ZÁPIS
Z Riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie
Termín zasadnutia:

31.5.2018_12.00 hod.

Miesto:

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

Prítomní členovia:

65 delegátov - Viď prezenčné listiny v prílohe

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert, Pavol Ilenčík, Pavol Kutlík, Róbert Hliničan, Vladimír Staroň

Hostia:

Viď prezenčná listina v prílohe

Predsedajúci:

Ivan IVANIČ, Prezident SLA

Zapisovateľ:

Ing. Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Robert Hliničan /SNB/, Ľubomír Hadvičák /SU/

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, 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
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
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1. Otvorenie

Zasadnutie Riadnej Konferencie Slovenskej lyžiarskej asociácie otvoril Prezident SLA, Ivan
Ivanič. Privítal členov P-SLA, delegátov a hostí.
Predsedajúceho zasadnutia určilo Predsedníctvo SLA svojím uznesením č. 43-18/569 – Ivan
Ivanič, prezident SLA. Pre potreby SLA bude zo zasadnutia vytvorený zvukový a obrazový
záznam. Nikto z prítomných nemal pripomienky.
2. Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie

Počet prítomných je 65 delegátov zo 66 delegátov. Riadna konferencia je v daný moment
uznášania schopná na 98,5% v zmysle Rokovacieho poriadku Konferencie a Stanov SLA.
Generálny sekretár SLA opätovne privítal hostí menovite (viď prezenčná listina).
3. Schválenie programu Konferencie

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

7RKO-18/001

Konferencia SLA 2018 schvaľuje program zasadnutia Riadnej Konferencie v pôvodnom znení
pozvánky.
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

1

ZDRŽAL SA:

0

4. Schválenie Rokovacieho poriadku Konferencie
p. Penkert:
- do čl. 6, bod 1 – navrhuje upresniť počet skrutátorov na počet 3

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

7RKO-18/002

Konferencia SLA 2018 schvaľuje predložený Rokovací poriadok Konferencie.
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

5. Schválenie Volebného poriadku Konferencie
p. Martinkovičová:
- z dôvodu, že budú voľby na Prezidenta SLA a Viceprezidentov SLA, a podľa počtu kandidátov na
dané pozície, navrhuje doplniť do čl. 4, bod 10, vetu: „Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá
počtu miest, ktoré majú byť obsadené, voľba do tejto funkcie (na toto miesto) sa uskutoční v jednom
kole a zvolený je kandidát so získaným počtom hlasov.“

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie o Volebnom poriadku Konferencie s vyššie
navrhnutou úpravou.
Uznesenie č.

7RKO-18/003
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Konferencia SLA 2018 schvaľuje upravený predložený Volebný poriadok Konferencie.
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

3

6. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

Predsedajúci Konferencie zadal hlasovanie za zapisovateľa:
Uznesenie č.

7RKO-18/004

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zapisovateľa zápisnice – Ing. Katarína Hyblerová/Se-SLA
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

7RKO-18/005

Konferencia SLA 2018 schvaľuje overovateľov zápisnice – Robert Hliničan /SNB/, Ľubomír
Hadvičák /SU/
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

7RKO-18/006

Konferencia SLA 2018 schvaľuje skrutátorov – Kristína Saalová /UAD/, Martina Husárová
/Se-SLA/, Tomáš Károly /USK/
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

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

7RKO-18/007

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zloženie Mandátovej komisie – Ladislav Šandor /ULT/,
Martin Vigaš /UAD/, Petra Jurečková /UAL/
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Kandidát do návrhovej komisie - P. Ďurčo nesúhlasil s návrhom svojej osoby za člena komisie.
Následne bol navrhnutý kandidát Ján Žiška /BU/. Všetci navrhnutí kandidáti svoj návrh prijali.

