – Overiť na iných NŠZ akým spôsobom majú riešené poistenie štatutárov.
Termín: 30.04.2018
3. Financie 2017
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
- GS oprezentoval stav finančných prostriedkov na transparentných účtoch jednotlivých OU.
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
- I. Ivanič uviedol, že bez prítomnosti zástupcu z UAD nechce preberať tému rozpočtu,
nakoľko je to veľmi dôležité poznať predstavu UAD. Takisto je dôležité s vedením UAD
rozhovor o situácii a predstavách a plánoch, ktoré už boli absolvované s ostatnými úsekmi.
- J. Garaj informoval, že UAD zatiaľ stále nemá realizovaný výber na športového riaditeľa
UAD.
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c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 – informácia
- GS uviedol, že v tomto čase predpokladal na základe informácie z MŠVVaŠ, že záverečná
správa o kontrole už bude doručená, avšak zatiaľ sa tak nestalo, takže k tomuto bodu nemá
podklad na prejednanie.
d) Účtovná uzávierka 2017
- GS uviedol, že evidujeme nezdokladované platby z účtu USK v celkovej sume 3.600 eur.
Návrh účtovníčky a auditorky pre P-SLA je vyzvať predsedu úseku Ľ. Kartíka, ktorý výbery
vykonal aby tieto prostriedky vrátil do 30.04.2018. V prípade nevykonania tohto pokynu
štatutári podajú na Ľ. Kartíka trestné oznámenie za spreneveru.
Úloha # 2 z 41. P-SLA – Predsedovi úseku USK zaslať oficiálny list, aby vrátil nezdokladované
prostriedky vybraté z účtu Úseku severskej kombinácie do 30.04.2018. Termín: 14.4.2018
-

GS ďalej prezentoval výsledky z inventarizácie dostupných podkladov od pôvodnej účtovníčky
SLA z úhrad realizovaných do februára 2015. V tom čase bol prechod účtovno-ekonomickej
agendy a platby realizovala pôvodná organizácia a účtovne sa niektoré doklady evidovali
novou organizáciou, s tým, že dané úhrady neboli zdokladované z pôvodnej organizácie a
podkladové súbory boli nekompletné. Tieto nekompletné „transakcie“ nepredstavujú
nezbytne nutne chýbajúce prostriedky, ale ide o účtovno-evidenčnú záležitosť.
Návrh účtovníčky a auditorky: Prijať formálne uznesenie P-SLA o preúčtovaní tejto sumy na
ťarchu nákladov SLA a vyčistiť tak účet.

Uznesenie č. 41-18/544
P-SLA schvaľuje návrh audítorky SLA k pohľadávkam z rokov 2014 a 2015 o preúčtovaní tejto sumy
na ťarchu nákladov SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Pozn.: Prišiel Marek Hliničan. Predsedníctvo je prítomné v počte 8.
e) Kongres FIS 2018 – schválenie výpravy
f) GS informoval, že uzavrel zloženie MeK-SLA, ktorá vycestuje na Kongrese FIS 2018.
Uznesenie č. 41-18/545
P-SLA schvaľuje výpravu medzinárodnej komisie na Kongres FIS 2018 v R.Cagala, J.Gantnerová,
J.Palovičová, M.Kupčo ml., M.Malák, T.Murgáč, J.Hermély, M.Hliničan a L.Šandor.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Úloha # 3 z 41. P-SLA – Predseda MeK-SLA pristúpiť k zakúpeniu leteniek pre výpravu
a ostatných náležitostí súvisiacich s vycestovaním členov komisie. Termín: 15.04.2018
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
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-

-

GS pripomenul OU že treba vykonať vyhodnotenie sezóny v súvislosti s návrhom talentov na
2018, doručiť tréningové denníky do archívu Se-SLA, vyhodnotiť splnenie kritérií na
zaradenie do RD 2018/19.
T. Murgáč upozornil na anomáliu v kalendári FIS pre akrobatov a snowboarding, kedy sú MSJ
Freestyle 2018 naplánované na južnej pologuli na N. Zélande v termíne 08-09/2018.

