ZÁPIS
Z Riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie
Termín zasadnutia:

23.5.2019_12.00 hod.

Miesto:

Tatra Hotel***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad

Prítomní členovia:

Hostia:

66 delegátov - Viď prezenčné listiny v prílohe
Petra Penkert, Pavol Ilenčík, Pavol Kutlík, Róbert Hliničan, Vladimír Staroň,
Róbert Hliničan
Viď prezenčná listina v prílohe

Predsedajúci:

Ivan IVANIČ, Prezident SLA

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Mašlejová

Overovatelia:

Matúš Jančík /BU/, Ján Jelenský /SU/

Prítomní členovia KRK SLA:

PROGRAM:
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 a návrhovej komisie
8. Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2018
9. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2018
10. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2018
11. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12. Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13. Prestávka
14. Schválenie zmien v Predpise o Talentovanej mládeži SLA
15. Rozhodnutie Konferencie vo veci naplnenia čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA
16. Diskusia
17. Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie
18. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2019
19. Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie Riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič.
Privítal členov P-SLA, delegátov a hostí. Rovnako privítal zástupcu tlače z RTVS s podmienkou, že
nemôžu zaznamenávať priebeh konferencie.
Uznesenie č.

8RKO-19/033

Konferencia SLA 2019 schvaľuje účasť zástupcov tlače RTVS.
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúceho zasadnutia určilo Predsedníctvo SLA svojím uznesením č. 07-19/92 – Ivan Ivanič,
prezident SLA. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový a obrazový záznam. Nikto
z prítomných nemal pripomienky.
I. Ivanič informoval, že pri posielaní „Listu prezidenta SLA“– zhodnotenie, poďakovanie za uplynulú
sezónu 2018/2019, nastali určité technické problémy, kde v rozposlanej správe chýbala kvôli danému
problému príloha. Z tohto dôvodu bol prítomným delegátom opätovne rozdaný „List prezidenta“
priamo na konferencii. Zablahoželal A. Procházkovej, P. Vlhovej a K. Medlovej, ktoré získali delegačné
hlasy pre svoje kluby za svoje umiestnenia na významných podujatiach. Poďakoval aj členom P-SLA za
doteraz vykonanú prácu. Pripravuje sa spustenie mládežníckych centier, aby SLA neprichádzala
o športovcov v kľúčovom mládežníckom veku – Národné Lyžiarske Centrum (NLC) Jasná pre alpské
disciplíny, MLC pre severské disciplíny. Ďalej uviedol, že TMR podpísala memorandum o spolupráci
na tomto projekte. Poďakoval P. Dluhošovi za jeho prácu s prípravou NLC. Osobne apeluje, aby
k odvolaniu P. Dluhoša nedošlo, chcel by s ním spolupracovať aj naďalej.
List prezidenta SLA tvorí prílohu zápisu.
Zároveň informoval, že Predseda Skokanského úseku, Ľ. Kartík, sa dlhodobo na zasadnutiach
Predsedníctva SLA a neplní si svoje funkcionárske poslanie. Svojou absenciou na Konferencii SLA
prejavil svoj nezáujem nespolupracovať so SLA. Upozornil však, že dnešná konferencia nemôže byť
volebná. Delegáti však môžu hlasovať o odvolávaní.
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
Počet prítomných je 66 delegátov zo 68 pozvaných delegátov. Riadna konferencia je v daný moment
uznášania schopná na 97,06% v zmysle návrhu Rokovacieho poriadku Konferencie a Stanov SLA.
Generálny sekretár SLA opätovne privítal hostí menovite (viď prezenčná listina).
3. Schválenie programu Konferencie
I. Ivanič požiadal o zmenu v programe – doplniť bod „Odvolanie zástupcu USK v P-SLA“.
J. Garaj uviedol, že ako člen P-UAD žiadal o zmenu v programe – doplniť bod „Odvolanie zástupcu
UAD v P-SLA“. Zároveň navrhol ak sa zvolá mimoriadna konferencia, aby mimoriadna konferencia
zvolila p. Bendíka do P-SLA.
Ďalším bodom, ktorý žiada zaradiť je iniciovanie založenia pracovnej skupiny k stanovám SLA. Táto
skupiny by zapracovala návrhy zmien do 02/2020 a Konferencia SLA 2020 by následne tieto zmeny
prijala/neprijala.
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GS upozornil, že P-SLA musí zvolať kvôli voľbe nových zástupcov do P-SLA mimoriadnu konferenciu
SLA, ktorá by sa konala na jeseň 2019.
M. Masár sa opýtal aké má ČS UAD dôvody na odvolanie člena za P-UAD z P-SLA.
J. Garaj uviedol že je to uznesenie ČS UAD a žiada, aby ostatné úseky rešpektovali toto rozhodnutie.
Zvukový záznam z ČS UAD je k dispozícii.
P. Dluhoš obhajoval svoje konania a uviedol, že nejde o žiadne intrigy z jeho strany. Informoval, že sa
začali sťahovať z webového sídla SLA uznesenia z P-UAD, rušili sa stretnutia s rodičmi a pod.
I. Ivanič sa informoval na margo zostavenia novej skupiny k Stanovám SLA, či UAD spochybňuje
komisie, ktoré pripravovali Stanovy SLA. J. Garaj odpovedal, že takáto pracovná skupina by pripravila
zmeny a legislatívna komisia by zapracovala tieto návrhy zmien v Stanovách SLA.
Úprava programu podľa požadovaných zmien:
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 a návrhovej komisie
8. Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2018
9. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2018
10. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2018
11. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12. Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13. Prestávka
14. Odvolanie zástupcu USK v P-SLA
15. Odvolanie zástupcu UAD v P-SLA
16. Vznik pracovnej skupiny za účelom aktualizácie a úpravy Stanov SLA
17. Schválenie zmien v Predpise o Talentovanej mládeži SLA
18. Rozhodnutie Konferencie vo veci naplnenia čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA
19. Diskusia
17. Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie
18. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2019
19. Záver
Uznesenie č.