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

7RKO-18/008

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zloženie Návrhovej komisie – Ján Žiška /BU/, Martin
Gavalier /ULT/, Miroslav Štrkolec /UAD/
ZA:

Optická väčšina

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Kandidát do Volebnej komisie - Martin Mesík je neprítomný, bol navrhnutý kandidát Peter Hermély
/SNB/. Všetci navrhnutí kandidáti svoj návrh prijali.

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

7RKO-18/009

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zloženie Volebnej komisie – Zbyněk Poddaný /UAD/, Peter
Hermély /SNB/, Ján Valuška /BU/
ZA:

Optická väčšina

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 Martina Gavaliera.
Mandátová komisia si zvolila za predsedu Ladislava Šandora.
Volebná komisia si zvolila za predsedu Petra Hermélyho.

Predseda Mandátovej komisie prečítal správu Mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu tohto
zápisu.
Predseda Mandátovej komisie potvrdil, že je prítomných 65 delegátov zo 66 delegátov. Tým
potvrdil, že Konferencia je uznášania schopná na 98,5% v zmysle Rokovacieho poriadku
a Stanov SLA.
8. Potvrdenie uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2017

Generálny sekretár SLA predniesol návrh uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2017, ktorý
tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

7RKO-18/010

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zoznam uznesení z Riadnej Konferencie SLA 2017.
ZA:

60

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

5

9. Potvrdenie uznesení z Mimoriadnej Konferencie SLA 2017

Generálny sekretár SLA predniesol návrh uznesení z Mimoriadnej Konferencie SLA 2017,
ktorý tvorí prílohu tohto zápisu.
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Uznesenie č.

7RKO-18/011

Konferencia SLA 2018 schvaľuje zoznam uznesení z Mimoriadnej Konferencie SLA 2017.
ZA:

62

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

3

10. Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2017
Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2017 pripravil Generálny sekretár SLA,
p. Radovan Cagala. V stručnosti oboznámil prítomných s jej obsahom a stanoviskom auditora
SLA. Správa tvorí prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č.

7RKO-18/012

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Výročnú správu Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2017.
ZA:

64

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

11. 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.
Uznesenie
č.

7RKO-18/013

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Správu Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné
obdobie.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

1

NEHLASOVAL:

1

12. 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.

7RKO-18/014

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Správu Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej
Konferencie.
ZA:

62

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

3

13. Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov.

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.
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GS odprezentoval 2 navrhované úpravy v predpise:
Čl. 3, bod 2, písmeno a) pôvodné znenie: „Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci
riadne registrovaní športovci SLA s platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 10 rokov a
maximálne do veku 23. roku, ktorý dovŕšia v období na ktoré sú zaradení.“
Navrhované znenie: „Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní
športovci SLA s platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 14 rokov a maximálne do veku 23.
roku, ktorý dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre odvetvia zjazdového lyžovania, bežeckého
lyžovania, disciplíny freeski skicrossu, disciplín alpine snowboard, odvetvia lyžovania na tráve a
severskej kombinácie. Vo veku minimálne 10 rokov a maximálne do veku 19. roku, ktorý dovŕšia v
období, na ktoré sú zaradení pre odvetvia skokov na lyžiach, disciplín freeski akrobatického
lyžovania, snowboardingu.“
Ľ.Kartík namietol, že odvetvie severskej kombinácie takisto musí byť zaradené do vekového
rozhrania 10 až 19 rokov a nie tak ako je v návrhu.
Predsedajúci následne zadal hlasovanie za zmenu pri severskej kombinácii, ktorú navrhli p.
Tancszos, p. Kartík, p. Badáni a p. Károly.
Navrhované znenie: „Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní
športovci SLA s platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 14 rokov a maximálne do veku 23.
roku, ktorý dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre odvetvia zjazdového lyžovania, bežeckého
lyžovania, disciplíny freeski skicrossu, disciplín alpine snowboard, odvetvia lyžovania na tráve. Vo
veku minimálne 10 rokov a maximálne do veku 19. roku, ktorý dovŕšia v období, na ktoré sú
zaradení pre odvetvia skokov na lyžiach, disciplín freeski akrobatického lyžovania, snowboardingu a
severskej kombinácie.“
Uznesenie č.

