Zápis
10. ZASADNUTIE P-SLA
Dátum, hodina konania:
Miesto:
Prítomní členovia P-SLA:
KRK:
Hostia:
Ospravedlnení:

16.05.2014 Piatok_13.00 hod.
Bynská Bystrica, Sásovská cesta 83, firma Kartík s. r. o.
Malák, Garaj, Kartík, Tánczos, Šandor, Gantnerová, Poľanová, Mihok,
Mersich, Ivanič
Kutlík
Ilenčík, Murgáč, René, Maťa, Ja, Maňo, Jíří Michal
Penkert – materská dovolenka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Činnosť Se-SLA
Kontrola úloh a uznesení
Čerpanie 2013,2014
Schválenie zmlúv na podpis
Zmeny stanov SLA na Ko-SLA
Konferencia SLA – príprava
Lyžiar roka
Členské schôdze OÚ – informácie
Reprezentačné družstvá 2014/2015
Informácie KRK
Informácie MSJ
Rôzne

Gantnerová
Kubusová, Čambalová
Gantnerová
Kubusová
Kubusová
Gantnerová
Gantnerová
Gantnerová
predsedovia OÚ
predsedovia OÚ
Kutlík
Gantnerová

K bodu 1
10. zasadnutie P-SLA viedla prezidentka SLA, Ing. Janka Gantnerová. V úvode privítala členov P-SLA.
Poďakovala, že sa členovia P-SLA zúčastnili vo veľkom počte a dnešné P-SLA tak môže byť uznášania schopné.
Meškať budú: Karol Mihok, Ivo Ivanič,Marino Marino.
Zápis vypracuje Denisa KUBUSOVÁ, overia Michal MALÁK a Ladislav ŠANDOR.
Prezidentka upozornila na dátum zasielania pripomienok k zápisu – pripomienky k zápisu je možné
zasielať len do dátumu uvedeného v maily, v ktorom zapisovateľ vyzýva na zaslanie pripomienok.
Zápis sa bude považovať za odsúhlasený a bude vyvesený na webovej stránke.
Prezidentka informovala členov P-SLA, že priebeh P-SLA bude zvukovo nahrávaný pre uľahčenie
písomného zápisu. Členovia P-SLA súhlasili.
P-SLA na úvod schválilo program a pozvánku 10. P-SLA.
Následne sa svojej pozície vedúceho komisie oceňovania ujal p. Šandor. Zablahoželal k sviatku p. Kartíkovi.
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K bodu 2
Informácie o činnosti Se-SLA podala Denisa Kubusová.
Sekretariát SLA zaisťoval od posledného P-SLA tieto činnosti:
-bežná administratívna činnosť (evidencia prijatie, odoslanej korešpondencie, príjmanie a evidovanie
elektronickej pošty a telefonických hovorov, práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie,
evidencia, archivácia, prípravné práce pre účtovníctvo)
-registrácie (evidencia jednotlivcov, klubov, vydávanie členských, licenčných preukazov)
-správa e-shopu SLA
-správa webovej stránky (pridávanie informácií, rozosielanie newsletter)
-registrácia projektu ERASMUS (každý žiadateľ sa musí registrovať v Účastníckom portáli programu
Participant portal, získať PIC – Personal edentification Code, pod ktorým vyplní žiadateľ žiadosť o finančný
príspevok). Následne prezidentka SLA spolu so Se-SLA oslovili dve spoločnosti pôsobiace v oblasti
obstarávania s dopytom, či by vedeli nám vedeli s týmto projektom pomôcť a za akú cenu. Akonáhle
budeme mať od nich odpoveď, budeme P-SLA informovať.
-plnenie úloh a uznesení z 9. zasadnutia P-SLA
-príprava podkladov na 10. zasadnutie P-SLA
-príprava KO-SLA
-príprava Lyžiara roka
-projekt Erasmus (registrácia projektu)
K bodu 3
KONTROLA ÚLOH
ÚLOHA14/9.P-SLA
Vypracovať projekt SES CUP pre podujatie, ktoré sa má uskutočniť 20.12.2014. ÚAD tento projekt zároveň
zapracuje do svojej koncepcie medzinárodných podujatí.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: 6.5.2014
Prenesená na 11. P-SLA, nakoľko nám boli materiály zaslane včera.
Termín vypracovania projektu je20. máj, aby bol zaslaný pred Barcelonou, tak aby
predsedníctvo SES mohlo zaujať stanovisko.
--------------------------------------------------------------------ÚLOHA 15/9.P-SLA
Zistiť presnú výšku dotácie na SES CUP.
Z: prezidentka
T: po konferencii v Barcelóne
--------------------------------------------------------------------ÚLOHA 16/9.P-SLA
