Zápis č. 20/2016

Zo zasadnutia Predsedníctva skokanského úseku
a
Predsedníctva úseku severskej kombinácie
konaného dňa 22. marca 2016 v Banskej Bystrici
Prítomní: J. Tánczos, Ľ. Kartík, T. Károly, I. Pohle, R. Pretzelmayer
Neprítomní: J. Pikula

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia zo SLA
3. Členské schôdze 2016
4. Príprava vyhodnotenia zimnej sezóny 2015/2016
5. Schválenie projektu FIS Solidarity „FIS Training Camp II.“
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1:
Predsedovia úsekov privítali prítomných na 20. spoločnom zasadnutí SÚ a ÚSK, vedením
schôdze poverili R. Pretzelmayera. Zasadnutie sa začalo o 18,00 hod.
K bodu 2:
J. Tánczos - informoval ostatnom zasadnutí P SLA
Ľ. Kartik – prítomným objasnil situáciu v SLA, hlavne v ÚAD, problémy v ÚAD zasiahli celú
asociáciu, informoval o pribehu TK SLA z minulého týždňa.
.
K bodu 3:
Na základe stanov SLA sa ako každý rok uskutočnia riadne Členské schôdze oboch úsekov
v úseku Severskej kombinácie došlo k úmrtiu člena predsedníctva Jozefa Pikulu a do programu je
potrebné zaradiť aj bod „ Voľba tretieho člena Predsedníctva“.
Po konštruktívnej diskusii boli prijaté nasledovné uznesenia:
Uzn. č. 1/20
Predsedníctvo Skokanského úseku SLA schvaľuje termín riadnej ČS skokanského
úseku v roku 2016 na deň 14. apríl 2016 (štvrtok) o 18,00 hod., miesto konania: Hotel
Dixon, Banská Bystrica.
ZA: 3 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 2/20

Predsedníctvo Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje termín riadnej ČS
Úseku severskej kombinácie v roku 2016 na deň 14. apríl 2016 (štvrtok) o 16,00 hod.,
miesto konania: Hotel Dixon, Banská Bystrica.
ZA: 2 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uzn. č. 3/20
Predsedníctvo Skokanského úseku schvaľuje delegačný kľúč pre ČS 2016 SÚ SLA, ktorá
sa má konať dňa 14.4. 2016 nasledovne:
Kluby s počtom členov 50 a viac
7 hlasov
Kluby s počtom členov 40 až 49
6 hlasov
Kluby s počtom členov 30 až 39
5 hlasov
Kluby s počtom členov 20 až 29
4 hlasy
Kluby s počtom členov 10 až 19
3 hlasy
Kluby s počtom členov 6 až 9
2 hlasy
Kluby s počtom členov min. 3 až 5
1 hlas
KPSL BB – 6 hlasov, ŠLK Selce – 4 hlasy, ŠK Kartik BB – 2 hlasy, ŠKL BB – 1 hlas,
Žampa SKI Club – 0 hlasov, , LK Levoča – 0 hlasov.

Nominovaní môžu byť len delegáti základných organizačných zložiek lyžiarskych
klubov, ktoré sú registrované ku dňu 31.12. predchádzajúceho roka v databáze SLA pre
Skokanský úsek SLA a zároveň majú splnené členské povinností voči SLA pre príslušný
rok. Delegát musí byť členom SLA zapísaní v registri SÚ, v deň schôdze dovŕšil vek 18
rokov, jeho členstvo v SLA
ZA: 3 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 4/20
Predsedníctvo Úseku severskej kombinácie schvaľuje delegačný kľúč pre ČS 2016
ÚSK SLA, ktorá sa má konať dňa 14.4. 2016 nasledovne:
Kluby s počtom členov 10 a viac
5 hlasov
Kluby s počtom členov 5 až 9
3 hlasy
Kluby s min. počtom členov 3 až 5
1 hlas
ŠK Kartik BB – 3 hlasy, KPSL BB – 1 hlas, ŠKP Štrbské Pleso – 0 hlasov, SKI Race Team
BB – 0 hlasov, LK Levoča – 0 hlasov.
Nominovaní môžu byť len delegáti základných organizačných zložiek lyžiarskych
klubov, ktoré sú registrované ku dňu 31.12. predchádzajúceho roka v databáze SLA pre
Skokanský úsek SLA a zároveň majú splnené členské povinností voči SLA pre príslušný
rok. Delegát musí byť členom SLA zapísaní v registri SÚ, v deň schôdze dovŕšil vek 18
rokov, jeho členstvo v SLA
ZA: 2 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 5/20
Predsedníctvo Skokanského úseku SLA schvaľuje návrh rokovacieho poriadku (viď
príloha zápisu č. 1) ČS skokanského úseku a pozvánku ČS s nasledovným programom:
1. Otvorenie