Úloha # 4 z 41. P-SLA – OU vyhodnotiť sezónu a vytvoriť návrh na zaradenie do Talentovanej
mládeže 2018, do RD skupín 2018/19. Termín: 30.04.2018
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
- GS požiadal ŠR úsekov aby na základe výsledkových listín a evidencie pripravili zoznam
aktívnych pretekárov podľa klubov na výpočet príspevku, aby proces rozdelenia prostriedkov
na kluby začal ešte pred letnými mesiacmi roka.
Úloha # 5 z 41. P-SLA – ŠR OU vyhodnotiť sezónu z hľadiska rozdelenia príspevku z kapitoly
„Šport mládeže (kluby)“. Termín: 30.04.2018
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
Uznesenie č.

41-18/546

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ULT na sezónu 2018.
ZA:

7

-

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1 (Tanczos)

GS uviedol, že P. Ďurčo požiadal o presunutie schvaľovania SP BU pre kolieskové lyže 2018
na ďalšie rokovanie P-SLA.
GS vyzval zástupcu SU aby informoval P-SLA v akom štádiu prírpavy je SP pre letnú časť
skokanskej sezóny 2018.

Úloha # 6 z 41. P-SLA – ŠR pre SU a USK predloží na schválenie SP SU a USK 2018/19 na 42.PSLA. Termín: 30.04.2018
b)
-

Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
GS odprezentoval návrh štatút športovca na sezónu 2018/19
Štatút športovca a reprezentanta 2018/19 tvorí prílohu tohto zápisu.
GS požiadal o názor členov P-SLA na úpravu bodu 5.10 štatútu ohľadom podielu plôch SLA
vs reprezentant.

Uznesenie č.

41-18/547

P-SLA schvaľuje štatút športovca a reprezentanta 2018/19 s úpravou v bode č. 5.10. na 50%.
ZA:

8

-

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

I. Ivanič požiadal P-SLA o mandát pre štatutárov, aby mohli v záležitosti štatútu na sezónu
2018/19 vyjednávať s Petrou Vlhovou v mene SLA.
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Uznesenie č. 41-18/548
P-SLA schvaľuje mandát štatutárom SLA na individuálne vyjednávanie v záležitosti štatútu na sezónu
2018/19 s Petrou Vlhovou v mene SLA.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
- GS vyzval vedenia úsekov ku vyhodnoteniu splnenia kritérií predpisu Talentovaná mládež
a doručeniu zoznamu športovcov, ktorí sú navrhovaní do skupiny Talentovaná mládež SLA
2018 vrátane informácie o veku športovca, úroveň súťaže v ktorej súťažil a výhľad úrovne
súťaže v ktorej bude súťažiť v sezóne 2018/19.
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
- I. Ivanič informoval o priebehu stretnutia s vedením VŠC Dukla, na ktorom sa zúčastnil so
štatutárom J. Garajom a GS. Zo zoznamu športovcov SLA vedenie VŠC vidí reálne zaradenie
športovcov A.Žampu, An.Žampu, M.Falata a P.Vlhovú. Ostatní športovci kategórie „dospelí“
zo zoznamu nepredstavujú výkonnostne úroveň športovca na zaradenie do VŠC. Jednania
budú pokračovať v nasledujúcich dňoch a následne aj diskusie o zaradení vybraných
športovcov z kategórie „mládež“. Vedenie VŠC Dukla požaduje doplniť k doručeným HŠP aj
informáciu o výške finančného plnenia zo strany SLA pre vyššie uvedených športovcov.
Uznesenie č. 41-18/549
P-SLA schvaľuje na základe uznesení OU SLA návrh na zaradenie športovcov do VŠC Dukla za:
UAD - UZN. 1-32/2018 – Vlhová P., Žampa A., Žampa An., Falát M.,
BU - UZN. EL-7/18 – Procházková A., Šulek M., Segeč A.
P-SLA tento návrh predloží na vedenie VŠC Dukla po skončení jednaní s VŠC Dukla a zhodnotení
výsledkov jednania.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

