ZÁPIS
z 13. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

29.05.2020_09:30 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, Poprad

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (9)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Natália Mattová

Overovatelia:

J. Garaj, M. Hliničan

PROGRAM:
I. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
b) Hlasovanie o dôvere GS
c) Smernica SLA o krízovom režime
2. Kontrola úloh a uznesení
PRACOVNÁ ČASŤ
a) ČS OU 2020 – informácie o príprave od každého zástupcu OU
b) 9. Konferencia SLA 2020 – procesné uznesenia
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2020 – informácia
b) Rozdelenie PUŠ Kluby 2020 - rozhodnutie
4. Sezóna 2020/21
a) Zaradenie TM 2020 - rozhodnutie
b) Zaradenie RD 2020 - rozhodnutie
c) FIS/SLA licencie 2020/21 - aktualizácia
d) Návrh na zaradenie športovcov SLA do NŠC 2020 – rozhodnutie
e) Návrh na zaradenie športovcov SLA do ŠCP 2020 – rozhodnutie
5. Zmluvy a dohody
a) Štatút reprezentanta 2020/21
b) PowerPlay Studio s. r. o.
c) Yarmill s. r. o.
6. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Žiadosť o zmenu úsekovej príslušnosti v SLA – rozhodnutie
c) Žiadosť o zmenu materského úseku SLA – rozhodnutie
d) AirBag projekt T. Murgáč - informácia
e) Žiadosť p. Bendíka vyhlásenie 10 najlepších športovcov za posledné dve sezóny
9. Záver
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1. Otvorenie
13. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA. Po dohode sa
zložila ochrana tváre, keďže bola dodržaná bezpečnostná vzdialenosť.
GS skonštatoval uznášania schopnosť zasadnutia, zápis vypracuje N. Mattová, overia J. Garaj, M.
Hliniča. Zo zasadnutia sa ospravedlnili J.Tánczos. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený
zvukový záznam. T. Murgáč žiadal o doplnenie do programu bod AirBag projekt. Prezident doplnil do
programu hlasovanie o dôvere GS.
a) Príhovor Prezidenta SLA
Prezident informoval o hrubom porušení o kandidatúre FIS o ktorej vedel viac ako 6 týždňov, kde došlo
zo strany GS k podpise a učenie uvedenia kandidátky do FIS. Aj napriek tomu, že si táto situácia
vyžadovala schválenie P-SLA, tým prekročil právomoci svojej funkcie. Prezident vyzval GS o vyjadrenie
sa k danej situácií. GS podrobne oboznámil členov predsedníctva o dôsledku svojho konania. Prezident
vyzval členov P-SLA na otázky na GS. Vyzval J. Garaja na vyjadrenie sa k situácii. J. Garaj uviedol, že
z jeho strany nepociťuje pochybenie. T. Murgáč sa vyjadril ku danej situácie, nesúhlasil s postupom GS.
Prezident požiadal GS o opustenie miestnosti a požiadal o vyjadrenie dôvery GS. P. Dluhoš sa vyjadril
ku situácií. J. Gantnerová poukázala na dlhodobú dobrú prácu GS aj keď došlo ku pochybeniu. Prezident
poukázal na riešenie situácie od roku 2018 bez jeho vedomia. M. Mersich uviedol, že ak GS podpísal
dokument v mene asociácie mal o tom informovať aspoň prezidenta SLA. T. Murgáč sa vyjadril ku
danej situácií, nesúhlasil s postupom GS a považuje ho za pochybenie. Napriek tomu nesúhlasil s
výpoveďou a navrhol predsedníctvu, aby toto pochybenie GS bolo prešetrené disciplinárnou komisiou
SLA. A na základe správy disciplinárnej komisie sa mohlo predsedníctvo objektívnejšie rozhodnúť a
hlasovať.

Uznesenie č.

