ZÁPIS
z 7. zasadnutia Kontrólno-revíznej komisie SLA

Termín zasadnutia:

27. júna 2017 o 08.00 hod.

Miesto:

Sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Prítomní:

P. Penkert, V.Staroň, P.Ilenčík, prítomní telefonicky: P.Kutlík,
R.Hliničan

Predsedajúci:

Petra Penkert

Zapisovateľ:

Petra Penkert

Overovatelia:

Vladimír Staroň, Pavol Ilenčík

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Stanovisko KRK k protestom podaných na Mimoriadnej KoSLA
Rôzne
Záver

1. OTVORENIE
7. zasadnutie KRK otvorila predsedníčka KRK, Petra Penkert. Privítala členov KRK.
Členovia KRK, R.Hliničan a P.Kutlík sa ospravedlnili z osobnej účasti, sú však prítomní
telefonicky.
Zápis vypracuje Petra Penkert, overia Vladimír Staroň a Pavol Ilenčík. Predsedajúcim
dnešného zasadnutia bude Petra Penkert. Žiaden z prítomných členov KRK nemal
pripomienky.
V úvode bol schválený program 7. zasadnutia KRK SLA.
Uzn. č. 7-17/39-KRK:
KRK schvaľuje program 7. zasadnutia bez pripomienok
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. STANOVISKO KRK K PROTESTOM PODANÝCH NA MIMORIADNEJ KONFERENCII SLA
Predsedníčka KRK predložila protesty podané na Mimoriadnej Konferencii SLA, dňa
15.6.2017 v Banskej Bystrici. Protesty boli všetkým členom KRK doručené aj
elektronicky.
Protesty sú súčasťou zápisu z MKoSLA a KRK považuje za nevyhnutné k nim prijať
stanovisko a zároveň z dôvodu, že nebolo možné protesty prešetriť na mieste, žiada
KRK o priloženie tohto stanoviska ako prílohu zápisu z Mimoriadnej konferencie SLA.
KRK nie je zrejmé, ako môžu členovia SLA vyhlasovať schôdze za neplatné a ako
môžu vyhlasovať členské schôdze odborných úsekov za neplatné. Túto právomoc
má napr. súd a členovia môžu namietať platnosť.
KRK má za to, že mandátová komisia nie je oprávnená skúmať priebeh členských
schôdzí jednotlivých športových odvetví, úlohou mandátovej komisie je zistiť, či boli
delegáti riadne zvolení a sú prítomní práve tí delegáti / náhradníci, ktorí boli zvolení
a v poradí, v akom boli zvolení.
Každý delegát môže podať protest, no je zarážajúce, že protest podávajú osoby,
ktoré sa daných členských schôdzí nezúčastnili napriek tomu, že im bola riadne
doručená pozvánka a šíria tak nepravdivé informácie. KRK už niekoľkýkrát vyzýva
členov SLA, aby svojou činnosťou prispeli k stabilizácii vzťahov v SLA a dodržiavaniu
základných morálnych princípov a boli nápomocní pri získaní osvedčenia
národného športového zväzu, ktoré je nevyhnutné pre získanie štátnych dotácií
potrebných na prípravu športovcov. KRK apeluje na všetkých členov, ktorí nie sú
spokojní so znením stanov, aby pracovnej skupine doručili podnety na zmeny
a žiadali odpovede a aby prispeli k ukľudneniu situácie najmä z dôvodu
nadchádzajúcej olympijskej sezóny, s cieľom nenarušovať športovcom a ich
realizačným tímom prípravu.
Uzn. č. 7-17/40-KRK:
KRK sa nemôže stotožniť s podanými protestmi a po preštudovaní protestov
a príslušných materiálov prijíma stanovisko k protestom Mimoriadnej konferencie SLA
(viď príloha Stanovisko KRK). Zároveň žiada, aby stanovisko KRK bolo prílohou zápisu
z Mimoriadnej konferencie SLA.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. RÔZNE
Neboli prednesené žiadne príspevky.

4. RÔZNE
Predsedajúca zasadnutia KRK poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Petra Penkert
27.6.2017

Vladimír Staroň

Pavol Ilenčík

Petra Penkert
27.6.2017

PRÍLOHY:
1.

Pozvánka

2.

Prezenčná listina zo 7. Zasadnutia KRK SLA

3.

Protest p.Hadvičáka

4.

Protest p.Balážovej

5.

Stanovisko KRK