Se-SLA spolu so športovými riaditeľmi vypracuje projekt pre Erasmus.
Z: Se-SLA, športoví riaditelia
T: ASAP
--------------------------------------------------------------------ÚLOHA 17/9.P-SLA
Prezidentka SLA preverí možnosť oslovenia agentúry na spracovanie projektu Erasmus.
Z: prezidentka SLA
T: ASAP
---------------------------------------------------------------------
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Úloha 7/8.PSLA
Se-SLA vypracuje návrh cenovej kalkulácie, finančného pokrytia a obsahu seminára fyzioterapeutiky, medicíny,
doplnkovej výživy pre všetky úseky. Na 11. P-SLA sa určí termín seminára. PO požiadavkách z OÚ navrhneme
na čo konkrétne má byť zameraná seminár fyzioterapeutiky.
Z: Se-SLA
T: 9. P-SLA
9. P-SLA : termín predĺžený do 11. P-SLA
--------------------------------------------------------------------KONTROLA UZNESENÍ
UZN: 13-05/73 – trvá
P-SLA súhlasí s organizovaním školenia a skúšok pre členov, ktorí majú uznanú licenciu SLA zo SLZ zdarma
a s vydaním osvedčenia. Zároveň poveruje Se-SLA overením správnosti tohto postupu na Akreditačnej komisii
MŠVVŠ SR.
T: ihneď
Z: Se-SLA
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.P-SLA – p. prezidentka urgovala vyjadrenie mailom, čakáme na odpoveď !
9. P-SLA – Se-SLA opätovne osloví ministerstvo so žiadosťou o odpoveď
10.P-SLA- Se-SLA opätovne oslovil ministerstvo, zatiaľ čakáme na odpoveď
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-05/74 - trvá
P-SLA berie na vedomie požiadavku financovania KV SLA predložený predsedom KV SLA a bude sa ňou
zaoberať pri tvorbe rozpočtu 2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-05/75 - trvá
P-SLA poveruje zástupcov úsekov - členov KV SLA a jednotlivé OÚ spracovaním podkladov ku akreditácii
podľa odporúčaní KV SLA (viď zápis z 1.zasadnutia).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
T: 30.4.2014
Z: P-OÚ SLA
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-05/76 - trvá
P-SLA poveruje prezidentku požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o informáciu, aká je
legislatíva uznávania vzdelávania v EÚ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.P-SLA – p. prezidentka urgovala vyjadrenie mailom, čakáme na odpoveď ! Opätovne osloviť
MŠVVaŠ SR!
9. P-SLA – Se-SLA opätovne osloví ministerstvo so žiadosťou o odpoveď
10.P-SLA- Se-SLA opätovne oslovil ministerstvo, zatiaľ čakáme na odpoveď
--------------------------------------------------------------------UZN. 13-06/84 - trvá
P-SLA poveruje jednotlivé OÚ SLA, aby sa zaoberali predloženým návrhom pravidiel pre RD, predložený
predsekyňou Legislatívnej komisie SLA.
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.P-SLA – nesplnené.
Prezidentka žiada, aby sa týmto uznesením jednotlivé OÚ SLA zaoberali, hlavne na trénerských radách.
Termín apríl 2014.
--------------------------------------------------------------------UZN.14-09/108
P-SLA poveruje prezidentku SLA, aby zastupovala SLA na rokovaniach SOV o zriadení strešnej
organizácie slovenského športu.
ZA: 7
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
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--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/109
P-SLA odsúhlasuje výšku účtovných zostatkov jednotlivých OÚ k 31.12.2013 okrem ÚAD, ktorý pošlú
k zostatkom svoje pripomienky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/110
P-SLA berie na vedomie čerpanie k 31.03.2014 prednesené Denisou Kubusovou s pripomienkami. OÚ pošlú
do 27.04.2014 svoje pripomienky k čerpaniu 2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/111