13/20/222

P-SLA schvaľuje program na 13. P-SLA so zmenami
ZA:

9

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

b) Hlasovanie o dôvere GS
Uznesenie č.

13/20/223

P-SLA vyslovuje nedôveru generálnemu sekretárovi Ing. Radovanovi Cagalovi z dôvodu prekročenia
právomoci a porušenia Stanov SLA, čím zo strany generálneho sekretára došlo k závažnému
porušeniu pracovnej disciplíny
ZA:
5
PROTI:
4
NEPRÍTOMNÝ: 0
I. Ivanič
J. Garaj
M. Mersich
T. Murgáč
P. Dluhoš
L. Šandor
M. Hliničan
J. Gantnerová
V. Halíř
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Uznesenie č.

13/20/224

P-SLA považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny konanie funkcionára SLA v rozpore so
Stanovami SLA a to najmä prekročenie právomoci ustanovené Stanovami SAL, rozhodovanie
o veciach, ktoré v zmysle Stanov SLA patria do rozhodovania iného orgánu SLA a podpisovanie
dokumentov v mene SLA bez vedomia štatutárnych zástupcov SLA
ZA:
7
PROTI:
1
ZDRŽAL SA:
1
I. Ivanič
J. Garaj
T. Murgáč
M. Mersich
P. Dluhoš
M. Hliničan
V. Halíř
J. Gantnerová

Uznesenie č.

13/20/225

P-SLA v zmysle čl. IV bod 19.1.1 Stanov odvoláva z funkcie generálneho sekretára Ing. Radovan
Cagala. Z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny SLA okamžite končí pracovný pomer
v súlade s § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce s generálnym sekretárom Ing. Radovanom Cagalom
založený Pracovnou zmluvou zo dňa 28.02.2018.
ZA:
5
PROTI:
4
NEPRÍTOMNÝ: 1
I. Ivanič
J. Garaj
M. Mersich
T. Murgáč
P. Dluhoš
J. Gantnerová
M. Hliničan
L. Šandor
V. Halíř
J. Garaj navrhol, že vedúca sekretariátu D. Kubusová nepreberá žiadne funkčné kompetencie
vzhľadom na jej pracovnú vyťaženosť. T. Murgáč súhlasil s týmto návrhom.
c) Smernica SLA o krízovom režime
Smernica SLA o krízovom režime bola predložená členom predsedníctva.
Uznesenie č.

13/20/226

P-SLA schvaľuje smernicu a krízový plán COVID-19.
ZA:

7

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 2

Neprítomný pri tomto hlasovaní M. Hliničan, I. Ivanič.
PRACOVNÁ ČASŤ
2. Kontrola úloh a uznesení
a) ČS OU 2020 – informácie o príprave a predpokladaní od každého zástupcu OU
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SNB: 12.06.2020 o 10:30, Se-SLA Poprad
BÚ: 13.06.2020 o 10:00, Závažná Poruba
ÚAD: 15.06.2020 o 13:00, Starý Smokovec, Hotel BELLEVUE
ÚLT: 15.06.2020 o 16:00, Piešťany (neuskutočnila sa)
ÚSK: 12.06.2020 o 9:00, Vila 27, Tajov (neuskutočnila sa)
SÚ: 06.06.2020 o 18:00, Banská Bystrica
ÚAL: 12.06.2020 o 10:30, Hotel Tatra Poprad
M. Mersich zdôraznil, že termín na konanie členských schôdzi bol stanovený do 31. mája a na prípravu
mali predsedovania úsekov dostatočné časové obdobie, preto žiada aby sa dodŕžali termíny zvolania
členských schôdzi do 15. júna .
b) 9. Konferencia SLA 2020 – procesné uznesenia
Termín a miesto 9. konferencie SLA 2020 si určíme p.r.
KRK uvidela, že predsedníctvo SLA je povinné vykonanie bezpečnostných opatrení na konferencii SLA
informovala o bezpečnostných povinnostiach, ktoré musia by dodržané. V prípade ak nie je možné
zabezpečiť dané podmienky je možné konferenciu realizovať neskôr. Je možné vzhľadom na okolnosti
ktoré nastali, že dôjde k zorganizovaniu P-SLA pred konaním konferencie. Výročné správy nie sú ešte
potvrdené audítorkou, schvaľovať sa budú v najbližšom období. M. Mersich predstavil naplánovaný
program 9. Konferencie SLA 2020. Na členských schôdzach úseky preveria záujem kandidátov za
členov komisie SLA.