8RKO-19/034

Konferencia SLA 2019 schvaľuje vyradenie bodu 5. „Schválenie volebného poriadku
Konferencie“.
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0
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ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č.

8RKO-19/035

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zaradenie bodu 14. „Odvolanie zástupcu USK v P-SLA“.
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

8RKO-19/036

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zaradenie bodu 15. „Odvolanie zástupcu UAD v P-SLA“.
ZA:

30

PROTI:

15

ZDRŽAL
SA:

20

NEHLASOVAL:

1

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

Uznesenie
č.

8RKO-19/037

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zaradenie bodu 16. „Vznik pracovnej skupiny za účelom
aktualizácie a úpravy Stanov SLA“
ZA:

38

PROTI:

13

ZDRŽAL
SA:

14

NEHLASOVAL:

1

UZNESENIE PRIJATÉ!

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o programe v upravenom znení.
Uznesenie č.

8RKO-19/038

Konferencia SLA 2019 schvaľuje program zasadnutia Riadnej Konferencie 2019 v úprave.
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

Schválený program:
1. Otvorenie
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
3. Schválenie programu Konferencie
4. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
6. Voľba komisií konferencie – mandátovej a návrhovej komisie
7. Potvrdenie uznesení prijatých Konferenciou SLA 2018
8. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2018
9. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2018
10. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
11. Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
12. Prestávka
13. Odvolanie zástupcu USK v P-SLA
14. Vznik pracovnej skupiny za účelom aktualizácie a úpravy Stanov SLA
15. Schválenie zmien v Predpise o Talentovanej mládeži SLA
16. Rozhodnutie Konferencie vo veci naplnenia čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA
17. Diskusia
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0

18. Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie
19. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2019
20. Záver
4. Schválenie Rokovacieho poriadku Konferencie

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o Rokovacom poriadku Konferencie.
Uznesenie č.

8RKO-19/039

Konferencia SLA 2019 schvaľuje predložený Rokovací poriadok Konferencie SLA 2019.
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zapisovateľa:
Uznesenie č.

8RKO-19/040

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zapisovateľa zápisnice – Ing. Katarína Mašlejová/Se-SLA
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za overovateľov zápisnice. Navrhnutí kandidáti
svoj návrh prijali.
Uznesenie č.

8RKO-19/041

Konferencia SLA 2019 schvaľuje overovateľov zápisnice – Matúš Jančík /BU/, Ján Jelenský
/SU/
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za skrutátorov. Navrhnutí kandidáti svoj návrh
prijali.
Uznesenie č.

