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Vedenie P-ÚLT SLA
Ing. Ladislav Šándor – predseda ÚLT
Členská schôdza ÚLT SLA
Dňa 3.5.2019
Miesto: Piešťany

VAŠA ZNAČKA:

NAŠA ZNAČKA: 4/05/2019MG/

PIEŠŤANY, DŇA: 3.5.2019

Vec: Návrh na odsúhlasenie projektu “Podpora žiakov pri účasti na medzinárodných pretekoch FIS GRASSKI
CHILDREN CUP-u a Českého pohára”.
Zdôvodnenie:
Každý z nás v ÚLT vie, že jediným merateľným a porovnateľným kritériom kvality našich pretekárov v žiackych
kategóriách je:
1. FIS GRASSKI CHILDREN CUP (preteky vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku a Taliansku).
2. Český pohár – vysoká úroveň a aj počet - kvalita pretekárov.
Slovenský pohár a MSR (vieme, že v kategóriách nám štartujú 1-2 pretekári zo SR) a o tejto skutočnosti veľmi dobre
vie aj vedenie P-ÚLT a predpokladám, že aj z tohto dôvodu zakomponovalo do súťažného poriadku odstavec:
9. Kritéria na zaradenie do talentovanej mládeže žiaci:
• umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP – žiačky - dievčatá
• umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP – žiaci - chlapci, alebo :
• umiestnenie do 4. miesta v celkovom hodnotení Children cup – žiačky - dievčatá
• umiestnenie do 4.miesta v celkovom hodnotení Children cup – žiaci – chlapci
Na jednej strane sa viažu kvalitatívne podmienky na účasť a výsledky z medzinárodných pretekov doslova v
rámci Európy a na druhej strane je tu nulová finančná podpora zo strany ÚLT pre kategórie U10, U12, U14 a toto všetko
vytvára neprimerané požiadavky spojené s reálnym porovnaním, ale najmä s rozvojom kvality pretekára, ktoré je spojené
výlučne s finančnou záťažou pre rodičov, prípadne kluby. Náklady s účasťou na pretekoch sú niekoľko – násobne vyššie,
ako v zime, keď je možné súťažiť a porovnávať kvalitu pretekára v rámci SR.
Na záver môjho zdôvodnenia si tiež dovolím prezentovať skutočnosť, že je to určite krok správnym smerom. Táto
finančná podpora zo strany ÚLT je skôr prejavom reálneho záujmu o podporu pretekárov v žiackých kategóriách a určite
nie finančnou záťažou pre rozpočet ÚLT.
Návrh:
Navrhujem, aby z rozpočtu ÚLT bola odsúhlasená finančná podpora 2000 € (cca 4% z rozpočtu), ktorú je možné
využiť, ako podporu pretekárov pri účasti na medzinárodných pretekoch FIS GRASSKI CHILDREN CUP-u (SUI, AT,
ITA, D) a Českého pohára (5pretekov v rámci ČR).
Opora v stanovách:
Stanovy SLA článok 21., odstavec 21.3 písmeno c.

SKI KLUB PIEŠŤANY, Fínska 5, 921 01 Piešťany, Mgr. Martin Gavalier – štatutár klubu.

O tejto skutočnosti žiadam hlasovať s tým, že v zápise bude vyššie uvedený text (vec, zdôvodnenie, návrh, opora
v stanovách). Taktiež žiadam, aby záznam o hlasovaní bol zaznamenaný v zápise (podľa organizačných zložiek na
základe delegačného kľúča) a do prílohy zápisu žiadam aj tento list (žiadosť) priložiť ako prílohu a to v zmysle Stanov
SLA článok 11., odstavec 11.10., písmeno f.

Názov organizačnej zložky
Ski Klub Brezno
LK Remas Piešťany
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V Piešťanoch dňa 3.5.2019

Martin Gavalier
Delegát členskej schôdze
zastupujúci Ski Klub Piešťany

