POZVÁNKA
Úsek alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie si Vás dovoľuje pozvať na riadnu členskú
schôdzu ÚAD SLA ktorá sa uskutoční v Poprade, dňa 15.06.2018 o 12.00 hod., v priestoroch Hotela
TATRA na Karpatskej ulici 3314/7, 058 01 Poprad

PROGRAM: Prezentácia 11.00 – 11.50
1. Otvorenie
2. Oznámenie o uznášania schopnosti Členskej schôdze
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, predsedajúceho,
zapisovateľa a overovateľov
4. Správa mandátovej komisie
5. Schválenie volebného poriadku, rokovacieho poriadku a programu
6. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti spisovej značky 05-01/2018
7. Voľba podpredsedu a členov predsedníctva AD
8. Správa volebnej komisie
9. Návrh a schválenie uznesení Členskej schôdze
10. Záver

V prípade, že Riadna členská schôdza ÚAD SLA nebude uznášaniaschopná, predsedníctvo zvolá
mimoriadnu Členskú schôdzu ÚAD SLA dňa 15.06.2018 o 12:30 s totožným návrhom rokovacieho
poriadku, pozvánkou i programom Riadnej členskej schôdze ÚAD SLA. Športová organizácia alebo
športový klub je na členskej schôdzi zastúpená svojim delegátom, (štatutárnym orgánom), prípadne je
ním písomne splnomocnená osoba, ktorá musí byť členom SLA a má pridelený počet hlasov podľa
vypočítaných bodov pre danú športovú organizáciu, športový klub. (t.j. za klub nehlasujú viacerí ale iba
jedna osoba s daným počtom hlasov, ostatní zástupcovia klubu sú vítaní ako hostia). Dokumenty
týkajúce sa členskej schôdze nájdete na web stránke SLA v záložke Zjazdové lyžovanie/Členská schôdza
ÚAD 2018.

Delegačný kľúč:
Predsedníctvo ÚAD SLA schvaľuje podľa Čl. 21.2 stanov SLA, delegačný kľúč na Členskú schôdzu ÚAD
SLA, ktorá sa podľa čl. 21.1 stanov SLA musí konať najneskôr do 31.05.2018.
Najvyšším orgánom úseku je členská schôdza úseku, ktorú tvoria delegáti – športové organizácie alebo
športové kluby, ktoré sú členmi SLA, majú ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku príslušnosť k úseku v
zmysle stanov SLA, majú k 31.12. splnené členské povinnosti SLA pre príslušný rok a majú najmenej
jeden hlas určený v zmysle kľúča podľa bodu 21.2. stanov SLA.
Športová organizácia alebo športový klub môže byť na členskej schôdzi zastúpená(ý) štatutárnym
orgánom (predsedom) športovej organizácie alebo klubu, alebo ním písomne splnomocnená osoba,
ktorá musí byť členom SLA.
Športová organizácia alebo športový klub musí mať aktívnych športovcov. Za aktívneho športovca sa
považuje ten, ktorý v predchádzajúcej sezóne 2017/2018 absolvoval 3 a viac pretekov organizovaných
SLA alebo FIS, ak má len rozhodcov, musí organizovať preteky. Pre kategóriu masters – veteránov
rozhoduje vek súťažiacich podľa FIS, až na výnimku kedy športovec absolvoval prevažne preteky
dospelých. Športový odborník s licenciou trénera aj rozhodcu sa do výpočtu uvažuje ako jeden (1).
Za každého člena športovej organizácie alebo športového klubu registrovaného v ÚAD SLA, ktorý je
aktívnym športovcom a bol uvedený na potvrdenej súpiske klubu v sezóne 2017/2018 alebo trénerom
alebo rozhodcom s platnou licenciou k 31.12.2017, športová organizácia alebo športový klub dostane:
•
•
•
•

v kategórii masters, tréner alebo rozhodca 1 bod,
v kategórii športovec do 15 rokov 3 body,
v kategórii športovec junior 5 bodov,
v kategórii dospelý 7 bodov.

Počet hlasov pridelených jednotlivým delegátom pre odborné úseky s viac ako 100 športovcami bude
vypočítaný podľa počtu získaných bodov tak, že športová organizácia alebo športový klub:
•
•
•
•

s počtom bodov od 6 do 10 získa 1 hlas,
s počtom bodov od 11 do 20 získa 2 hlasy,
s počtom bodov od 21 do 30 získa 3 hlasy,
s počtom bodov od 31 a viac získa 4 hlasy.

Športová organizácia alebo športový klub, ktorá(ý) organizoval v sezóne 2017/2018 preteky ÚAD SLA
(Slovenský pohár, FIS preteky), získava 1 hlas.
Pre účely určenia vekovej kategórie sa používa reglement FIS. Len v prípade kategórie dospelých a
veteránov/master sa určuje kategória podľa druhu pretekov, v ktorých prevažne súťažil daný
športovec. Pre určenie aktívneho pretekára úsek rozhoduje na základe počtu minimálnej účasti na
súťažiach organizovaných SLA, alebo FIS a to minimálne 3-och a viac.
Zástupcovia klubov, ktorí nemajú hlas určený v zmysle kľúča so môžu členskej schôdze zúčastniť s
hlasom poradným.

MANDÁTNY LÍSTOK
na riadnu Členskú schôdzu Úseku alpských disciplín SLA
15.06.2018, Poprad
týmto potvrdzujeme, že delegát (ka):
........................................................................................
(vypíšte meno a priezvisko delegáta čitateľne paličkovým písmom) je splnomocneným zástupcom
organizačnej zložky (klubu):
...........................................................................................................
(vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Športová organizácia alebo športový klub môže byť na členskej schôdzi zastúpená(ý) štatutárnym orgánom
(predsedom) športovej organizácie alebo klubu, alebo ním písomne splnomocnená osoba, ktorá musí byť členom SLA.

Pečiatka organizačnej zložky (klubu):
Čitateľné meno a priezvisko štatutára:
Podpis štatutára organizačnej zložky (klubu):

V(o) ..................................................................................... dňa ................................... 2018

Poučenie: Potvrdený mandátny lístok je povinný delegát odovzdať pri prezentácii na riadnej Členskej
schôdzi ÚAD SLA, 15.06.2018 v Poprade.
Delegát sa pri prezentácii na riadnej Členskej schôdzi ÚAD SLA preukazuje platným členským preukazom SLA