2. Schválenie rokovacieho poriadku a programu ČS
3. Voľby zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti SÚ za obdobie 2015-2016
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Schválenie uznesení ČS
9. Záver
ZA: 3 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 6/20
Predsedníctvo Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje návrh rokovacieho poriadku
(viď príloha zápisu č. 2) a volebného poriadku (viď príloha zápisu č. 3) ČS Úseku
severskej kombinácie a pozvánku ČS s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie program, rokovacieho a volebného poriadku a ČS
3. Voľby zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti ÚSK za obdobie 2015-2016
6. Diskusia
7. Voľba tretieho člena Predsedníctva
7. Rôzne
8. Schválenie uznesení ČS
9. Záver
ZA: 2 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uzn. č. 7/20
Predsedníctvo Skokanského úseku SLA schvaľuje termín náhradnej ČS SÚ SLA na deň
14. 4. 2016 o 18,30 hod, na rovnakom mieste ako riadna ČS skokanského úseku.
ZA: 3 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 8/20
Predsedníctvo Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje termín náhradnej ČS ÚSK
SLA na deň 14. 4. 2016 o 16,30 hod, na rovnakom mieste ako riadna ČS úseku severskej
kombinácie.
ZA: 2 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 9/20
Predsedníctvo Skokanského úseku SLA poveruje otvorením ČS SÚ SLA športového
riaditeľa úseku R. Pretzelmayera, ktorého zároveň poveruje ako predsedajúceho ČS
skokanského úseku SLA.
ZA: 3 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 10/20
Predsedníctvo Úseku severskej kombinácie SLA poveruje otvorením ČS ÚSK SLA
športového riaditeľa úseku R. Pretzelmayera, ktorého zároveň poveruje ako
predsedajúceho ČS úseku severskej kombinácie SLA.
ZA: 2 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uzn. č. 11/20
Predsedníctvo Skokanského úseku SLA schvaľuje, návrh rokovacieho poriadku
náhradnej ČS SÚ SLA a pozvánku s programom totožným ako u ČS skokanského úseku
pre rok 2016.
ZA: 3 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uzn. č. 12/20
Predsedníctvo Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje, návrh rokovacieho poriadku
náhradnej ČS ÚSK SLA a pozvánku s programom totožným ako u ČS úseku severskej
kombinácie pre rok 2016.
ZA: 2 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 4:
Reprezentační tréneri SÚ a ÚSK SLA budú poverení vypracovaním komplexného vyhodnotenia
zimnej sezóny 2015/2016 do 7.apríla 2016.
Úloha č. 1/20
Vypracovať komplexné hodnotenie zimnej sezóny reprezentačných družstiev.
Z: repre. Tréneri
T: do 7.4.2016

K bodu 5:
Športový riaditeľ predložil prítomným vypracovaný projekt na poriadanie tréningového campu
pre mladých skokanov pre rok 2016 ako druhé pokračovanie na základe vznikajúcej odozvy
zúčastnených krajín (viď príloha č. 4). Projekt bude odovzdaný GS SLA aby ho ďalej predložil na
FIS Solidarity.
Uzn. č. 13/20
Predsedníctvo Skokanského úseku a Úseku severskej kombinácie SLA schvaľuje,
predložený projekt, ktorý má byt ďalej preposlaný na FIS Solidarity.
ZA: 5 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 6:
J. Tánczos informoval o zmenách v klube KPSL BB na poste predsedu klubu, stal sa ním pán
Gáfrik,
Ľ. Kartik informoval o príprave úpravy parkoviska na Žltých Pieskoch pre potreby lepšieho
prístupu k mostíkom, ďalej informoval o príprave výstavby mostíka K-9 pre najmenšie deti – do
diskusii dospeli k záveru, že sa obrátia na prezidenta SLA o finančnú podporu na kúpi hmoty na
najmenší mostík.
T. Károly – informoval, že pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nebude môcť zúčastniť na
zasadnutiach komisií FIS v Zurichu.
Úloha č. 2/20
Napísať žiadosť Prezidentovi SLA o finančnú podporu výstavby mostíka K-9
v skokanskom areáli Žlté Piesky.
Z: športový riaditeľ
T: apríl 2016
K bodu 7:

Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na 20. zasadnutí SÚ a ÚSK SLA a zároveň
sa dohodli na predbežnom termíne 21. zasadnutia P SÚ a ÚSK v apríli 2016.
Zapísal :
Overil :

René Pretzelmayer
Ján Tánczos

Banská Bystrica, 22. marca 2016

NÁVRH

PRÍLOHA Č. 1

ROKOVACÍ PORIADOK
ČLENSKEJ SCHÔDZE SKOKANSKÉHO ÚSEKU SLA
14. APRÍLA 2016 BANSKÁ BYSTRICA

Článok 1.

Úvodné ustanovenie

Rokovací poriadok Členskej schôdze Skokanského úseku (ďalej len „ ČS“ ) upravuje
podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní ČS.

Článok 2.
1.
2.

Zvolanie ČS

Písomná pozvánka musí byť zaslaná všetkým organizačným zložkám lyžiarskeho športu (kluby, oddiely), registrovaných ku dňu 31.12.2015
v databáze SÚ SLA , ktoré zároveň majú splnené členské povinnosti voči SLA v roku 2016.
Kľúč na určenie počtu hlasov na ČS SÚ určilo predsedníctvo SÚ.

3.

Písomná pozvánka obsahuje dátum, miesto konania ČS a návrh programu rokovania.

4. K pozvánke sa pripoja písomné podkladové materiály určené stanovami SLA.

Článok 3.

Priebeh rokovania

1. Delegáti ČS sa musia rokovania ČS zúčastniť osobne. Ako hostia sa zúčastňujú na ČS osoby
pozvané predsedníctvom SÚ. Delegát musí byť riadne registrovaný v SLA ako člen daného
klubu.
2. Rokovanie ČS SÚ riadi predsedajúci, ktorý je členom predsedníctva SÚ, poverený k tomu
predsedníctvom SÚ.
3. ČS rokuje na základe ňou schváleného rokovacieho poriadku a programu rokovania. Program
sa schvaľuje na základe návrhu uvedeného v pozvánke. O zaradení nových bodov do
programu rokovania ČS je možné rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

Článok 4

Pracovné komisie

1. ČS na návrh predsedníctva SÚ volí nasledovné pracovné komisie:
- volebnú
v počte 3 členov
- mandátovú v počte 3 členov
- návrhovú
v počte 3 členov
- zapisovateľa
- 2 overovateľov zápisu
2. Návrh na zloženie komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisu pripraví predsedníctvo SÚ a
predloží ho delegátom ČS na schválenie.
3. Volebná komisia organizuje a riadi priebeh volieb.
4. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa ČS, hlasovacie právo, podáva
správu o počte prítomných delegátov a overuje schopnosť uznášania ČS.
5. Návrhová komisia zaznamenáva priebeh ČS, spracováva diskusné príspevky a ostatné návrhy
delegátov, vypracováva návrh uznesení a predkladá ho na schválenie konferencii.
6. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie komisie a je
oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša jej predseda. Zápis
podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného stanoviska, môžu toto uviesť pri podpise.
Pre rokovanie komisií platí primerane tento rokovací poriadok.

