ZÁPIS
z 18. zasadnutia Predsedníctva SLA

Termín zasadnutia:

02.08.2021 o 10:00h

Miesto:

Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

I. Ivanič, Š. Marton, J. Hermély, M. Kubiš, P. Červeň, Ľ. Masár, M.
Hliničan

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Z. Hvizdošová

Overovatelia:

P. Červeň, M. Hliničan

PROGRAM:
Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení z P-SLA
Správa z konferencie SLA 2021 – uznesenia a úlohy
Správa z ČS UAD – výzva novému vedeniu na predstavenie športovo-politickej koncepcie pre najbližšie
obdobie v úseku UAD
5. Predstavenie nových členov P-SLA
6. Doplnenie, resp. výmena v KRK SLA a doplnenie komisie pre riešenie sporov
7. Hlasovanie o zmene uznesenia 29-16/382 o krízovom štábe z roku 2016
8. Uznesenie o riadení a kompetenciách krízového štábu vrátane nariadení o jeho fungovaní v zmysle diskusie
z Konferencie SLA 2021 30.06.2021
9. Správa z činnosti krízového štábu – Martin Kurcáb, prejednanie zmluvy predsedu krízového štábu Martina
Kurcába
10. Návrh systému zapožičiavania majetku SLA
11. Používanie prostriedkov SLA od 15.8.2021
12. Rôzne – digitalizácia, databanky...

1.
2.
3.
4.

1. Otvorenie
18. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA a skonštatoval uznášania
schopnosť pléna. Stretnutia sa nezúčastnili Mesík, Zlevský, Retter. Zápis vypracuje Z. Hvizdošová, overia P. Červeň
a M. Hliničan. Predsedajúci oboznámil prítomných s programom predsedníctva (príloha č. 1).
Uznesenie č.

18/21/346

P-SLA schvaľuje program na 18. P-SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŹAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení z P-SLA
Úlohy z predchádzajúceho predsedníctva skontrolované a splnené.
3. Správa z Konferencie SLA 2021 – uznesenia a úlohy
Úlohy z Konferencie skontrolované, splnené. Ostáva vypracovať a zaslať žiadosť SLA o členstvo v Interski Slovakia.
4. Správa z ČS UAD – výzva novému vedeniu na predstavenie športovo-politickej koncepcie pre najbližšie obdobie
v úseku UAD
Š. Marton informoval o základnej kostre úseku - určenie úloh a prekopanie systému (fungovanie, repre, vzdelávanie,
financovanie, preteky, tréningové kopce,..) Verí tomu, že do 2 týždňov to bude pripravené. Chcú ukázať, že ÚAD
dokáže fungovať s cieľom návratu športovcov bez diskriminácie. Dôležité je komunikovať s rodičmi a vrátiť deti späť
do SLA.
5. Predstavenie nových členov P-SLA
Prezident privítal nových členov P-SLA, ktorí sa v krátkosti predstavili.
6. Doplnenie, resp. výmena v KRK SLA a doplnenie komisie pre riešenie sporov
Každý úsek na svojej ČS navrhne maximálne troch členov KRK, z ktorých potom P-SLA hlasovaním vyberie
právoplatných členov KRK za každý úsek.
Predsedníctva jednotlivých úsekov, ktoré nemajú svoje zastúpenie v komisii pre riešenie sporov (ÚAD, SÚ, ÚSK, ÚLT,
SNB) si zvolia svojho zástupcu tak, aby každé odvetvie malo v orgáne pre riešenie sporov svojho zástupcu.
V nadväznosti na nomináciu členov KRK, ktorí budú schvaľovaní úsekovými členskými schôdzami, P-SLA upravuje aj
znenie organizačného poriadku v zmysle nižšie uvedeného uznesenia.
Uznesenie č.

18/21/347

P-SLA Článok 10. bod 1. Organizačného poriadku zo dňa 1.3.2017 sa mení nasledovne:
1. Najvyšším orgánom úseku je členská schôdza úseku, ktorú tvoria delegáti – športové
organizácie alebo športové kluby, ktoré sú členmi SLA, majú ku dňu 31.12.
predchádzajúceho roku príslušnosť k úseku v zmysle týchto stanov, majú splnené členské
povinnosti SLA pre príslušný rok a majú najmenej jeden hlas určený v zmysle kľúča podľa
bodu 21.2. tohto čl. stanov. Športová organizácia alebo športový klub môže byť na členskej
schôdzi zastúpená štatutárnym orgánom športovej organizácie alebo klubu, alebo ním
písomne splnomocnenou osobou, ktorá musí byť členom príslušného klubu (športovej
organizácie), športového odvetvia a SLA. Členská schôdza úseku sa musí konať najneskôr
do 31.05. kalendárneho roka.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

7. Hlasovanie o zmene uznesenia 10-19/154 o jednorazovej odmene z roku 2019
Uznesenie č.

18/21/348

P-SLA opravuje a mení uznesenie 10-19/154 o krízovom štábe z roku 2016 a pôvodné znenie
nahrádza na základe chybne uvedeného uznesenia v zápise 10. P-SLA 2019, a to takto: P-SLA
priznáva jednorazovú odmenu za aktivity vykonané v roku 2016 týmto osobám a v tomto rozsahu:
I. Ivanič 2.585 €, M. Mersich 8.344 €, M. Kurcáb 6.800 € a preúčtovanie D. Kubusová 1.010 €.
ZA:
6
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1

8. Uznesenie o riadení a kompetenciách krízového štábu vrátane nariadení o jeho fungovaní v zmysle
diskusie z Konferencie SLA 2021 30.06.2021
Vzhľadom k personálnym zmenám, ktoré nastali na Konferencii SLA 2021, je potrebné nastaviť aj nové personálne
zloženie krízového štábu a úlohy jednotlivých členov. Tieto personálne zmeny a konkrétne úlohy, ako aj zaradenie
krízového štábu v organizačnej štruktúre SLA, budú stanovené v mesiaci august 2021.

