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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: 2/05/2019MG/

PIEŠŤANY, DŇA: 3.5.2019

Vec: Návrh na doplnenie trénerskej rady (viď bod 7.1. súťažného poriadku).
Zdôvodnenie:
Neviem ako sa v minulosti kreovala trénerská rada ÚLT, ale faktom je, že od jej vzniku cca 2 roky nemám žiadnu
informáciu o jej praktickom fungovaní.
Pravdou je, že reálne každý z nás v ÚLT vie, že trénerská rada ÚLT je nefunkčná a pritom z pohľadu dôležitosti a
praktického opodstatnenia je veľmi dôležitá a to od žiackych kategórií, až po kategóriu seniorov.
Pred vznikom dnešnej dvojčlennej trénerskej rady (L.Masár, Z.Macháček) veci ohľadom tréningového a
súťažného procesu boli konzultované aj s L.Suchým, ktorý dlhodobo preukazuje odborný a osobnostný záujem o
posúvanie (profesionalizovanie) všetkých procesov v rámci ÚLT.
Je všeobecne akceptovaný pretekármi, medzinárodnou komunitou trénerov, ale aj rodičmi a predpokladám, že aj
P-ÚLT, lebo počas celého roku 2018 ho delegovalo vedenie ÚLT za trénera žiakov pri účasti na medzinárodných
pretekoch FIS GRASSKI CHILDREN CUP-u a Českého pohára.
Aj napriek týmto skutočnostiam miesto v trénerskej rade pre neho nie je a pritom som si istý, že jeho aktívne
pôsobenie by pri prinieslo iba pozitívne prvky do práce trénerskej rady.
Jeden z posledných dôkazov jeho aktívnej práce v ÚLT :

Návrh:
Navrhujem, aby úplne logicky bola trénerská rada doplnená aj o Luboša Suchého, lebo má najlepšie poznanie o
pretekároch v žiackych kategóriách, ktorí sa zúčastňovali v roku 2018 na medzinárodných pretekoch a predpokladám,
úplne identické to bude aj v roku 2019.
Opora v stanovách:
Stanovy SLA článok 21., odstavec 21.3 písmeno c.
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O tejto skutočnosti žiadam hlasovať na Členskej schôdzi ÚLT 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 z členskej schôdzi žiadam aj priložiť aj tento
list (žiadosť) a to v zmysle Stanov SLA článok 11., odstavec 11.10., písmeno f.

Názov organizačnej zložky
Ski Klub Brezno

Počet hlasov
1

LK Remas Piešťany

5

Ski Klub Piešťany

1

Snow Ski Stars

1

TJ Vysoké Tatry

2
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V Piešťanoch dňa 3.5.2019
Martin Gavalier
Delegát členskej schôdze
zastupujúci Ski Klub Piešťany