P-SLA odsúhlasuje uzatvorenie zmlúv, predložených D. Kubusovou na 9. P-SLA.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/112
P-SLA schvaľuje reprezentačnú zmluvu 2014/2015
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/113 ÚPRAVA UZNESENIA – El. hlasovanie dňa 8.5.2014
P-SLA schvaľuje presný termín konania konferencie SLA dňa 17.05.2014 .
P-SLA schvaľuje presný termín konania konferencie SLA dňa 25.05.2014.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 zvyšok nehlasoval
Na základe podnetu člena SLA a následného nezaslania pozvánok na Ko-SLA na termín 17.05.2014 prebehlo po
preskúmaní právničkou a stanoviskom KRK opätovné elektronické hlasovanie o konaní Ko-SLA.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/114 ÚPRAVA UZNESENIA – El. hlasovanie dňa 8.5.2014
P-SLA schvaľuje miesto konania konferencie SLA (Hotel Dixon, Banská Bystrica).
P-SLA schvaľuje miesto konania konferenie SLA (Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry)
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 zvyšok nehlasoval
Na základe podnetu člena SLA a následného nezaslania pozvánok na Ko-SLA na termín 17.05.2014 prebehlo po
preskúmaní právničkou a stanoviskom KRK opätovné elektronické hlasovanie o konaní Ko-SLA.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/115 ÚPRAVA UZNESENIA – El. hlasovanie dňa 8.5.2014
P-SLA schvaľuje pozvánku a program konferencie SLA. Pozvánky na Ko-SLA budú odoslané najneskôr dňa
02.05.2014.
P-SLA schvaľuje pozvánku a program konferencie SLA. Pozvánky na Ko-SLA budú odoslané najneskôr
09.05.2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný za odoslanie pozvánok: Se-SLA
Termín: do 02.05.2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0 zvyšok nehlasoval
Na základe podnetu člena SLA a následného nezaslania pozvánok na Ko-SLA na termín 17.05.2014 prebehlo po
preskúmaní právničkou a stanoviskom KRK opätovné elektronické hlasovanie o konaní Ko-SLA.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/116 ÚPRAVA UZNESENIA – El. hlasovanie dňa 8.5.2014
V prípade, že riadna Ko-SLA nebude uznášaniaschopná, P-SLA schvaľuje náhradný termín Ko-SLA na 17. mája
2014 o 10.30 hod. s totožným programom Ko-SLA.
V prípade, že riadna Ko-SLA nebude uznášaniaschopná, P-SLA schvaľuje náhradný termín Ko-SLA na 25. mája
2014 o 10.30 hod. s totožným programom Ko-SLA.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Na základe podnetu člena SLA a následného nezaslania pozvánok na Ko-SLA na termín 17.05.2014 prebehlo po
preskúmaní právničkou a stanoviskom KRK opätovné elektronické hlasovanie o konaní Ko-SLA.
--------------------------------------------------------------------UZN. 14-09/117
P-SLA berie na vedomie predĺženie termínu čerpanie prostriedkov pridelených klubu KPSL na základe zmluvy o
dotácii č. SLA 037/2013 o dotácii projektu “Naučme sa lietať” do konca 09/2014.
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
--------------------------------------------------------------------K bodu 4
K účtovným zostatkom 2013 neboli na Se-SLA doručené žiadne pripomienky, preto považujeme
čerpanie 2013 za odsúhlasené.
UZN. 14-10/118
P-SLA odsúhlasuje čerpanie k 04/2014 prednesené Denisou Kubusovou s pripomienkami. P-SLA požaduje
výstupy po kalendárnych mesiacoch. Se-SLA na ďalšie zasadnutie P-SLA upraví formát čerpania podľa
predložených pripomienok.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu 5
Denisa Kubusová podala informácie ohľadom uzatvorených zmlúv. Od posledného zasadnutia P-SLA neboli
podpísané žiadne nové zmluvy. Podpísaná bola len zmluva so spoločnosťou Rysy Group s. r. o., predmetom
ktorej je obchodná spolupráca (poskytovanie 20% zľavy pre členov SLA, zvýhodnené ceny). Podpísaná bola aj