6. Informácia z KRK
a) Informácia z kontrolnej činnosti
KRK na svojom 11. zasadnutí prerokovala:
- opätovne žiada P-SLA o splnenie uzn. P-SLA č.29-16/382, ak P-SLA zmenilo názor, je potrebné
toto uzn. zrušiť,
- opätovne žiada P-SLA o uzn. ohľadom čerpania účelovo určených financií pre TOP tím čerpanie na sparing partnera,
- opätovne žiada GS o spracovanie tzv. checklistu pre šport. riaditeľov,
- opätovne žiada športové odvetvia, príp. zodpovedných pracovníkov, o spracovanie zoznamu
uzn. športových odvetví do formátu .xls s členením na uzn. ČS a P-ŠO,
- žiada o doplnenie KPFD o konkrétne mandáty,
- informácie o otvorených kontrolách - evidencia majetku - KRK čaká na termín s účtovníčkou
SLA, čerpanie oprávnených prostriedkov - bolo skontrolované vyúčtovanie na ministerstvo
pred odoslaním, niektoré položky boli presunuté do inej kapitoly, boli kontrolované správne
dátumy úhrad zadané vo formulári a niektoré boli opravené, veľké výhrady má KRK k
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-

nezúčtovaným zálohám, resp. k neskorému zúčtovaniu záloh. KRK bude zastavovať
financovanie odvetví, ak aj napriek výzve nebude záloha zúčtovaná. Ďalšie výhrady sú k
nezúčtovaným výberom z TÚ, kde v prípade severskej kombinácie sa KRK stotožňuje s
návrhom audítora a účtovníčky SLA a žiada o okamžité vrátenie financií. Do budúcna žiada
zablokovať karty a prístupy k tým TÚ, kde SLA eviduje nezúčtovania; kontrola archivácie
dôležitých dokumentov SLA - KRK berie na vedomie, že zápisy 2017 sú na webe, no žiada o
dodanie originálov,
KRK informuje P-SLA, že ak nebude predložený plán čerpania financií, od 1.6. bude mať ŠO
zastavené financovanie,
informácie o činnosti predsedníčky KRK,
informácie o postupe pri kontrole delegačných kľúčov na ČS ŠO a žiadosť o dodanie a
zverejnenie oficiálnych výsledkov všetkých podujatí SLA, inak nebude možné uznať body tým
pretekárom, ktorých sa predmetné preteky dotýkajú.

7. Personálne záležitosti
Pozn.: Odišiel p. Viktor Halíř. Predsedníctvo je prítomné v počte 7.
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
- GS informoval, že Mgr. Kristína Saalová prijala zamestnaneckú ponuku SLA na pozíciu
„manažér pre vzdelávanie“ s dňom nástupu 16.3.2018.
b) sekretár alpských disciplín - informácia
- GS informoval, že A. Tencer rezignoval na ponuku SLA z osobných dôvodov. GS následne
prezentoval profil Zuzany Senčekovej, ktorá sa uchádzala o ponuku „športový riaditeľ“ a dala
prednosť ponuke „sekretár alpských disicplín“. GS a VK po konzultácii s tretím členom
výberovej komisie, J. Garajom, realizovali výberový pohovor a doporučili členom P-SLA
schváliť Zuzanu Senčekovú do pracovno-právneho vzťahu s SLA na predmetnú pozíciu.
Uznesenie č.

41-18/550

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidátku Zuzanu Senčekovú. GS
zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
- GS informoval, že J. Galajda rezignoval na ponuku SLA z osobných dôvodov. GS následne
prezentoval profil Martiny Husárovej, ktorá sa uchádzala o ponuku „administratívny
pracovník SLA“ v decembri 2016 a bola kontaktovaná vzhľadom na to, že jej profil výrazne
viac vyhovoval súčasnej ponuke ako ponuke o ktorú sa uchádzala predtým. Martina Husárová
potvrdila seriózny záujem a GS a VK po konzultácii s tretím členom výberovej komisie, J.
Garajom, realizovali výberový pohovor. GS a VK doporučili členom P-SLA schváliť Martinu
Husárovú do pracovno-právneho vzťahu so SLA na predmetnú pozíciu.
- M. Malák uviedol, že sa mala predmetná ponuka poslať všetkým členom Bežeckého úseku
a zistiť, či niekto nie je k dispozícii a umožniť tak človeku „zvnútra“ získať toto miesto.
- I. Ivanič oponoval s tým, že ponuka bola riadne zverejnená na webstránke SLA a pracovnom
portáli „Profesia“ a to dostatočne dlhú dobu.
- J. Garaj doplnil, že celkom prišlo 16 žiadostí, takže zverejnenie bolo podľa neho dostatočné.
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-