7RKO-18/015

Konferencia SLA 2018 schvaľuje v Predpise o talentovaných športovcoch návrh zmeny pri
severskej kombinácii, udeliť vekovú výnimku 10-19 rokov identicky ako ako pri
gymnasticko-akrobatických disciplínach.
ZA:

53

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

12

Čl. 4, písmeno b) pôvodné znenie: „Celková suma príspevku uznanému športu na daný
kalendárny rok očistená o účelové prostriedky na MTZ, Šport mládeže a Správu a prevádzku je
prerozdelená na športové odvetvia SLA na základe tabuľky koeficientov činnosti odborných úsekov
za predchádzajúcu súťažnú sezónu.“
Navrhované znenie: „Celková suma príspevku uznanému športu na daný kalendárny rok očistená
o účelové prostriedky na MTZ, Šport mládeže a Správu a prevádzku je prerozdelená na športové
odvetvia SLA na základe jednotkového ohodnotenia športovca podľa úrovne súťaže, veku a odvetvia,
ktorú určuje svojím uznesením Predsedníctvo SLA.“
Uznesenie
č.

7RKO-18/016
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Konferencia SLA schvaľuje aktualizáciu Predpisu kritérií, účelu a rozdelenia finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov.
ZA:

60

PROTI:

ZDRŽAL
SA:

0

4

NEHLASOVAL:

1

14. Schválenie odmien funkcionárom SLA (časť B smernice o mzdových náhradách SLA)

Generálny sekretár SLA odprezentoval Smernicu o odmenách funkcionárov, časť B.
Smernica tvorí prílohu tohto zápisu.
p. Gibodová:

- poukázala, že momentálne znenie umožňuje zdvojenú odmenu za účasť na zasadnutí
Predsedníctva SLA osobe vo funkcii predsedu KRK a zároveň SLA platí tú istú osobu ako
kontrolóra asociácie. Navrhuje túto dvojitosť vylúčiť doplnením ustanovenia do smernice
o situáciu kedy je osoba, ktorá je predsedom KRK totožná s osobou ktorá je kontrolórom
asociácie. P. Ivanič, uviedol, že návrh sa robil v čase, keď súčasná predsedníčka KRK nebola
zároveň aj kontrolórom SLA. Uviedol, že ak je funkcia zdvojená, tak sa odmena za zasadnutie
vyplácať nebude. Doplnil, že smernica musí byť univerzálna ak by v budúcnosti nastala
situácia, že jedna osoba nezastáva obidve funkcie. P. Gibodová navrhuje túto informáciu
dopniť do „vysvetliviek“ ako poznámku pod tabuľku odmien.
p. Vavrinčík:

- uviedol, že rozumie tej smernici tak, že odmena za zasadnutie Predsedníctva SLA a odmena
za výkon funkcie predsedu športového odvetvia, v prípade ak obe funkcie zastáva jedna a tá
istá osoba - člen predsedníctva SLA a zároveň predseda športového odvetvia, tiež nebude
vyplácaná dvojmo.
p. Povrazník:
- uviedol, že si myslí, že z pohľadu obsahu práce predsedu úseku je plat nedocenený. Nemá dotáciu
za zasadnutie, 50€ je málo, zaslúži si výraznejšiu odmenu. A naopak, odmena pre viceprezidenta SLA
je podľa neho nadhodnotená.
p. Bendík:
- navrhuje odmenu aj pre členov P-UAD a aj pre členov predsedníctiev iných úsekov.
p. Ivanič:
- informoval, že úseky si v rámci svojich prostriedkov ktorými disponujú môžu schváliť

odmeny pre členov ich predsedníctiev vo vlastnej právomoci a z vlastných prostriedkov.
Uznesenie
7RKO-18/017
č.