zmluva so spoločnosťou Infront na reklamné práva do sezóny 2020/2021. Podpis oboch týchto zmlúv bol
odsúhlasený P-SLA na 6. zasadnutí P-SLA.
Predseda ÚAD, Marino Mersich, informoval o príprave trénerskej zmluvy a zmluvy o zabezpečení športovej
prípravy 2014/2015. Prosí následne o elektronické schválenie týchto zmlúv s čím P-SLA súhlasí.
K bodu 6
Návrhy zmien stanov SLA spolu s podnetom člena k návrhom zmien sú zverejnené na webovej stránke
www.slovak-ski.sk v sekcii Asociácia/Konferencia 2014.
Prebehla diskusia k zmenám stanov na Ko-SLA 2014.
Prezidentka navrhuje, aby v stanovách bolo zmené len sídlo tak, ako to bolo plánované na začiatku.
Spýtala sa na názor ostatných členov P-SLA.
p. Poľanová má za to, aby o zmenách rozhodla Ko-SLA. Prezidentka na to zareagovala, že P-SLA bude podávať
doporučenie konferencii. Preto sa pýta na návrh, ktorý predložíme na Ko-SLA.
p. Ivanič doporučuje zmeny stanov na hlasovanie, konferencia môže akékoľvek zmeny prijať.
Diskusia bola ukončená tým, že zmeny stanov budú doporučené na hlasovanie Ko-SLA 2014.
UZN. 14-10/119
P-SLA doporučuje hlasovanie o zmenách stanov SLA Konferencii SLA.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 7
UZN. 14-10/120
P-SLA schvaľuje Ing. Janku Gantnerovú za predsedajúcu Ko-SLA 2014, konanej dňa 25.05.2014.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
UZN. 14-10/121
P-SLA schvaľuje zloženia jednotlivých komisií Ko-SLA 2014, konanej dňa 25.05.2014 v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Klement, Kutlík, Hliničan
p. Kutlík dňa 19.05.2014 odmietol telefonicky funkciu v mandátovej komisii Ko-SLA, z titulu predsedu KRK,
kde bude plniť na konferencii povinnosti vyplývajúce hlavne z funkcie predsedu KRK – prezentácia správy
predsedu KRK za obdobie 2013.
Návrhová komisia: Senkar Tibor st., Holienčík Stanislav, Ilenčík
Volebná komisia: Šandor, Novodomec František, Kapsiarová Jana
Zapisovateľ: Martina Čambalová
Overovatelia: Malák Michal, Dluhoš
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-10/121
P-SLA schvaľuje Správu o činnosti SLA za obdobie 2013/2014 prednesené prezidentkou SLA
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Správa o činnosti SLA bude zaslaná športovým riaditeľom na doplnenie.
UZN. 14-10/122
P-SLA schvaľuje Správu o hospodárení SLA za rok 2013, Správu nezávislého audítora.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN. 14-10/123
P-SLA schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku Ko-SLA 2014, konanej dňa 25.05.2014.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V pondelok 19.05.2014 budú návrhy vyvesené na webovej stránke SLA.
UZN. 14-10/124
P-SLA schvaľuje zoznam hostí na Ko-SLA 2014, konanú dňa 25.05.2014. Športoví riaditelia, ktorí nezaslali
zoznam hostí, zašlú ho mailom na sekretariát SLA najneskôr do pondelku 19.05.2014
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8
Verejná anketa je spustená prostredníctvom webovej stránky www.slovak-ski.sk , kde do 22. mája môže
zahlasovať každý.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 25. mája 2014 po skončení Ko-SLA v Grand Hoteli Bellevue, Vysoké
Tatry. Začiatok o 15. 00 hod.
UZN. 14-10/125
P-SLA schvaľuje termín konania Lyžiara roka – 25.05.2014 o 15.00 hod., Grand Hotel Bellevu, Vysoké Tatry.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa:0
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UZN. 14-10/126
P-SLA schvaľuje zoznam pozvaných hostí na Lyžiara roka – 25.05.2014 po skončení Riadnej Ko-SLA, Grand
Hotel Bellevu, Vysoké Tatry.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9
Sekretariát podla správu o priebehu členských schôdzí OÚ:
Úsek