8RKO-19/042

Konferencia SLA 2019 schvaľuje skrutátorov – Kristína Saalová /Se-SLA/, Martina Husárová
/Se-SLA/, Zuzana Senčeková /Se-SLA/
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

6. Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Generálny sekretár SLA prezentoval návrhy OU, ktoré navrhli kandidátov do jednotlivých
procesných komisií.
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Všetci navrhnutí kandidáti do Mandátovej komisie svoj návrh prijali.
Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zloženie Mandátovej komisie:
Uznesenie č.

8RKO-19/043

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zloženie Mandátovej komisie – Ladislav Šandor /ULT/,
Peter Bendík ml. /UAD/, Petra Jurečková /UAL/
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Kandidát do návrhovej komisie – Miroslav Štrkolec je neprítomný, Martin Vigaš nesúhlasil s návrhom
svojej osoby za člena komisie. Následne bol navrhnutý kandidát Ľubomír Masár /ULT/. Aktuálne

navrhnutí kandidáti svoj návrh prijali.

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zloženie Návrhovej komisie:
Uznesenie č.

8RKO-19/044

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zloženie Návrhovej komisie – Stanislav Holienčík /BU/,
Hermély Július /SNB/, Ľubomír Masár /ULT/
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Predsedajúci Ivanič vyzval zvolené komisie, aby si zvolili svojich predsedajúcich a následne
oznámili ich mená.
Mená predsedov jednotlivých komisií sú nasledovné:
•
•

Návrhová komisia si zvolila za predsedu Stanislava Holienčíka.
Mandátová komisia si zvolila za predsedu Petra Bendika ml.

Predseda Mandátovej komisie prečítal správu Mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu tohto
zápisu.
Predseda Mandátovej komisie potvrdil, že je prítomných 66 delegátov zo 68 delegátov. Tým
potvrdil, že Konferencia je uznášania schopná na 97,06% v zmysle schváleného Rokovacieho
poriadku a Stanov SLA.
7. Potvrdenie uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2018

Predsedajúci Konferencie privítal právnu zástupkyňu SLA JUDr. Ing. Marcelu Martinkovičovú.

Generálny sekretár SLA predniesol zoznam uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2018, ktorý
tvorí prílohu tohto zápisu.
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I. Ivanič požiadal o prepočítanie počtu prítomných delegátov. Počet prítomných delegátov:
54.
Uznesenie
č.

8RKO-19/045

Konferencia SLA 2019 schvaľuje zoznam uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2018.
ZA:

54

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEPRÍTOMNÍ:

12

UZNESENIE PRIJATÉ!

8. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky SLA za rok 2018

Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2018 pripravil Generálny sekretár SLA,
p. Radovan Cagala. V stručnosti oboznámil prítomných s jej obsahom a stanoviskom auditora
SLA. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Účtovnú závierku SLA Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2018 pripravila hlavná
účtovníčka Ing. Mária Košická. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
p. Sinay:

- uviedol k Výročnej správe, že od roku 2015 nevie zistiť aká je členská základňa SLA. Mala
by to byť súčasť tejto správy. Dáva na zváženie o zaradenie tejto informácie v budúcnosti.
Tiež odporúča vytvoriť jednotnú šablónu/osnovu pre všetky OU. Ohľadom tabuliek
vyúčtovaní si myslí, že v daných tabuľkách nie sú uvedené kumulatívne sumy nad 5000€ pri
jednotlivých menách.
GS informoval, že ďalšie správy budú vypracované s odporúčaniami od p. Sinaya.
p. Kráľ:
- požiadal, aby bola vo Výročnej správe transparentne vedená príjmová časť, rozklad príjmov – FIS,
koľko je od sponzorov, od MŠVVaŠ.

GS informoval, že ďalšie správy budú vypracované s odporúčaniami od K. Kráľa.

Ivanič požiadal o prepočítanie počtu prítomných delegátov. Počet prítomných delegátov: 58.
Uznesenie
č.

8RKO-19/046

Konferencia SLA 2019 prerokovala a schvaľuje Výročnú správu a Účtovnú závierku
Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2018.
ZA:

58

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEPRÍTOMNÍ:

8

UZNESENIE PRIJATÉ!