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Smernicu o mzdových náhradách, časť B, funkcionárom SLA
po doplnení dotazov návrhu p. Gibodovej a p. Vavrinčíka.
ZA:

53

PROTI:

2

ZDRŽAL
SA:

15. Prestávka
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9

NEHLASOVAL:

1

Je vyhlásená 10 minútová prestávka.
16. Voľby (Prezident SLA, Viceprezidenti SLA, členovia P-SLA)

Predsedajúci požiadal skrutátorov o prepočítanie počtu prítomných delegátov. Počet
prítomných delegátov: 65
Následne vyzval p. Ternavského, aby predstúpil so svojím prejavom, ktorý požiadal
o výnimku.
p. Ternavský:

Na schôdzi je ako delegát za UAD. Pôsobí ako inštruktor zjazdového
lyžovania
a snowboardingu. Počet inštruktorov, ktorí sú združení v SLA je okolo 1000 inštruktorov.
Problémom je, že v štruktúrach UAD a P-SLA nemajú inštruktori žiadne miesto, zástupcu. Sú
rovnako ako tréneri odborníci v oblasti športu. Podľa zákona o športe, všetky akreditačné
subjekty, ktoré mali doteraz akreditáciu na vzdelávanie, do 2 rokov všetci skončia.
Vzdelávanie inštruktorov ostane tak v plnej kompetencii SLA. Ďalším problémom sú učitelia
lyžovania na školách, ktorí sa zúčastňujú na organizácii lyžiarskych kurzov pre žiakov
základných a stredných škol. Ich vzdelávanie mali na starosti metodické centrá pod MŠVVaŠ,
ktoré už neexistujú.
V Stanovách o inštruktoroch nenašiel žiadnu zmienku o inštruktoroch. Problém ako
inštruktora je to, že čl.8 časť 1b – práva členov, inštruktori sa nemôžu zúčastňovať na
rokovaní orgánov, keďže nie sú združení v kluboch. Preto je problémom aj čl. 8, 1e – právo
voliť a byť voleným.
Ďalej nie je jednoznačné, do ktorého úseku sa majú inštruktori priradiť. Zaradenie do
momentálnej štruktúry SLA ani nie je možné.
Jeho návrh – aby mali inštruktori v budúcnosti svoj vlastný úsek v organizačnej štruktúre
SLA. V Českej republike existuje samostatný úsek kde sú inštruktori združení. Navrhuje, aby
bol časom do P-SLA a aj do stanov doplnený zástupca inštruktorov. Má návrh na zmenu
stanov – čl. 13.3 a v Organizačnom poriadku čl. 4 – rozšírenie počtu členov Predsedníctva
SLA o jedného zástupcu inštruktorov s právom hlasovať.
Predsedajúci zadal hlasovanie o návrhu p. Ternavského, na úpravu Stanov SLA
a Organizačného poriadu podľa jeho návrhu:
Uznesenie
7RKO-18/018
č.

Konferencia SLA 2018 neschvaľuje návrh p. Ternavského o úprave Stanov SLA v článku 13.3
a Organizačného poriadku SLA v čl. 4.
ZA:

24

PROTI:

19

ZDRŽAL
SA:

20

NEHLASOVAL:

2

Nasledovali voľby. Generálny sekretár SLA odprezentoval kandidačnú listinu pre jednotlivé
funkcie.
P. Holienčík informoval, že sa vzdáva svojej kandidatúry v prospech V. Halířa za Bežecký
úsek do P-UAD.
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Predseda Volebnej komisie p. Hermély navrhol podľa čl. 4, bod 2, Volebného poriadku
Konferencie, aby sa hlasovalo verejným hlasovaním, ak budú kandidáti súhlasiť.
P. Ivanič vyzval kandidátov, aby sa vyjadrili, či súhlasia s verejnou voľbou. Kandidáti I. Ivanič,
M. Mersich a J. Garaj, V. Halíř, H. Balážová, P. Dluhoš, T. Murgáč, M. Hliničan, L. Šandor, Ľ.
Kartík, J. Tanczos a J. Gantnerová súhlasili s verejnou voľbou.
Uznesenie
7RKO-18/019
č.