SÚ

ÚSK

ÚLT

ÚAL

Termín
25.04.2014
18.00 hod.
25.04.2014
16.30 hod.
24.05.2014
15.00 hod.
24.05.2014
18.00 hod.

Miesto

Pozvánka bola/bude
odoslaná cez Se-SLA

Hotel Dixon, Banská Bystrica

08.04.2014

Hotel Dixon, Banská Bystrica

08.04.2014

Banka (Ahoj)

10.05.2014

Poprad, Svätoplukova 23

10.05.2014

24.05.2014
BÚ

21.06.2014
10.00 hod.

Klub Labyrint, Kremnica
MsKS, Kremnica

09.05.2014 *

10.00 hod.
ÚSn
ÚZPŠ
ÚAD

Úseky vyznačené červenou farbou zatiaľ termíny oficiálne nenahlásili. Prosíme, aby termíny odoslali tak, aby SeSLA stihol v termíne zaslať pozvánky, nakoľko pozvánky na ČS OÚ musia ísť cez Se-SLA.
Termíny prosíme nahlásiť mailom: info@slovak-ski.sk
* UZN.: EL-3/14 (Elektronické uznesenie bežeckého úseku o úprave termínu ČS BÚ):

UZN.: el. zo dňa 05.05.2014
Predsedníctvo BÚ SLA schvaľuje úpravu termínu členskej schôdze a tým uznesenia P-BÚ SLA číslo UZN.: 1-45/14 z
10. apríla a to nasledovne:
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UZN.: 1-45/14 je nahradené novým UZN.: EL-3/14
Termín Členskej schôdze ustanovuje P-BÚ na 24.5.2014 so začiatkom o 10:00hod. miesto bude spresnené
v pozvánke (predbežne MsKS Kremnica) sa upravuje tak, že P-BÚ SLA sa zaväzuje uskutočniť členskú schôdzu BÚSLA najneskôr do 30 dní po ukončení riadnej konferencie SLA 2014.
Členskej schôdze sa s hlasom rozhodujúcim môžu zúčastniť len delegáti s potvrdeným mandátovým lístkom
vydaným pri registrácii. Počet delegátov za klub je stanovený nasledovným delegačným kľúčom:
Počet registrovaných členov klubu BÚ s platným členským v BÚ SLA:
· 0-10 členov = 1 delegát,· 11-20 členov = 2 delegáti,· 21-30 členov = 3 delegáti,
· 31 a viac členov = 4 delegáti,· Členovia Predsedníctva BÚ SLA, každý po 1 hlase.Do úvahy sa berie stav členskej
základne ku dňu stanovenia kľúča t.j. 10.4.2014. P-BÚ zároveň poveruje administratívnym zabezpečením ČS Se-BÚ v
zmysle platnej
Za: 3 Zdržal sa: 0 Proti: 0 Schválené