9. Prerokovanie výročnej správy a účtovnej závierky FIRN SLA s.r.o. za rok 2018

Výročnú správu FIRN SLA, s.r.o. za rok 2018 pripravil Generálny sekretár SLA, p. Radovan
Cagala. V stručnosti oboznámil prítomných s jej obsahom a stanoviskom auditora SLA.
Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Účtovnú závierku SLA Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2018 pripravila hlavná
účtovníčka Ing. Mária Košická. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Strana 7 z 14

I. Ivanič uviedol, že spoločnosť je platcom DPH.
Uznesenie
č.

8RKO-19/047

Konferencia SLA 2019 prerokovala a schvaľuje Výročnú správu a Účtovnú závierku FIRN
SLA, s.r.o. za rok 2018.
ZA:

58

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

1

NEPRÍTOMNÍ:

7

UZNESENIE PRIJATÉ!

10. Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie

Správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie pripravila predsedníčka KRK
SLA, p. Petra Penkert. Generálny sekretár SLA v stručnosti oboznámil prítomných s jej
obsahom. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
p. Sinay:

– uviedol, že v tejto správe sú uvedené informácie o stave finančných prostriedkov
jednotlivých OU.
Uznesenie
č.

8RKO-19/048

Konferencia SLA 2019 schvaľuje Správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné
obdobie.
ZA:

58

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEHLASOVAL:

8

UZNESENIE PRIJATÉ!

11. Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie

Správu predsedníctva SLA za obdobie od poslednej konferencie pripravil Generálny sekretár
SLA, p. Radovan Cagala. Generálny sekretár SLA v stručnosti oboznámil prítomných s jej
obsahom. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie
č.

8RKO-19/049

Konferencia SLA 2019 schvaľuje Správu Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej
Konferencie.
ZA:

58

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

UZNESENIE PRIJATÉ!

12. Prestávka

Je vyhlásená 10 minútová prestávka.
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0

NEHLASOVAL:

8

13. Schválenie zmien v Predpise o Talentovanej mládeži SLA

Generálny sekretár SLA prezentoval zmeny v Predpise o kritériách, účele a rozdelení
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných
športovcov. Predpis tvorí prílohu tohto zápisu.
GS odprezentoval všetky navrhované úpravy v predpise.
J. Palovičová uviedla, že ak nemá každý OU Trénersko-metodickú komisiu, tak by malo za to
zodpovedať Predsedníctvo OU. Nevie si predstaviť, že by malo P-SLA hlasovať za odborný
úsek, ak sa niektorý OU nerozumie športu iného OU.
M. Merisch uviedol, že vtedy by OU mohol zaradiť hocikoho aj bez objektívnych dôvodov.
T. Murgáč si myslí, že s tým súvisí aj nastavenie kritérií v predpise TM. Kritériá sú nastavené
tak, aby mali OU ako tak rovnaké kritériá.
GS uviedol, že minulý rok bol z TM vyradený jeden športovec, preto si myslí, že daný bod je
dôležitý.
M. Malák si tiež myslí, že bod 5. je dôležitý, aby ho mohlo P-SLA vyradiť/zaradiť športovca
z danej listiny.
Ľ. Masár uviedol, že Adam Masár bol zranený, bola to objektívna príčina. Aby sa vrátil späť
do formy, tak tiež potrebuje nejaké finančné prostriedky. Niečo mu treba nechať, aby sa
mohol dostať späť na listinu.
J. Palovičová uviedla, že v prípade zranenia by mal mať športovec „Štatút zraneného
športovca“.
Uznesenie č.

8RKO-19/050

Konferencia SLA 2019 schvaľuje v Predpise o talentovaných športovcoch návrh zmien: Čl. 2
– Všeobecné princípy, bod 5).
ZA:
Optická väčšina
UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

8RKO-19/051

Konferencia SLA 2019 schvaľuje aktualizáciu Predpisu o kritériách, účelu a rozdelenia
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných
športovcov SLA am-blok.
ZA:

58

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

UZNESENIE PRIJATÉ!
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0

NEHLASOVAL:

8

14. Odvolanie zástupcu USK v P-SLA

I. Ivanič zopakoval dôvody pre odvolanie zástupcu USK z P-SLA a zadal hlasovanie:
Uznesenie
č.

8RKO-19/052

Konferencia SLA 2019 odvoláva člena P-SLA za USK
ZA:

48

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

10

NEHLASOVAL:

8

UZNESENIE PRIJATÉ!