-

M. Malák oponoval, že bola zimná súťažná sezóna a členovia tak nesledujú web stránku často.
M. Hliničan oponoval, že to je absurdné, ak členovia BÚ nesledujú web stránku v zime, tak
má za to, že teraz na jar a v lete, ju už vôbec nebudú sledovať.
GS ukončil diskusiu konštatovaním, že on potrebuje do tímu na túto pozíciu „športového
manažéra“ a človeka nezaťaženého paradigmou z vnútra úseku, a ktorého si vyškolíme podľa
našich potrieb (rozumej „potrieb sekretariátu“).

Uznesenie č.

41-18/551

P-SLA schvaľuje za Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidátku Martinu
Husárovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

8. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
- K. Saalová odprezentovala nosné oblasti Vzdelávania, na ktoré sa musí asociácia zamerať.
Vykonala úvodnú primárnu analýzu stavu týchto oblastí a je nútená konštatovať, že vo
všetkých oblastiach bude nutné zaviesť systém riadenia a kontroly a uviesť mnohé základné
procesy do pohybu, ktoré sa síce zdajú navonok ako funkčné ale v skutočnosti, alebo
neexistujú, alebo sa úplne míňajú účinkom. Oblasti prvotného rozboru sú nasledovné:
Akreditácie
Základné vzdelávanie
Nadstavbové vzdelávanie,
Doškoľovanie a odborné semináre
Rozhodcovia
Financie
Akreditácie – aktuálne vs neaktuálne, nedokončené, chýbajúce. Aké odbornosti chceme
vzdelávať (príjem), aké odbornosti musíme vzdelávať (povinnosť), aké odbornosti
potrebujeme vzdelávať (potreba). Kto sú garanti a kto školitelia a kde sú dnes a čo robia?
Videl ich niekto? Vie vôbec ten človek, že je garant pre Národný športový zväz? Ako je
zapojený garant do zlepšovania ponúkaného programu vzdelávania, ktoré garantuje?
Základné vzdelávanie – Tréner a Inštruktor I. stupňa. – ako často robiť kurzy a pre koho?
Koľko to stojí a aký je pomer náklad vs výnos? Aký je prínos? Kto sú naši lektori? Chceme
tých čo máme dnes? Aké majú zmluvy? Majú vôbec zmluvy? Čo je to lektorský zbor, videl ho
niekto? Ako toto ideme celé riadiť?
-

-

Nadstavbové vzdelávanie – Tréner II.-III. stupňa, Inštruktor II.-III. stupňa – ako často robiť
kurzy a pre koho? Čo od toho očakávame? Aká je úloha tohto produktu?
Doškoľovanie a odborné semináre – čo chceme doškoľovať? Ako často? Aký môže byť
formát? Štruktúra postupného doškoľovania? Kto je to doškoliteľ? Máme vôbec takých
odborníkov?
Rozhodcovia – Base level rozhodca I. stupňa, upper level rozhodca II.-III. stupňa, rozhodca
FIS, TD FIS – koľko ich potrebujeme? Vie vedenie úseku či má vôbec rozhodcov na
zabezpečenie si svojej povinnosti organizovať celonárodnú súťaž mládeže a dospelých?
Organizujú to kluby a majú tie kluby vôbec licencovaných rozhodcov?
Financie – aký je rozvrh kurzov, aký je rozvrh doškolení a seminárov, aká je cena lektora, aký
materiál potrebujeme kúpiť? A koľko toto všetko čo sme si povedali predtým bude stáť?
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-