Konferencia SLA 2018 schvaľuje verejné voľby na funkcie Prezidenta SLA, Viceprezidentov
SLA, zástupcov OU do P-SLA, a Zástupcu športovcov.
ZA:

65

PROTI:

0

ZDRŽAL
SA:

0

NEHLASOVAL:

0

a) Voľba Prezidenta SLA
Kandidátom na Prezidenta SLA:
Ivan Ivanič
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na Prezidenta SLA.
Uznesenie č.

7RKO-18/020

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Ivana Ivaniča do funkcie Prezidenta SLA.
ZA:

60

PROTI:

1

ZDRŽAL SA:

4

b) Voľba Viceprezidenta SLA
Kandidátmi na Viceprezidenta SLA sú:
Marino Mersich
Ján Garaj
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidátov na Viceprezidentov SLA.
Uznesenie č.

7RKO-18/021

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Marina Mersicha do funkcie Viceprezidenta SLA.
ZA:

51

Uznesenie č.

PROTI:

4

7RKO-18/022
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ZDRŽAL SA:

10

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Jána Garaja do funkcie Viceprezidenta SLA.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

p. Garaj a p. Merscih poďakovali prítomným za dôveru.

c) Voľba Členov P-SLA
Nasledovala voľba členov do P-SLA za Bežecký úsek SLA.
Kandidátmi na zástupcu Bežeckého úseku v Predsedníctve SLA (ďalej len P-SLA) sú:
Stanislav Holienčík – vzdal sa kandidatúry,
Viktor Halíř.
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena P-SLA za Bežecké lyžovanie.
Uznesenie č.

7RKO-18/023

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Viktora Halířa do funkcie člena P-SLA za Usek bežeckých
disciplín.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

Nasledovala voľba členov do P-SLA za Úsek alpských disciplín SLA.
Kandidátmi na zástupcu Úseku alpských disciplín v Predsedníctve SLA sú:
Henrieta Balážová
Patrik Dluhoš.
p. Murgáč vyzval H. Balážovú a P. Dluhoša, aby predniesli svoju predstavu vedenia úseku
UAD.
p. Balážová:

- zastupovala úsek UAD v P-SLA po tom, ako sa M. Rajčan vzdal funkcie. V rámci úseku je
zodpovedná za kontrolu a plánovanie financií, chcela by v tom pokračovať, pretože zákon
o športe priniesol nové nároky na spôsob vyúčtovania, a upresnil oprávnenosti výdavkov.
Tieto skúsenosti a znalosti má zo svojho profesného pôsobenia. Tieto skúsenosti chce
ponúknuť úseku aj naďalej.
p. Dluhoš:

- v minulosti pôsobil dva roky v P-UAD a jeden rok aj v P-SLA, chce poskytnúť komfortný
priestor pre prácu ľudí v SLA, v rámci P-UAD aj P-SLA v rámci komunikačnej, vzťahovej aj
športovej oblasti.
Predseda Volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie
za kandidátov na člena P-SLA za Úsek alpských disciplín.
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Uznesenie č.

7RKO-18/024

Konferencia SLA 2018 hlasuje za Henrietu Balážovú do funkcie člena P-SLA za Úsek
alpských disciplín.
ZA:

21

Uznesenie č.

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

7RKO-18/025

Konferencia SLA 2018 hlasuje za Patrika Dluhoša do funkcie člena P-SLA za Úsek alpských
disciplín.
ZA:

36

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Nasledovala voľba členov do P-SLA za Úsek akrobatického lyžovania SLA.
Kandidátom na zástupcu Úseku akrobatického lyžovania v P-SLA je:
Tomáš Murgáč
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena P-SLA za Akrobatické lyžovanie.
Uznesenie č.