15. Vznik pracovnej skupiny za účelom aktualizácie a úpravy Stanov SLA

J. Garaj uviedol, že ide o uznesenie z ČS UAD. Delegáti ČS navrhli zriadiť pracovnú skupinu
na úpravu Stanov SLA. Prvým príkladom je, že nie každý klub sa môže zúčastniť na ČS
s hlasovacím právom. Druhým bodom je príklad na USK kde nový predseda USK nemôže na
P-SLA hlasovať, je len ako poradný hlas. Skupina by zapracovala pripomienky do konca
februára 2020. Pred konferenciou by sa tieto zmeny konzultovali s Legislatívno-právnou
komisiou (LPK). Následne by tieto zmeny odsúhlasili jednotlivé OU a na konferencii by sa
hlasovalo za prijatie/neprijatie týchto zmien.
I. Ivanič pripomenul, že sa v priebehu roka bude upravovať aj Zákon o športe.
M. Martinkovičová uviedla, že ako členka LPK, informuje, že tieto zmeny môže riešiť táto
komisia. Tieto návrhy musia byť v súlade so Zákonom o športe. Akýkoľvek úsek môže
poslať návrhy na zmenu stanov na Sekretariát SLA. Tieto zmeny stanov následne schváli
Konferencia SLA.
K. Kráľ uviedol, že niektorí pretekári mali podľa jeho informácií dostatok štartov, ale napriek
tomu sa nemohli zúčastniť ČS UAD.
M. Mersich uviedol, že ak klub má pretekárov, ktorí sú aktívny a teda majú minimálne 3
štarty, tak tieto kluby majú hlas a boli pozvané na ČS.
P. Ďurčo si myslí, že keď už máme legislatívnu komisiu, ktorá je ustanovená, tak nie je
potrebné riešiť ďalšiu komisiu.
J. Palovičová si myslí, že pracovné skupiny sú na to, aby sa diskutovalo medzi úsekmi, a aby sa
vyriešili malé problémy niekde inde. Nemyslí si, že je to zlý návrh. Vždy je najprv pracovná
skupina a potom je až schválenie na P-SLA. Ak sa taká skupina vytvorí, tak nech rieši takéto
návrhy. Nevidí problém v tom, že v danej skupine by mohli mať jedného zástupcu všetky
OU.
I. Ivanič uviedol, že z úseku UAD prišiel podnet, že niektoré komisie majú vysoké náklady.
Preto nevidí dôvod zakladať ďalšiu komisiu.
M. Martinkovičová uviedla že P-SLA môže vytvoriť takúto komisiu, aby tam bol jeden člen
z každého úseku.
J. Tanczos uviedol, že úsek USK má taký problém, že ak si zvolia nového člena úseku, tak ten
nemá hlasovacie právo.
M. Poľanová uviedla, že v LPK je za každý úsek jeden zástupca. Ak niektorý úsek nemá
svojho zástupcu, tak môže navrhnúť a požiadať o jeho zaradenie.
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Uznesenie
č.

8RKO-19/053

Konferencia SLA 2019 súhlasí so vznikom komisie, ktorá bude spracovávať návrhy na úpravu
Stanov SLA.
ZA:

8

PROTI:

35

ZDRŽAL
SA:

16

NEHLASOVAL:

7

UZNESENIE NEPRIJATÉ!

16. Rozhodnutie Konferencie vo veci naplnenia čl.8, odsek 8.2, písm. a) Stanov SLA
GS predniesol genézu k uvedenému bodu. SLA eviduje k dňu 17.5.2019: 7 471 členov.
Celková pohľadávka SLA voči členom: 139.650€
V apríli bola všetkým členom SLA zaslaná výzva ohľadom kontroly členstva.
J. Palovičová sa pýta, či je prepojenie, ak člen nemá uhradené členské, či sa môže prihlásiť na preteky.
GS uviedol, že drvivou väčšinou, ktorí nemajú uhradené členstvo sú rodičia športovcov, druhou sú
inštruktori a potom sú mládežnícki športovci, ktorí prestali pretekať.
M. Bugáň uviedol, že ak člen v rybárskom zväze nezaplatí, tak nemá člen právo na nič. Myslí si, že ich
treba vylúčiť.
K. Kráľ navrhuje vyradiť všetkých už od jedného roka dlžníctva.
M. Martinkovičová upozornila, že Konferencia SLA môže vylúčiť členov až od 2 rokov a ostatných
vylúči ďalšia konferencia.
Uznesenie
8RKO-19/054
č.