Článok 5

Diskusia

1. Všetci delegáti ČS majú právo v priebehu ČS zúčastniť sa diskusie a predkladať konferencii a
komisiám svoje návrhy.

2. Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím ČS alebo počas jej priebehu písomne s uvedením
priezviska a mena.
3. Predsedajúci ČS udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia v akom sa prihlásili. Každý
delegát diskutuje spravidla len raz. O opätovnej prihláške do diskusie rozhodne predsedajúci
ČS. Kto nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej sále stráca poradie.
4. Rečnícka lehota je 5 minút.
5. V priebehu ČS sa môže delegát prihlásiť o slovo s faktickou poznámkou. Faktickú poznámku
možno predniesť len k referátu, alebo k diskusnému príspevku práve prednesenému. Trvanie
faktickej poznámky nesmie prekročiť 1 minútu.
6. Ak nejde o faktickú poznámku alebo rečník prekročí stanovenú lehotu, môže mu
predsedajúci ČS odňať slovo.
7. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti rokovania ČS.
8. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí. Pred touto
dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia ČS.
9. So súhlasom predsedajúceho sa môže diskusie zúčastniť aj pozvaný hosť.

Článok 6

Hlasovanie

1. ČS sa uznáša hlasovaním.
2. Pred začiatkom hlasovania predsedajúci ČS zistí uznášaniaschopnosť ČS a upozorní, že bude
prikročené k hlasovaniu.
3. ČS je schopná uznášania ak je prítomná nadpolovičná väčšina
pozvaných delegátov .
4. Hlasuje sa verejne. Hlasuje sa najskôr o pôvodných návrhoch.
5. Po skončení hlasovania predsedajúci ČS vyhlási jeho výsledok. Vždy je povinný vyhlásiť
počet hlasov odovzdaných pre návrh, proti nemu a počet delegátov, ktorí sa zdržali
hlasovania.

Článok 7

Zápis

1. Z rokovania ČS SÚ sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa musí uviesť :
- kto konferenciu riadil
- koľko delegátov sa ČS zúčastnilo
- aký bol program ČS
- ktorí rečníci sa zúčastnili diskusie
- uznesenie

2. Prílohou zápisnice z ČS je prezenčná listina a úplný text návrhov a iných podkladov
predložených na rokovanie ČS.
3. Zápisnicu podpisujú predsedajúci ČS a dvaja zvolení overovatelia.
4. Originál zápisnice sa uschová na sekretariáte SLA.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Tento rokovací poriadok ČS schválila ČS SÚ dňa 14. apríla 2016
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Banská Bystrica, 14. apríla 2016

NÁVRH

PRÍLOHA Č. 2

ROKOVACÍ PORIADOK

ČLENSKEJ SCHÔDZE ÚSEKU SEVERSKEJ KOMBINÁCIE SLA
14. APRÍLA 2016 BANSKÁ BYSTRICA

Článok 1.

Úvodné ustanovenie

Rokovací poriadok Členskej schôdze Úseku severskej kombinácie (ďalej len „ ČS“ )
upravuje podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní ČS.

Článok 2.
5.

Zvolanie ČS

Písomná pozvánka musí byť zaslaná všetkým organizačným zložkám lyžiarskeho športu (kluby, oddiely), registrovaných ku dňu 31.12.2015
v databáze ÚSK SLA , ktoré zároveň majú splnené členské povinnosti voči SLA v roku 2016.

6.
7.

Kľúč na určenie počtu hlasov na ČS ÚSK určilo predsedníctvo ÚSK.

Písomná pozvánka obsahuje dátum, miesto konania ČS a návrh programu rokovania.

8. K pozvánke sa pripoja písomné podkladové materiály určené stanovami SLA.

Článok 3.

Priebeh rokovania

6. Delegáti ČS sa musia rokovania ČS zúčastniť osobne. Ako hostia sa zúčastňujú na ČS osoby
pozvané predsedníctvom ÚSK. Delegát musí byť riadne registrovaný v SLA ako člen daného
klubu.
7. Rokovanie ČS ÚSK riadi predsedajúci, ktorý je členom predsedníctva ÚSK, poverený
k tomu predsedníctvom ÚSK.
8. ČS rokuje na základe ňou schváleného rokovacieho poriadku a programu rokovania. Program
sa schvaľuje na základe návrhu uvedeného v pozvánke. O zaradení nových bodov do
programu rokovania ČS je možné rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