UZN. 14-10/127
Predsedovia OÚ, ktoré ešte nemali členskú schôdzu, oznámia do 25. mája 2014 termín členskej schôdze.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Mihok informoval, že ÚSn a ÚZPŠ uskutočnia ČS 14.06.2014 na Štrbskom Plese. Miesto a termín však ešte
potvrdí.
K bodu 10
Z dôvodu účasti na Krste knihe p. Schlanka – Cesta na Olymp, ktorý sa konal o 17.00 hod., nebol tento bod
programu prerokovaný.
K bodu 11
Predseda KRK predložil písomné stanovisko KRK ku nominácii delegátov za ÚAD na Konferenciu SLA zvolanú
na 17.5.2014. Informoval o písomnom podnete členky SLA na zrušenie konferencie SLA z dôvodou porušenia
stanov a právnych poriadkov SLA predsedníctvom UAD.
Mersich podotkol, že pri stanovisku KRK nie je uvedený stav elektronického hlasovania a konštatuje sa
„jednomaseľné prijatie“, čo bolo v rozpore s hlasovaním, kde 2 členovia KRK z celkového počtu 4 hlasovali ZA
a k prijatiu návrhu je potrebné pri elektronickom hlasovaní mať 3 hlasy aby rozhodnutie KRK bolo platné.
Následne vyzval predsedu KRK aby stiahol podanie KRK z dôvodu aby sa predišlo nesprávnemu ovplyvneniu
rozhodovania členov P-SLA v danej veci.
P-SLA po preskúmaní popiera obvinenie a po zistení, že nedošlo k porušeniu stanov i poriadkov SLA podaný
podnet zamietlo.
K bodu 12
Prezidentka informovala o poslednom zasadnutí OV MSJ, ktoré sa konalo 15.05.2014. Výsledky hospodárenia
sme zasielali elektonicky. Výsledky nemohli byť predložené skôr, kým neboli údaje odsúhlasené aj s najväčším
partnerom TMR.
Prezidentka prezentovala čerpanie MSJ 2014.
Informovala úseky, že na výslednej strate rozpočtu MSJ 2014 sa nebudú podielať.
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UZN. 14-10/128
P-SLA berie na vedomie predložený výsledok hospodárenia MSJ 2014 a schvaľuje, že na účtovnej strate
rozpočtu MSJ 2014 sa okrem úseku alpských disciplín nebudú nijak podieľať žiadne iné odborné úseky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 13
Prezidentka
Schlank – dotácia na knihu
Prezidentka informovala o Krste knihy p. Schlanka – Cesta na Olymp, na ktorého krste sa zúčastníme po
skončení dnešného P-SLA. Prosí o odsúhlasenie dotácie na túto knihu. P. Schlank požiadal o to aj písomne.
UZN. 14-10/129
P-SLA odsúhlasuje finančnú dotáciu na knihu p. Schlanka – Cesta na Olymp vo výške 200,-€.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1
Finančná zbierka Pamätník slovenských olympionikov
SOV sa po dohode s mestom Martin, ako správcom Národneho cintorína, a po súhlase príslušných inštitúcií, rozhodol
pristúpiť k vybudovaniu „Pamätníka slovenských olympionikov“ na Národnom cintoríne v Martine. Všetci olympijskí
medailisti zo Slovenska nepochybne patria k slovenskému „rodinnému striebru“, na ktoré môžeme byť hrdí. Dôležité je
však, aby oni aj ďalší naši olympionici zanechali odkaz, že aj na našom území vyrastajú talentované osobnosti, ktoré sa
dokázala tvrdou prácou prepracovať na svetovú úroveň a inšpirovať tak budúce generácie. Preto pamätník.

UZN. 14-10/130
P-SLA schvaľuje uzatvorenie Darovacej zmluvy s mesto Martin, predmetom ktorej je príspevok na finančnú
zbierku Pamätník slovenských olympionikov vo výške 100 EUR.
Za:8
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval: 1
UZN. 14-10/131
P-SLA schvaľuje súťažný poriadok úseku lyžovania na tráve na sezónu 2014/2015.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prezidentka poďakovala členom P-SLA za účasť a ukončila zasadnutie P-SLA.
V Banskej Bystrici , 16.05.2014
Termín nasledujúceho zasadnutia: po Ko-SLA
Trvanie: 4 hod.
ZAPÍSAL

OVERIL

OVERIL

Kubusová Denisa
Dňa
16.05.2014
Podpis

Ladislav ŠANDOR
Dňa

Michal Malák
Dňa

Podpis

Podpis
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