Konferencia SLA 2019 na základe čl. 10 ods. 10.7 písmeno l) stanov SLA vylučuje z radov
SLA členov SLA v zmysle prílohy „Neaktívni členovia (2 a viac)“, ktorí k dnešnému dňu
nemajú uhradený príspevok na činnosť SLA, čím porušujú čl. 8, odsek 8.2, písmeno a) Stanov
SLA
ZA:

53

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEHLASOVAL:

13

UZNESENIE PRIJATÉ!

Uznesenie
8RKO-19/055
č.

Konferencia SLA 2019 vyzýva všetkých svojich členov aby najneskôr k 31.12.2019 si splnili
členskú povinnosť uhradiť príspevok na činnosť SLA. Konferencia SLA 2019 upozorňuje
svojich členov, že nasledujúca Konferencia SLA vylúči zo SLA tých členov SLA , ktorí si
nesplnia svoju členskú povinnosť uhradiť členský príspevok na činnosť SLA v súlade s čl.8,
odsek 8.2, písmeno a) Stanov SLA v stanovenej lehote.
ZA:

55

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEHLASOVAL:

11

UZNESENIE PRIJATÉ!

17. Diskusia

Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, ktorí sa zapísali do prezenčnej listiny na diskusiu,
aby postupne predstúpili a vyjadrili sa.
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p. Sinay:

- v mene UAD a svojom, by chcel zablahoželať všetkým športovcom, ktorí úspešne
reprezentovali svojimi výsledkami v tejto sezóne - A. Prochádzková, P. Vlhová, S. Jaroš,
Oravec Matúš a ďalší, ktorí mali výsledky na vysokej úrovni. Slovensko má v lyžovaní
Majsterku sveta, 2x v Svetovom pohári. Samuel Jaroš má striebornú medailu. Procházková
vyhrala pohár v kolieskovo lyžovaní. K. Medlová 3. v SP.
Myslí si, že toto je pôda, ako hľadať ako využiť túto sezónu, a mali by sme znovu zaviesť
inštitút Lyžiar roka, kde by sa všetci stretli. Páčilo sa mu, že BU mal vyhodnotenie sezóny
v Levoči. Lyžiar roka by mohol byť napríklad v septembri, pred začiatkom sezóny. Môže to
byť prvý krok na to, aby sme začali spolu rozmýšľať.
I. Ivanič informoval, že sú pripravené 2 projekty. V septembri sa pripravuje projekt na
otvorenie sezóny. Lyžiar roka sa na budúci rok tiež pripravuje, ale bude v trochu inej forme
ako sú zvyknutí.
p. Masár:

- Česká republika robí Lyžiar roka každý rok. Za ULT chce oficiálne pozvať na medzinárodné
FIS preteky v slalome a šprinte na Banka Ahoj v Piešťanoch, ktoré sa budú konať počas
víkendu 25.-26.5.2019. Preteky sú ako najvyššia súťaž juniorov. Uvítal by prítomnosť
niektorého zo štatutárov SLA alebo GS.
18. Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie

Predseda návrhovej komisie Stanislav Holienčík prečítal správu Návrhovej komisie, ktorá
tvorí prílohu zápisu.
19. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2019

Ivanič požiadal o prepočítanie počtu prítomných delegátov. Počet prítomných delegátov: 63.
Riadna Konferencia SLA 2019 schvaľuje všetky uznesenia prijaté Konferenciou SLA 2019,
prednesené predsedom Návrhovej komisie SLA.
Uznesenia tvoria súčasť správy Návrhovej komisie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto
zápisu.
Uznesenie
8RKO-19/056
č.

Konferencia SLA 2019 schvaľuje uznesenia prijaté na 8. riadnej Konferencii SLA
ZA:

55

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

UZNESENIE PRIJATÉ!
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0

NEHLASOVAL:

11

20. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Mašlejová

Matúš Jančík

Ján Jelenský

Ivan Ivanič

23.5.2019

11.06.2019

12.06.2019

23.5.2019
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na Riadnu Konferenciu SLA 2019

2.

Prezenčné listiny z Riadnej Konferencie SLA 2019

3.

Rokovací poriadok Konferencie

4.

Správa mandátovej komisie

5.

Uznesenia z Riadnej Konferencie 2018

6.

Výročná správa a Účtovná závierka Slovenskej lyžiarskej asociácie 2018

7.

Výročná správa a Účtovná závierka FIRN SLA, s.r.o. 2018

8.

Správa Kontrolno-revíznej komisie za posledné obdobie

9.

Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
Predpis o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
Správa návrhovej komisie

10.
11.
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