Predstavenie predpokladaného návrhu Programu 9. Konferencie SLA 2020:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Schválenie programu Konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
Schválenie volebného poriadku Konferencie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Voľba komisií konferencie – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,
Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2019
Potvrdenie per-rollam uznesenia č. 8RKO-19/057e zo dňa 20.12.2019
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2019
Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2019
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
Prestávka
Schválenie zmien v Stanovách SLA
Schválenie zmien v Predpise o Talentovanej mládeži SLA
Rozhodnutie Konferencie vo veci naplnenia čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA
Voľba zástupcu severskej kombinácie v P-SLA
Prerokovanie rezignácie zástupcu skokov na lyžiach v P-SLA
Voľba zástupcu skokov na lyžiach v P-SLA
Voľba predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie SLA
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22.
23.
24.
25.
26.

Voľba predsedu a podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov SLA
Diskusia
Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2019
Záver

Uznesenie č.

13/20/227

P-SLA schvaľuje zrušenie členstva po neobnovení členstva po 2 rokoch do 31/12/2018
ZA:

9

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

Členovia a kluby, ktorý si nesplnili svoje členské povinnosti po dobu dvoch rokoch (31.12.2018) budú
vyradený z databázy SLA.
Úloha # 1 z 13. P-SLA zmena stanov pre ČS úsekov práva je plánovaná 06.06.2020.
Uznesenie č.

13/20/228

P-SLA schvaľuje za predsedajúceho 9. konferencia SLA 2020 Ivana Ivaniča.
ZA:

8

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

Úloha # 2 z 13. P-SLA pripraviť návrh pracovných komisií.
Úloha # 3 z 13. P-SLA dohodnúť termín a miesto stretnutia so Zväzom Slovenského lyžovania na
úrovni štatutárov na základe požiadavky zo ZSL. Dodanie okruhov otázok na diskusiu zo strany ZSL
o ktorých chcú diskutovať so štatutármi SLA.
INFORMAČNÁ ČASŤ
3. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2020 – informácia
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b) Rozdelenie PUŠ Kluby 2020 - rozhodnutie

Uznesenie č.

13/20/229

P-SLA schvaľuje jednotkovú refundáciu vo výške 270 eur.
ZA:

8

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

V. Halíř je neprítomný.
T. Murgáč sa vyjadril ku výške rozpočtu, že ku dnešnému dňu nevie akú má poskytnutú výšku financií
na náklady v rámci jeho úseku. Poukázal na nesplnenie úlohy 2. z 12. P-SLA. M. Hliničan navrhuje nový
koncept rozpočtu a navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by mala za úlohu, kontrolu tejto
činnosti. M. Mersich sa vyjadril, že úloha GS a štatutárov nebola splnená na základe neuskutočnenia
tohoto stretnutia do 20. mája v dôsledku situácie COVID-19.
4. Sezóna 2020/21
a) Zaradenie TM 2020 - rozhodnutie
Zaradenie do TM hlasovanie neprebehlo M. Mersich sa vyjadril, že o zaradenie do TM bude hlasovať
prostredníctvom e-mailu.
Prezident apeloval na vysoký počet pretekárov (89) v skupine Talentovanej mládeže. Navrhuje do
budúcna určenie prísnejších kritérií na zaradenie do TM. Následne prebehla diskusia ohľadom kritérií
navrhovaných výnimiek .
b) Zaradenie RD 2020 - rozhodnutie
Bude predmetom rokovania na najbližšom predsedníctve Slovenskej lyžiarskej asociácii.
F. Vavrinčík predstavil projekt týkajúci sa odkúpenie mostíka (búdky) na Štrbskom plese, prezídium
predsedníctva berie tento návrh na vedomie a čaká na kompletný dlhodobý rozpočet projektu.
Zodpovedný: F. Vavrinčík.
c) FIS/SLA licencie 2020/21 – aktualizácia
Navýšenie výšky poplatku na 35€ za FIS licenciu bude predmetom prijatia uznesenia na najbližšom PSLA, vzhľadom na potrebu zmenu tento výšky v súťažnom poriadku.
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5. Zmluvy a dohody
a) Štatút reprezentanta 2020/21
J. Gantnerová navrhla zaradenie do štatútu športovca reprezentanta zaradenie Yarmill testovanie.
Predsedníctvo napriek tomu rozhodlo o nezaradení Yarmill testovania do štatútu. Vzniká diskusia
týkajúca sa testových batérií v jednotlivých úsekoch, ktorých je rôznorodosť.

b) PowerPlay Studio s. r. o.
Uznesenie č.

13/20/230

P-SLA schvaľuje zmluvu s PowerPlay Studio s. r. o
ZA:

9

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

Prezident informoval o virtuálnej hre predsedníctvo SLA.
c) Yarmill s. r. o.
Náklady na vstupný poplatok a využitie zariadenia si každý úsek financuje sám.
Uznesenie č.

13/20/231

P-SLA schvaľuje zmluvu s Yarmill s. r. o.
ZA:

9

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

6. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
Informovala o uzatvorenie podnetu od M. Falata v priebehu budúceho týždňa.
Keďže dochádza ku špekulatívnym prestupom a zmenám príslušnosti medzi úsekmi tesne pred
určeným kľúča delegátov KRK, žiada aby bolo zaradené do registračného poriadok obdobie v ktorom
pretekár bude môcť prestupovať , požiadať o príslušnosť v druhom úseku a zmenu úseku v ktorom
bude vykonávať pravá a povinnosti. KRK navrhuje kúpu spotrebného materiálu centrále. KRK vyzýva
predsedníctvo nech sa zaoberá pri refundácii nákladov väčší dôraz. KRK informovala, že predsedníctvo
KRK žiada od trénerov pretekárov zaradených RD a TM zabezpečenie odovzdania tréningových plánov
na nasledujúci mesiac vopred. F. Vavrinčík vyzval KRK k vyjadrenie sa ku konfliktu záujmov vzhľadom
ku mandátnej zmluve F. Vavrinčík, J. Tánczos, J. Valuška atď.
7. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – informácia
b) Žiadosť o zmenu úsekovej príslušnosti v SLA – rozhodnutie
N. Uhliarová – z ÚAD do BÚ
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Uznesenie č.

13/20/232

P-SLA schvaľuje zmenu úseku N. Uhliarová
ZA:

9

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

c) Žiadosť o zmenu materského úseku SLA – rozhodnutie
Na základe dvoch odlišných situácii uvádzame, že žiadatelia ktorí už majú príslušnosť v dvoch úsekov
a žiadajú len o zmenu úseku kde budú vykonávať pravá a povinnosti sú automaticky prehodení v
systéme od dátumu prijatie žiadosti alebo predpisom SLA, nepotrebujú ďalšie rozhodnutie
a schvaľovanie P-SLA .
Žiadatelia, ktorí žiadajú príslušnosti na zaradenie do ďalšieho úseku v ktorom nemajú príslušnosť
N.Mattová preverí presne menovite a následne P-SLA bude schvaľovať elektronicky. V prípade, že
zároveň žiadali aj o zmenu úseku kde budú vykonávať pravá a povinnosti bude automaticky
pridelená k dátumu schválenia príslušnosti v druhom úseku .
Žiadosti sa evidujú
M. Polóny, P. Polóny, M. Potančok, T. Zlevský, L. Sirágiová, T. Bezúch, M. Valach – z SÚ do ÚSK.
J. Sanitrár – z ÚAD do ÚAL