9. Správa z činnosti krízového štábu – Martin Kurcáb, prejednanie zmluvy predsedu krízového štábu Martina
Kurcába
M. Kurcáb informoval prítomných členov o doterajšej činnosti krízového štábu a úlohách, ktoré má krízový štáb splniť
v najbližšom období.
Predmetom diskusie bola ďalšia forma zazmluvnenia predsedu krízového štábu M. Kurcába, čo bude doriešené
v mesiaci august 2021.
10. Návrh systému zapožičiavania majetku SLA
Sekretariát vypracuje harmonogram využitia služobných vozidiel tak, aby každý úsek mal prehľad o využití
a dostupnosti jednotlivých áut.
Členovia P-SLA boli informovaní o majetku, ktorý prevzali bývalí členovia SLA a do dnešného dňa ho napriek výzvam
nevrátili. Bývalých členov ÚAD bude v tejto veci kontaktovať Š. Marton.
11. Používanie prostriedkov SLA od 15.8.2021
Noví predsedovia jednotlivých úsekov sa oboznámia s platnými uzneseniami predsedníctiev svojich úsekov
a preveria, či z nich nevyplývajú nedoriešené finančné záväzky a či sa platné uznesenia dodržiavajú.
Viceprezidenti Š. Marton a J. Hermély po detailnom oboznámení sa s finančnou situáciou v SLA navrhnú ďalšie kroky
finančného správania SLA.
Uznesenie č.

18/21/349

P-SLA v rámci efektívnosti a hospodárnosti poveruje štatutárov – viceprezidentov preskúmať uznesenia prijaté do
Konferencie 2021 za účelom ich aktualizácie, ktorá prebehne elektronickým hlasovaním.
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŹAL SA:
0
SLA dnes nemá garantovanú príjmovú časť. Aktuálne bežia projekty na zlepšenie finančnej situácie SLA.

12. Rôzne – digitalizácia, databanky ...
M. Hliničan upozornil prítomných na zlú organizáciu uskutočnených tlačových konferencií SLA. Po diskusii prítomní
dospeli k dohode, že za organizáciu a koordináciu tlačovej konferencie bude zodpovedať jedna konkrétna osoba.
Upozornil tiež na potrebu zmeniť a zlepšiť informačné toky.
Z diskusie vyplynula potreba zmeny členov Legislatívno-právnej komisie. Konkrétnymi menami na návrh jednotlivých
úsekov sa bude zaoberať najbližšie P-SLA.
Každý úsek určí zodpovednú osobu, ktorá sa bude spolupodieľať na aktualizácii stanov SLA - termín do 15.8.2021
V poslednej sezóne komunikáciu s SOŠV ohľadom prihlasovania pretekárov na preteky FIS zabezpečovali športoví
riaditelia jednotlivých úsekov. Vzhľadom k personálnym zmenám v SLA je pre sezónu 2021/2022 potrebné za každý
úsek stanoviť zodpovednú osobu, ktorá bude túto komunikáciu zabezpečovať.
Uznesenie č.

18/21/350

P-SLA nariadilo predsedom jednotlivých úsekov poveriť konkrétnu osobu zodpovednú za
komunikáciu s MŠVVaŠ, rezortnými strediskami a SOŠV na prihlasovanie športovcov na preteky FIS
a zabezpečenie ich finančnej prípravy. Termín nahlásenia kontaktnej osoby je do 15.8.2021.
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŹAL SA:
0
Prezident SLA informoval, že v dohľadnej dobe je plánované stretnutie so zástupcami spoločnosti Paysy, s.r.o.
ohľadom sfunkčnenia novej webovej stránky SLA.
Príloha č. 1 – prezenčná listina
Príloha č. 2 - Pozvánka na 18. P-SLA

Zapísal

Predsedajúci

Zuzana Hvizdošová

Ivan Ivanič

2.8.2021

2..8.2021

Overili:

............................
Peter Červeň

..................................
Marek Hliničan

POZVÁNKA
Prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie si Vás dovoľuje pozvať na

Zasadnutie Predsedníctva SLA
ktoré sa uskutoční
v Poprade dňa 02.08.2021 o 10:00 v sídle
SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola úloh a uznesení z P-SLA
Správa z konferencie SLA 2021 – uznesenia a úlohy
Správa z ČS UAD – výzva novému vedeniu na predstavenie športovo-politickej
koncepcie pre najbližšie obdobie v úseku UAD
5. Predstavenie nových členov P-SLA
6. Doplnenie, resp. výmena v KRK SLA a doplnenie komisie pre riešenie sporov
7. Hlasovanie o zmene uznesenia 29-16/382 o krízovom štábe z roku 2016
8. Uznesenie o riadení a kompetenciách krízového štábu vrátane nariadení o jeho
fungovaní v zmysle diskusie z Konferencie SLA 2021 30.06.2021
9. Správa z činnosti krízového štábu – Martin Kurcáb, prejednanie zmluvy predsedu
krízového štábu Martina Kurcába
10. Návrh systému zapožičiavania majetku SLA
11. Používanie prostriedkov SLA od 15.8.2021
12. Rôzne – digitalizácia, databanky...

Pozvaní: členovia Predsedníctva SLA
Hostia: Beáta Lipovská – KRK, Martin Kurcáb, predseda krízového štábu, Rudolf Macušek,
Ivan Karkošiak a Zuzana Hvizdošová (všetci sekretariát SLA)