-

Záverom K. Saalová ukázala aktuálnu štatistiku trénerov a rozhodcov v úsekoch a stav
platnosti licencií. Pri rozhodcoch skonštatovala, že stav je žalostný a je ohrozená naša
schopnosť odborne organizovať celonárodnú súťaž v niektorých športoch. Pri tréneroch
poukázala na vysoký podiel trénerov s neplatnými licenciami a poukázala na neznalosť
rozdielu medzi „odborným vzdelaním“ a „platnou licenciou SLA“.
J. Garaj doplnil opis reálnej situácie, kedy bol svedkom, že autor trate určený na preteky
žiactva zjazdárov nemal nielenže platnú licenciu, ale ani min. požadované odborné vzdelanie.

GS uzavrel tento blok konštatovaním, že je zvykom formulovať úlohu do zápisu, ale ako je zrejmé
z vyššie uvedeného, úloha je tak rozsiahla a jasná, že je evidentné, že to vyžaduje intenzívnu
a systematickú mravenčiu prácu. Doplnil, že nevidí žiadny význam v kreovaní formálnej Komisie
vzdelávania tak ako tomu bolo doteraz, ale naopak podporuje individuálny projektový prístup
založený na vytváraní účelovej pracovnej skupiny konkrétnych špecialistov na určitú jednu konkrétnu
problematiku, ktorej úlohou je pod vedením manažérky pre vzdelávanie vybudovať a sfunkčniť určitý
systém, odstrániť určitý problém, rozvinúť a aplikovať do praxe nejaký nový návrh a pod.
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
- GS predložil návrh dátumu na 31.5.2018, miesto Poprad, Hotel Tatra, čas 12:00
- GS pripomenul úsekom, že máme povinnosť zverejniť listiny delegátov a náhradníkov
delegátov, na webovom sídle najneskôr 7 dní pred konaním zasadnutia, tj. primárny výstup
z úsekovej ČS smerom do Konferencie. Doplnil, že delegačný kľúč je viac menej jasný, pri
UAD a BU si musíme prepočítať nadstovkové počty športovcov a variabilná časť kľúča je
evidentná a zrejmá, keďže počty športovcov spĺňajúcich podmienky variabilnej časti kľúča sú
takmer nula.
Uznesenie č. 41-18/552
P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2018 dňa 31.mája 2018 (štvrtok) s miestom konania: Hotel
Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad o 12,00 hod.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č. 41-18/553
P-SLA schvaľuje program riadnej Konferencie SLA 2018, ktorý bude zaslaný delegátom v pozvánke.
1.
Otvorenie
2.
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
3.
Schválenie programu Konferencie
4.
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
5.
Schválenie volebného poriadku Konferencie
6.
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
7.
Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,
8.
Potvrdenie uznesení z riadnej Konferencie SLA 2017
9.
Potvrdenie uznesení z mimoriadnej Konferencia SLA 2017
10.
Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2017
11.
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12.
Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13.
Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
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športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
14.
Schválenie odmien funkcionárom SLA (časť B Smernice o mzdových náhradách SLA)
15.
Prestávka
16.
Voľby (Prezident SLA, viceprezidenti SLA, členovia P-SLA)
17.
Diskusia
18.
Správa volebnej komisie
19.
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2018
20.
Záver
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