d) AirBag projekt T. Murgáč - informácia
T. Murgáč poskytol informácie o danom projekte členom predsedníctva. Je potrebne nájsť a určiť
osoba zodpovednú za projekt. Prezident žiada T. Murgáča o bližšie poskytnutie informácií a rozpočet
nákladov o danom projekte v najbližšom období. T. Murgáč berie na vedomie.

e) Žiadosť p. Bendíka vyhlásenie 10 najlepších športovcov za posledné dve sezóny
V dôsledku momentálnych obmedzení z dôvodu pandémie (COVID – 19), nie je možné usporiadať
túto udalosť. Po ukončení danej situácie dôjde ku prehodnotení požiadavky.
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8. Záver
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Natália Mattová

Marek Hliničan

Ján Garaj

Ivan Ivanič

29.05.2020

23.06.2020

17.06.2020

29.05.2020

Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Úlohy a uznesenia
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA
Poprad, 25.05.2020

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 13. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 29. mája 2020 (piatok) o 09:30 hod. , v zasadacej miestnosti Hotelu Tatra, Karpatská ul.,
058 01 Poprad
!!!!!!! Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva, regionálna pobočka Poprad a pokyn Pracovnej zdravotnej
služby pre pracovné zasadnutia orgánov a komisií v SLA:
- na vstupe do zasadacej miestnosti bude každému účastníkovi zmeraná telesná teplota bezdotykovou metódou
- vstup do zasadacej miestnosti len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka a pod.),
- pri príchode a odchode z priestorov dodržiavajte odstup 2 m medzi dvoma osobami , tieto rozostupy je potrebné
dodržiavať aj počas verbálnej komunikácie aj počas prestávky
- platí prísny zákaz osobného kontaktu a podávania rúk,
- počas zasadania je potrebné zaradiť častejšie prestávky a vetrať miestnosť,
- pri vstupe do zasadacej miestnosti si vydezinfikujte ruky alkoholovou dezinfekciou alebo použite jednorazové
rukavice,
- používajte vlastné písacie potreby, nepožičiavajte si vzájomne písacie potreby
PROGRAM:
1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
b) Smernica SLA o krízovom režime
2. Kontrola úloh a uznesení
PRACOVNÁ ČASŤ
a) ČS OU 2020 – informácie o príprave od každého zástupcu OU
b) 9. Konferencia SLA 2020 - procesné uznesenia
INFORMAČNÁ ČASŤ
4. Financie
a) Aktuálny stav prostriedkov 2020 – informácia
b) Rozdelenie PUŠ Kluby 2020 - rozhodnutie
5. Sezóna 2020/21
a) Zaradenie TM 2020 - rozhodnutie
b) Zaradenie RD 2020 - rozhodnutie
c) FIS/SLA licencie 2020/21 – aktualizácia
d) Návrh na zaradenie športovcov SLA do NŠC 2020 - rozhodnutie
e) Návrh na zaradenie športovcov SLA do ŠCP 2020 - rozhodnutie
6. Zmluvy a dohody
a) Štatút reprezentanta 2020/21
b) PowerPlay Studio s.r.o.
c) Yarmill s.r.o.
7. Informácie KRK SLA
a) Informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
8. Rôzne
a) Schválenie nových registrácii členov SLA – rozhodnutie
b) Žiadosti o zmenu úsekovej príslušnosti - rozhodnutie,
c) Žiadosť o zmenu materského úseku - rozhodnutie
9. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA,
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA, v.r. Marino Mersich, Viceprezident SLA