7RKO-18/026

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Tomáša Murgáča do funkcie člena P-SLA za Úsek
akrobatického lyžovania.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

2

Nasledovala voľba člena do P-SLA za Úsek snowboardingu SLA.
Kandidátom na zástupcu Úseku snowboardingu v P-SLA je:
Marek Hliničan
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena P-SLA za Úsek snowboardingu.
Uznesenie č.

7RKO-18/027

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Mareka Hliničana do funkcie člena P-SLA za úsek
Snowboardingu.
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

Nasledovala voľba člena do P-SLA za Úsek lyžovania na tráve SLA.
Kandidátom na zástupcu Úseku lyžovania na tráve v P-SLA je:
Ladislav Šandor
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Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena P-SLA za Úsek lyžovania na tráve.
Uznesenie č.

7RKO-18/028

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Ladislava Šandora do funkcie člena P-SLA za Úsek lyžovania
na tráve.
ZA:

62

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

3

Nasledovala voľba člena do P-SLA za Úsek severskej kombinácie SLA.
Kandidátmi na zástupcu Úseku severskej kombinácie v P-SLA je:
Ľudovít Kartík
Ľ.Kartík sa ohradil k jeho voľbe, keďže má za to, že jeho už zvolili delegáti pred tromi
týždňami za predsedu Úseku severskej kombinácie. Následne bolo p.Kartíkovi vysvetlené, že
dnešné voľby sú do úplne iného orgánu SLA ako boli pred tromi týždňami, ktoré uvádza.
Pred tromi týždňami bol volený za predsedu Úseku severskej kombinácie a teraz je
navrhovaný za člena Predsedníctva SLA za Úsek severskej kombinácie, a to sú dve úplne
rôzne funkcie a rôzne štruktúry SLA.
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena P-SLA za Úsek Severskej kombinácie.
Uznesenie č.

7RKO-18/029

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Ľudovíta Kartíka do funkcie člena P-SLA za úsek Severskej
kombinácie.
ZA:

60

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

5

Nasledovala voľba členov do P-SLA za Úsek skokov na lyžiach SLA.
Kandidátmi na zástupcu Úseku Skokov na lyžiach v P-SLA je:
Ján Tánczos
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena P-SLA za Úsek skokov na lyžiach.
Uznesenie č.

7RKO-18/030

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Jána Tánczosa do funkcie člena P-SLA za Úsek skokov na
lyžiach.
ZA:

65

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

Nasledovala voľba člena do P-SLA za Zástupcu športovcov SLA.
Kandidátkou na Zástupcu športovcov v P-SLA je:
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Jana Gantnerová
Predseda volebnej komisie, P. Hermély, vyzval prítomných delegátov na verejné hlasovanie za
kandidáta na člena Zástupcu športovcov SLA.
Uznesenie č.

7RKO-18/031

Konferencia SLA 2018 schvaľuje Janu Gantnerovú do funkcie člena P-SLA za Zástupcu
športovcov.
ZA:

65

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

J. Gantnerová poďakovala za schválenie a uviedla, že ďakujem aj predchádzajúcemu
Predsedníctvu SLA za podanie jej nominácie na kandidáta za SLA do Komisie športovcov
v Slovenskom olympijskom výbore, keď bola úspešne zvolená vo februári 2018.
Predsedajúci informoval, že v Predsedníctve SLA po voľbách nastali tri zmeny:
- odchádza N. Šlepecká a M. Poľanová - poďakoval im za doterajšiu prácu v P-SLA.
- za P-UAD bol zvolený P. Dluhoš.
17. Diskusia

Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, ktorí sa zapísali do prezenčnej listiny na diskusiu,
aby postupne predstúpili a vyjadrili sa.
p. Bendik:
- predniesol svoj príhovor, ktorý tvorí prílohu tohto zápisu. Poďakovanie za podporu svojho syna,

M. Bendika.
p. Štrkolec:

- uviedol, že on je fanúšik lyžovania a dlhoročný funkcionár UAD, blahoželá dnes zvoleným
funkcionárom. Tréner je 22 rokov, vychoval viacerých reprezentantov – juniorských,
akademických a pod.. Nerozumie ako môžu v niektorom úseku prehlásiť 9 ročné dieťa za
talentovanú mládež a v inom úseku je ponechaná minimálna úroveň na zaradenie do
talentovanej mládeže na vek 14 rokov. Podľa neho je to diskriminačné. Nemalo by to byť
administratívne predpisom dané. Dáva návrh, aby nové predsedníctvo znova prerokovalo
danú tému objektívne a nediskriminovalo úseky, resp. športovcov v jednotlivých úsekoch, a
aby bol minimálny vek na zaradenie do talentovanej mládeže stanovený jednotne pre všetky
úseky.
Druhou vecou, ktorej by chcel venovať pozornosť sú Voľby. Uviedol, že bolo pravidlo, že sa
volí prezident, viceprezidenti, a jednotlivé úseky si navrhnú vhodného kandidáta na člena PSLA za ich úsek. Delegáti na konferencii podľa neho nemôžu voliť zástupcu niektorého
úseku, ak ten nemá podporu svojho úseku. Navrhuje voliť prezidenta a viceprezidentov na
konferencii a svojich zástupcov do P-SLA nech navrhnú členovia jednotlivých úsekov.
Ďalšou vecou sú stanovy, konferencia. Je mu ľúto, že taký počet zjazdárov aký je v SLA
zastupuje len 15 delegátov, bez možnosti čokoľvek zmeniť. Účasť na konferencii musí
odrážať stav členskej základne, počet pretekárov a úspešnosť športového odvetvia. Verí, že
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nové predsedníctvo sa bude tomuto venovať a odstráni diskrimináciu zjazdárov zo strany
malých úsekov. Počet jednotlivých delegátov nie je demokratický.
p. Ivanič vyzval p. Poľanovú, ktorá sa do diskusie prihlásila elektronicky.
p. Poľanová:

- bývalá predsedníčka úseku P-UAL, želá veľa úspechov novému vedeniu. P. Štrkolecovi
odpovedala na jeho otázku, že z jej úseku vzišiel kandidát na Predsedu UAL z radov ich
úseku. A nerozumie prečo si UAD nezvolilo svojho kandidáta a nepodalo ho na návrhový
lístok. Základom všetkého je slušnosť a demokracia.
p. Kartik:

- uviedol, že úseky SU a USK nikdy nebudú masové. Za Československa skákalo 216
skokanov. Myslí si, že pre dané úseky urobil dosť, je vyčerpaný, aby sa stále hádal o financie.
Zákon o športe je nesprávne nastavený. Ľudia sa trápia a nevládzu, aby spojazdnili skokanský
mostík, ktorý má viac ako 50 rokov. Chce poprosiť nové P-SLA, aby sa do tohto športu
investovalo viac financií. Buduje lyžiarsku halu, verí, že sa ju podarí dobudovať.
p. Mersich:

- k podnetu p. Štrkolca uviedol, že ČS UAD začiatkom mája 2018 sa ani len nazaoberala tým,
kto by mal byť kandidátom UAD do predsedníctva. Preto nerozumie vyjadreniu p.Štrkolca,
že úsek si má zvoliť svojho nominanta a toho navrhovať. Takisto nerozumie tvrdeniu
p.Štrkolca o tom, že do predsedníctva SLA by nemala kandidovať ľubovoľná osoba. Odkázal
na Zákon o športe a prečítal prítomným príslušný paragraf, kde je jednoznačne a jasne
uvedené, že kandidovať môže ľubovoľný plnoletý občan SR ak ho navrhne člen zväzu.
Rovnako je to aj s kandidatúrou na zástupcu športovcov, kde kandidátom môže byť
ľubovoľný plnoletý občan SR a musí ho navrhnúť minimálne 50 športovcov.
p. Ivanič:

- k otázke talentovanej mládeže doplnil, že daná téma je „živá hmota“, ktorá sa stále vyvíja.
Ku otázke Stanov uviedol, že sa nesmie stať, že dva najväčšie úseky, ani s podporou tretieho
úseku, aby mali nadpolovičnú väčšinu. Toto garantuje každému jednému úseku budúcnosť,
moderné disciplíny sú pred obrovským rozvojom a sú na prahu toho, že ony budú v
budúcnosti dominantné. Sme pripravení prijímať nové návrhy. Uviedol tiež, že v počte
aktívnych pretekároch nie je tak markantný rozdiel v jednotlivých úsekoch ako sa to na prvý
pohľad zdá.
18. Správa volebnej komisie

Predsedajúci vyzval predsedu volebnej komisie P. Hermélyho, aby prečítal správu Volebnej
komisie o jednotlivých hlasovaniach.

p. Hermély potvrdil, že výsledky podpísali všetci členovia volebnej komisie a zároveň potvrdil
zvolených funkcionárov:
 Do funkcie Prezidenta SLA bol zvolený Ivanič Ivan.
 Do funkcie Viceprezidenta SLA bol zvolený Garaj Ján.
 Do funkcie Viceprezidenta SLA bol zvolený Mersich Marino.
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Do funkcie - zástupcu za BU bol zvolený Halíř Viktor.
Do funkcie - zástupcu za UAD bol zvolený Dluhoš Patrik.
Do funkcie - zástupcu za SNB bol zvolený Hliničan Marek.
Do funkcie - zástupcu za UAL bol zvolený Murgáč Tomáš.
Do funkcie - zástupcu za SU bol zvolený Tanczos Ján.
Do funkcie - zástupcu za USK bol zvolený Kartík Ľudovít.
Do funkcie - zástupcu za ULT bol zvolený Šandor Ladislav.
Do funkcie Zástupca športovcov bola zvolená Gantnerová Jana.

Správa volebnej komisie tvorí prílohu tohto zápisu.
19. Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2018

Ivanič požiadal o prepočítanie počtu prítomných delegátov. Počet prítomných delegátov: 63.
Riadna konferencia SLA schvaľuje všetky uznesenia prijaté riadnou konferenciou SLA,
prednesené predsedom Návrhovej komisie SLA.
Uznesenia tvoria súčasť správy Návrhovej komisie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto
zápisu.
Uznesenie č.

7RKO-18/032

Konferencia SLA 2018 schvaľuje uznesenia prijaté na 7. riadnej Konferencii SLA
ZA:

63

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Ing. Katarína Hyblerová

Róbert Hliničan

Ľubomír Hadvičák

Ivan Ivanič

31.05.2018

13.6.2018

13.6.2018

31.05.2018
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na Riadnu Konferenciu SLA 2018

2.

Prezenčné listiny z Riadnej Konferencie SLA 2018

3.

Rokovací poriadok Konferencie

4.

Volebný poriadok Konferencie

5.

Správa mandátovej komisie

6.

Uznesenia z Riadnej Konferencie 2017

7.

Uznesenia z Mimoriadnej Konferencie 2017

8.

Výročná správa Slovenskej lyžiarskej asociácie 2017

9.

Správa Kontrolno-revíznej komisie za posledné obdobie

10.

Správa Predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie

11.

Predpis o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

12.

Smernica o odmenách, časť B

13.

Príhovor p. Bendíka

14.

Správa volebnej komisie

15.

Správa návrhovej komisie
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