10. Rôzne
Pozn.: Odišla p. Monika Poľanová. Predsedníctvo je prítomné v počte 6.
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
- GS uviedol, že zoznam nových žiadateľov bol zaslaný všetkým ŠR
b) Informačný systém športu - informácia
- GS informoval, že je spracovaná prvá časť exportov (všeobecné údaje o fyzických
a právnických osobách), a budeme ich nahrávať do systému. Údaje budú následne
referencované cez rodné číslo z databázou MV SR a spätne nahraté do SLA evidencie. Tým
zabezpečíme správnosť vo všeobecných údajoch a následne pristúpime k exportom
odborností a športovej príslušnosti. Autori systému nám doručili integračnú smernica na
prepojenie systéme evidencie SLA a ISŠ, ktorá bude preštudovaná naším IT správcom
a následne sa rozhodnem ako ďalej postupovať v tejto veci.
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
- Obdržali sme ponuky 2 subjektov k danej záležitosti. GS a VK doporučujú spoluprácu s
advokátskou kanceláriou Jarabica, ktorá sa danou problematikou zaoberá pre oblasť športu
a kde sme poslali prvotné podklady na ocenenie projektu.
- GS uviedol, že pôjde o administratívne náročnú záležitosť s dopadom na všetky úseky a na
všetky ich admin aktivity vzhľadom na to, že takmer všetko s čím administratívne pracujeme
obsahuje v sebe nejaký osobný údaj člena SLA.
- P. Ivanič informoval zo stretnutí na Nemeckom lyžiarskom zväze, že táto záležitosť významne
rezonuje v športe aj na západ od nás a bude mať praktický dopad na zverejňovanie
výsledkových listín, športových profilov, medializácie podujatí, športovcov a pod.
d) 16.VZ KŠZ - informácia
- GS pripomenul, že 24.04.2018 je VZ KŠZ a SLA má 2 hlasy pre 2 delegátov. Doplnil, že
z dôvodu pracovnej stáže v kancelárii Generálnej sekretárky FIS , v centrále FIS, nemôže SLA
v tom čase zastupovať na predmetnom zasadnutí.

Úloha # 7 z 41. P-SLA – 41. P-SLA poveruje účasťou na zasadnutí VZ KŠZ L. Šandora a T.
Murgáča. Termín: 10.04.2018

e) SOV pracovné stretnutie
- informoval o individuálnych stretnutiach SOV s každým NŠZ v rámci ukončenia OH cyklus
cieľom evaluácie uplynulého obdobia a výhľadu na nasledujúce obdobie. Termín stretnutia je
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16.4.2018 alebo 23.4.2018. P-SLA sa zhodlo preferovať termín 16.4.2018. SOV doporučuje aj
prítomnosť zástupcov odborných úsekov.
Úloha # 8 z 41. P-SLA – GS zorganizovať stretnutie s SOV na základe žiadosti SOV na deň
16.04.2018. Termín: 10.04.2018
f) FIS Komisie SU/USK
- GS informoval, že 13.-14.4.2018 zasadajú v Zurichu všetky komisie a sub-komisie odvetví
skoky na lyžiach a severská kombinácia. Z posledného zasadnutia MeK-SLA vyplynulo, že
p.P.Chudý za zúčastní, avšak p.P.Chudý svoju účasť nepotvrdil a oznámil, že sa nezúčastní. GS
považuje vzniknutú situáciu za diplomatiký faux-paus (že sa nikto z členov Mek-SLA týchto
komisií (P.Chudý a T.Károly) neúčastní), a to predovšetkým vzhľadom na momentálne
vyvinuté diplomatické úsilie presadiť do komisie Skoky na lyžach, zástupcu SLA, a to ako na
strane FIS Council tak aj na strane podpory z Poľského lyžiarskeho zväzu. GS a J.Tanczos sa
zhodli na pokuse kontaktovať M.Mesíka či by bol schopný v tak krátkom čase vycestovať ako
hosť za SLA.
Úloha # 9 z 41. P-SLA – GS kontaktovať M.Mesíka vo veci účasti zasadnutí FIS komisií skokov na
lyžiach a severskej kombinácie. Termín: 10.04.2018
g) SOV ocenenia
- GS informoval, že zo strany OU na výzvu SOV predkladať návrhy na výročné ocenenia SOV
prišli 3 návrhy: P-UAD navrhuje na Cenu P. Schmidta športovkyňu P.Vlhovú a na cenu M.
Pálfyovej športovkyňu V.V. Zuzulovú. L.Sandor navrhol na cenu SOV pre jubilanta p.P.Kutlíka.
Úloha # 10 z 41. P-SLA – GS spracovať návrhy na SOV ocenenia a doručiť na SOV. Termín:
10.04.2018
10. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Hyblerová

Ladislav Šándor

Marino Mersich

Ivan Ivanič

9.4.2018

25.4.2018

30.4.2018

9.4.2018
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 41. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 41. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení – uverejnené na webovej stránke SLA

4.

Štatút športovca a reprezentanta 2018/19
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