Článok 4

Pracovné komisie

7. ČS na návrh predsedníctva ÚSK volí nasledovné pracovné komisie:
- volebnú
v počte 2 členov
- mandátovú v počte 2 členov
- návrhovú
v počte 2 členov
- zapisovateľa
- 2 overovateľov zápisu
8. Návrh na zloženie komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisu pripraví predsedníctvo ÚSK a
predloží ho delegátom ČS na schválenie.
9. Volebná komisia organizuje a riadi priebeh volieb.
10. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa ČS, hlasovacie právo, podáva
správu o počte prítomných delegátov a overuje schopnosť uznášania ČS.
11. Návrhová komisia zaznamenáva priebeh ČS, spracováva diskusné príspevky a ostatné návrhy
delegátov, vypracováva návrh uznesení a predkladá ho na schválenie konferencii.
12. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie komisie a je
oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša jej predseda. Zápis
podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného stanoviska, môžu toto uviesť pri podpise.
Pre rokovanie komisií platí primerane tento rokovací poriadok.

Článok 5

Diskusia

10. Všetci delegáti ČS majú právo v priebehu ČS zúčastniť sa diskusie a predkladať konferencii a
komisiám svoje návrhy.

11. Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím ČS alebo počas jej priebehu písomne s uvedením
priezviska a mena.
12. Predsedajúci ČS udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia v akom sa prihlásili. Každý
delegát diskutuje spravidla len raz. O opätovnej prihláške do diskusie rozhodne predsedajúci
ČS. Kto nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej sále stráca poradie.
13. Rečnícka lehota je 5 minút.
14. V priebehu ČS sa môže delegát prihlásiť o slovo s faktickou poznámkou. Faktickú poznámku
možno predniesť len k referátu, alebo k diskusnému príspevku práve prednesenému. Trvanie
faktickej poznámky nesmie prekročiť 1 minútu.
15. Ak nejde o faktickú poznámku alebo rečník prekročí stanovenú lehotu, môže mu
predsedajúci ČS odňať slovo.
16. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti rokovania ČS.
17. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí. Pred touto
dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia ČS.
18. So súhlasom predsedajúceho sa môže diskusie zúčastniť aj pozvaný hosť.

Článok 6

Hlasovanie

4. ČS sa uznáša hlasovaním.
5. Pred začiatkom hlasovania predsedajúci ČS zistí uznášaniaschopnosť ČS a upozorní, že bude
prikročené k hlasovaniu.
6. ČS je schopná uznášania ak je prítomná nadpolovičná väčšina
pozvaných delegátov .
9. Hlasuje sa verejne. Hlasuje sa najskôr o pôvodných návrhoch.
10. Po skončení hlasovania predsedajúci ČS vyhlási jeho výsledok. Vždy je povinný vyhlásiť
počet hlasov odovzdaných pre návrh, proti nemu a počet delegátov, ktorí sa zdržali
hlasovania.

Článok 7

Zápis

5. Z rokovania ČS ÚSK sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa musí uviesť :
- kto konferenciu riadil
- koľko delegátov sa ČS zúčastnilo
- aký bol program ČS
- ktorí rečníci sa zúčastnili diskusie
- uznesenie

6. Prílohou zápisnice z ČS je prezenčná listina a úplný text návrhov a iných podkladov
predložených na rokovanie ČS.
7. Zápisnicu podpisujú predsedajúci ČS a dvaja zvolení overovatelia.
8. Originál zápisnice sa uschová na sekretariáte SLA.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Tento rokovací poriadok ČS schválila ČS ÚSK dňa 14. apríla 2016
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Banská Bystrica, 14. apríla 2016

NÁVRH

PRÍLOHA Č. 3

VOLEBNÝ PORIADOK
ČLENSKEJ SCHÔDZE ÚSEKU SEVERSKEJ KOMBINÁCIE SLA
14. APRÍLA 2016

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia
Tento volebný poriadok upravuje vzťahy pri voľbách orgánov ÚSK SLA na
členskej schôdzi ÚSK SLA ( ďalej len ČS ) a orgánov členskej schôdze

ČLÁNOK 2

Voľby overovateľov a orgánov ČS
1. Voľby riadi volebná komisia ČS.
2. Orgány ČS ustanovené ČS ( mandátová komisia, návrhová komisia, volebná komisia ) volí ČS
verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie predkladá predsedníctvo ÚSK.

ČLÁNOK 3

Príprava volieb do orgánov ÚSK
1. Kandidátky do všetkých volených funkcií ÚSK pripraví a predloží volebná komisia na základe
návrhov jednotlivých prítomných delegátov ČS s hlasom rozhodujúcim.
2. Na platnú kandidátku je potrebný súhlas navrhovaného kandidáta, ktorý musí byť prítomný
na ČS a musí byť členom SLA.
3. Kandidátka sa zostavuje samostatne pre každý orgán.
4. Voľby riadi volebná komisia ČS.
5. Každý prítomný delegát obdrží pred voľbami návrhový lístok pre voľbu členov
predsedníctva ÚSK.

ČLÁNOK 4

Voľby orgánov ÚSK
13. Voľby riadi volebná komisia ČS.
14. Každý prítomný delegát po odovzdaní návrhového lístka obdrží hlasovací lístok pre voľbu
funkcionára ÚSK.
15. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného hlasovacieho lístka do urny.
V prípade, že o to požiada nadpolovičná väčšina prítomných delegátov, voľby môžu byť aj
verejné.
16. Voľby sa uskutočňujú v dvoch kolách. V prvom kole je zvolený kandidát, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov ČS ÚSK. V prípade, že žiadny kandidát
nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov, postupujú do druhého kola dvaja
kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole rozhoduje väčšina hlasov prítomných
delegátov na ČS ÚSK.
17. Volebná komisia zabezpečí v prípade tajného hlasovania tajnosť volieb určenými technickými
a organizačnými prostriedkami.
18. Úprava hlasovacieho lístka sa vykoná tak, že hlasujúci vypíše na hlasovacom lístku mená
vybraných kandidátov v počte zodpovedajúcom počtu volených členov orgánu.
19. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou
volebná komisia.
20. Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia.
21. O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví volebná komisia zápis. Zápis musí obsahovať
počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov a u každého kandidáta
počet získaných hlasov.
22. Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení volieb sa uschová
na sekretariáte SLA tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb.

ČLÁNOK 5

Záverečné ustanovenia
Tento Volebný poriadok schválila ČS dňa 14.4.2016 a nadobúda účinnosť dňom
schválenia.
Banská Bystrica, 14.4.2016

FIS SOLIDARITY – APPLICATION FORM

PRÍLOHA č. 4

Application for Projects and Activities
Project or purpose of the support, Objectives
(short description of the project/activity or reason for support)
Summer training camp with combined group of athletes from neighboring nations V-4
(CZE, HUN, POL) and other “FIS SOLIDARITY” country’s /ROU,BLR, BUL…/ in Ski
Jumping aged from 10 to 15 years.
If you apply for support of training camps, courses, seminars, etc., please provide a draft
programme, participants information, duration, period and place of such an activity
OR
If you apply for support for equipment, infrastructure, other projects, etc., please provide
details of requirements, use, etc.
Place: City Ski Jumping Hills in Banska Bystrica (SVK)
Hills: K-15, K-30, K-55
Date: Jun 2016 or Oct.2016
Duration: one week (6 training days)
Nummber of Participants : 28 athletes, 8 coaches
Program topics: athletes – sport activity on the hills area and hiking in the regional
mountains, visiting of cultural monuments in the city, visiting in sport gymnasium Banska
Bystrica, 10 hours English teaching.
First FIS Training Camp in year 2014 was very successfully, we got many positive
feedbacks from participating country’s.

Budget
Please indicate the expenses and whether there is additional income from other sources
(government, national ski association, other sponsors, participants fees, etc.)
Tottal Budget for 36 persons (accommodation, meals, transfers, fees, teacher,
etc.) 23.000€
Ministry of Education 5.000€
Slovak Ski Association 3.000€
F.I.S. Solidarity 15.000€

Contact details of the responsible person/s
Please provide contact details of the responsible project coordinator, experts, coaches,
etc.
Frantisek REPKA – president of SSA,
Peter Schlank – expert of SJ committee SSA
Jan Tanczos – chairman of SJ committee SSA

Please submit the form to the FIS Office or via email to staub@fisski.com

